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Nové Město na Moravě v době epidemie ukazuje, že lidé si dokáží pomoct navzájem.

Informace uvedené  
v Novoměstsku se mohou 
vzhledem k probíhající 
epidemii měnit
Prosíme čtenáře předem za shovívavost. 
Vzhledem k omezením, která způsobilo ší-
ření onemocnění COVID-19, byla zrušena 
celá řada akcí. Vývoj je natolik dynamický, 
že je těžké předvídat, jak dlouho budou tato 
opatření trvat. Je proto možné, že některé 
akce, o kterých se na stránkách Novoměstska 
dočtete, budou po vydání dubnového čísla 
také zrušeny. Pevně ale věříme, že se situace 
zlepší a duben přinese všem tak potřebnou 
úlevu a vše se vrátí do normálu.  Děkujeme 
za pochopení. 
 Redakce Novoměstska

Reportáž ze zastupitelstva
Zastupitelé se sešli 2. března. Řešila se mimo jiné 
i hrozící epidemie nového typu koronaviru.
Pro své vystoupení během hovorů s občany si 
vzal slovo zastupitel Jindřich Hauk. Vyjádřil se 
kriticky k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu 
uspořádat Světový pohár v biatlonu bez divá-
ků. Rozhodnutí podle něj nebylo zcela správné 
a navíc přišlo pozdě, což mělo za následek celou 
řadu zmatků. Z epidemiologického hlediska bylo 
totiž diskutabilní zejména to, že ve městě se už 
v době zákazu pohybovala řada cizinců, včetně 
účastníků nedávných závodů v severní Itálii.

To, že rozhodnutí vlády o podobě Světového 
poháru skutečně přišlo pozdě, potvrdil i starosta 
Michal Šmarda. „Jsem přesvědčen, že pozdním 
rozhodnutím vlády vznikly škody. Svoje stanovis-
ko jsem sdělil lidem, kteří jsou členy Bezpečnost-
ní rady státu. Rozhodovat by ale měli odborníci, 
bez ovlivňování zvenčí.“ V rámci Rady města byla 
problematika pořádání závodů podrobně pro-
bírána. Osobně prý starosta byl pro jednoznačné 
stanovisko. Riziko podle něj spočívalo právě v 
přesunech velkého množství lidí ze severní Itálie 
do České republiky.

Opačný názor vyjádřil Dan Sokolíček z ODS. 
Osobně považuje rozhodnutí vlády za špatné, 
závody se podle něj měly naopak pořádat v plném 

rozsahu. Dan Sokolíček navrhl usnesení, které 
kritizovalo znemožnění účasti diváků na zá-
vodech. Návrh však podpořili pouze tři členové 
zastupitelstva z různých stran.

Dalším z témat, které se na zastupitelstvu 
probíralo, byly ekonomické výsledky K Clubu. 
Kritický k nim byl zejména Dan Sokolíček. Za-
jímalo ho, jaká byla celková ztráta za rok 2019. 
Podle ředitelky Novoměstských kulturních za-
řízení činila ztráta 150 tisíc. Deficit se ale prý 
postupně snižuje, zejména proto, že K Club 
přešel na úspornější kavárenský režim. Podle 
Dana Sokolíčka je otázkou, proč by mělo město 
provozovat prodělečnou kavárnu místo toho, aby 
byly prostory pronajaty soukromníkům. Veronika 
Teplá ale potvrdila, že předchozí zkušenosti se 
soukromníky, kteří K Club provozovali, nebyly 
dobré, a to ani z ekonomického hlediska. Do-
cházelo k poničení drahého vybavení kuchyně a 
celkově špatnému zacházení s vybavením restau-
race. Je tak podle ní lepší, když si kavárnu podrží 
město, které se o majetek dobře stará. Podle Li-
bora Černého z Ano 2011 je naopak důležité, aby 
si město ponechalo vybavení kuchyně s velkou 
kapacitou pro případ, že by v budoucnu byla po-
třeba. Přimlouval se také o jiné vybavení předsálí. 
„Mně se zdá, že je dnes prostě málo útulné,“ dodal 

Černý. Starosta města Michal Šmarda na závěr 
debaty přislíbil, že zastupitelé dostanou podrobné 
informace o hospodaření opět před pololetím.  
 -kb-
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Měsíčník občanů Nového Města na Moravě a okolí



Anketa pro občany
Nové Město se připojí k městům, která 
umožňují občanům spolurozhodovat o 
změnách veřejného prostoru, ve kterém 
žijeme. Na jaře budou mít lidé možnost při-
cházet s vlastními projekty. Ty pak budou 
představeny na veřejném projednání. Záměr 
takzvaného participativního rozpočtu schvá-
lila Rada města a doporučila na něj vyčlenit z 
rozpočtu částku 250 tisíc korun. Zapojíte se 
do výběru projektů v rámci tzv. participativní-
ho rozpočtu? Zajímá náš váš názor!

Hlasovat můžete na webových stránkách 
města v rubrice NOVINY. 

1. Ano,  rád přijdu s vlastním návrhem potřebné-
ho projektu. Zapojím se i do hlasování.
2. Vlastní návrh nemám, ale těším se, s čím 
přijdou ostatní. Do hlasování se zapojím.
3. Tyto akce mne nezajímají a považuji je za 
zbytečné. Do projektu se nezapojím.

Výsledek ankety zveřejníme v příštím čísle. 

Za psy plaťte později
Rada Nového Města na Moravě bere na vědomí, 
že finanční odbor jako správce místního poplatku 
ze psů, který má splatnost dne 31.03.2020, ne-
bude přistupovat k navýšení poplatku z důvodu 
jeho pozdní úhrady, a to u plateb přijatých do 
30.09.2020. 
V návaznosti na vyhlášení karantény na území ČR 
dochází tímto prohlášením k faktickému prodlou-
žení splatnosti poplatku až do 30.9.2020. 
Hlavním cílem je zamezit na MěÚ koncentraci 
fyzických osob, které nemají možnost nebo ne-
chtějí provést úhradu bankovním převodem.  -kb-

Technická školka
V mateřské škole se od měsíce dubna 2020 rozšíří 
vzdělávací nabídka pro děti předškolního věku. Tzv. 
technickou školku a metodu Snoezelen

Vzdělávací projekt Technické školky vznikl před 
osmi lety v Jihomoravském kraji ve spolupráci 
MAS Brána Brněnska, z.s. a VUT Brno a dnes 
jsou do tohoto projektu zapojeny desítky mateř-
ských škol z různých krajů. V Kraji Vysočina jsme 
nyní první mateřská škola, ve které začínáme 
tento projekt realizovat. Cílem projektu je hravou 
formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, 
podporovat a rozvíjet jejich: technické myš-
lení, tvořivost, manuální zručnost, verbální 
schopnosti.
Vytvořili jsme pro děti dílničku se skutečnými 
pracovními nástroji, pomůckami, různými druhy 
materiálů (balza, papírové kartony, polystyren, 
měkké dřevo...) a samozřejmě také pravidla bez-
pečné manipulace a pohybu při vlastní práci. Děti 
si pod vedením pedagogů, ale i podle svých před-
stav budou samy vyrábět různé funkční modely, 
předměty, objekty, budou objevovat vlastnosti 
materiálů a experimentovat. 
Snoezelen je speciální multisenzorické prostředí 
sloužící k relaxaci, upokojení, stimulaci, aktiviza-
ci a rozvoji smyslů. Ve Snoezelenu vnímají děti 
hebkost materiálů svým hmatem, měnící barvy 
svým zrakem, sluch zase zklidní relaxační hudba. 
Snoezelen příznivě působí a podněcuje vlastní 
cítění našeho těla, uvolňuje svalové napětí, na-
pomáhá lepší koordinaci pohybů i rovnováze. 
Podporuje komunikaci a schopnosti bezpro-

středního vyjádření svých potřeb i přání. Rozvíjí 
sociální dovednosti. Motivuje k aktivitě. V ta-
kovém prostředí dokáží děti spontánně objevovat 
a získávat nové zkušenosti a zážitky.
Vybudování kouzelné relaxační místnosti pro 
naše děti bylo v  plánu již od prvních měsíců 
tohoto školního roku. Tento náš sen se podařil 
díky sponzorskému daru pana Zdeňka Zema-
na, jednatele firmy ELPRO profi s. r.o., která 
instalovala osvětlení s barevnými světelnými 
efekty, včetně barrisolového stropu, vytvářející 
pozitivně naladěné prostředí ve třídě mateřské 
školy. Touto cestou ještě jednou děkujeme.
Projekt Technické školky i multisenzorická 
místnost Snoezelen jsou zdrojem právě ta-
kových okamžiků, díky kterým budou na své 
dětství dlouho vzpomínat s úsměvem a radostí. 
Dopřejme jim tento pocit.
 Soňa Šikolová

Domy od Kamélie

V Novém Městě vznikají byty pro lidi s postižením
Dva komunitní domečky stavěné v  Malé uli-
ci v Novém Městě na Moravě se brzy stanou 
domovem pro 12 klientů Domova Kamélie Kři-
žanov,  příspěvkové organizace Kraje Vysočina.
Cílem je, aby se lidé s postižením mohli co nejvíce 
začlenit do běžného života. 
Nové domy budou bezbariérové a vybaveny jako 
běžné domácnosti. Součástí nové výstavby bude 
také samostatná budova pro pracovní činnosti a 
terapie klientů.
Stavba nových domů bude ukončena v roce 2020. 
Stěhovat by se klienti měli asi v prvním čtvrtletí 
roku 2021. Jedná se o lidi, kteří z Nového Města 
na Moravě pocházejí nebo zde mají rodinné vaz-
by.  Obyvatelé Nového Města na Moravě a okolí 
budou mít po dokončení výstavby možnost si 
nové prostory komunitních domácností pro-
hlédnout a zároveň získat i bližší informace o 
plánovaných sociálních službách. O akci budeme 
veřejnost včas informovat.  Domov Kamélie

Opatření proti epidemii
Platí přísný zákaz vycházet bez zakrytí úst a nosu. 
Použít lze roušku, nákrčník, šálu a podobně.Je 
nutné dodržovat odstup 2m od ostatních. 
Od 7:00 do 9:00 mohou v obchodech nakupovat 
pouze lidé starší 65 let. Pobyt mladších lidí v tom-
to čase je v obchodech přísně zakázán. 
Na základě rozhodnutí Vlády ČR byla omeze-
na provozní doba Městského úřadu. Veškerou 
agendu, prosím vyřizujte elektronicky nebo te-
lefonicky. Pokud je návštěva úřadu nezbytná, je 
možné přijít:
pondělí 8:00-11:00
 středa 14:00-17:00
klienti budou odbaveni na podatelně MÚ.

Městská hromadná doprava bude jezdit v 
prázdninovém režimu. Nebude možné nastu-
povat předními dveřmi a sedět v prvních třech 
řadách sedadel. MHD bude až do odvolání k 
dispozici zdarma. 

 -kb-
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Michal Šmarda: Lidé v sobě našli lidskost
Jaká opatření platí aktuálně v Novém Městě 
na Moravě?
Platí samozřejmě všechna opatření vycházející z 
nouzového stavu. Průběžně uplatňujeme všechna 
omezení, která zavádí vláda. Bavíme se těsně po 
polovině března, kdy už je zákaz vycházení bez 
ochrany obličeje. To je ale jen začátek. Je jasné, 
že opatření se budou dále zpřísňovat. Důležité je, 
aby se omezil pohyb lidí mezi městy. A důležité je 
ochránit starší a slabší lidi. 

 
Jedna věc je přijmout opatření, která učinila 
vláda, druhá věc je, jak a co můžeme ovlivnit 
sami. Co dělá vedení města?
Snažili jsme se dopředu vybavit lidi rouškami a 
dalšími ochrannými prostředky. Ve chvíli, kdy 
přišlo vládní nařízení, tak Novoměšťáci už měli 
„našito“. Zřídili jsme dobrovolnické centrum. Je 
důležité, aby si v okamžiku nejtvrdšího dopadu 
krize byli lidi schopni a ochotni pomoci. Pomáhá-
me nemocnici s potřebnou výbavou. V okamžiku, 
kdy nic nebylo, jsme se snažili vybavit i prodavačky 
v obchodech, na které všichni trochu zapomně-
li. Snažíme se, aby nikdo z našich lidí nezůstal 
opomenut. 
 
Existuje něco jako krizový štáb? Kdo v něm je? 
Jak často se scházíte?
V kompletní sestavě se scházíme přibližně jednou 
týdně. V kontaktu jsme prakticky pořád. V 
krizovém štábu jsou zástupci města, nemocnice a 
všech složek IZS. Teď jsme k němu přibrali sociální 
služby, protože to vyžaduje charakter krize, kterou 
řešíme. Došlo i k několika změnám v organizaci 
práce. Rozhodl jsem o tom, že všichni klíčoví lidé 
musí být zastupitelní a mít alternativu. Zároveň 
musí omezit kontakt. Nemůžeme si dovolit, aby 
kdokoli z nás paralyzoval krizové řízení.
 
V čem je současná situace nová? 
Nikdo nebyl připraven na takovou epidemii. Vlá-
da a další orgány v prvních fázích váhala s přijí-
manými opatřeními. Museli jsme proto trochu 
intuitivně začít s přípravami sami. Ale myslím, 
že jsme neudělali chybu. Hlavní je, že se podařilo 
zapojit do práce spoustu lidí. V krizi se ukáže, kdo 
je kdo. Hodně lidí pomáhá a zaslouží si fakt velké 

poděkování. Od prodavaček, které jsou v první 
linii a schytávají to nejvíc, přes zdravotníky, na 
které spoléháme, až po dobrovolníky, zaměstnance 
našich organizací, řidiče, kteří rozvážejí zásoby 
nebo pošťačky. Je toho fakt hodně. Lidé jsou skvělí.
 
Jak změnila krize vaše starostování? Kde je 
podle vás nyní vaše místo?
Město musí zajistit bezpečí všem, na které ostatní 
zapomínají. Naše školy musí zajistit dálkovou výu-
ku dětem. Sociální služby se musí starat o seniory 
a další klienty, kteří jsou teď nejohroženější. Ve 
městě musí být čisto a pořádek. Lidé musí mít 
včasné a přesné informace. Nesmí vzniknout pocit, 
že jim někdo něco tají nebo že s nimi nejednáme 
fér. Musíme podpořit pozitivní touhu lidí pomoci. 
Stejně tak musíme bojovat proti panice a snaze 
hledat vnitřní nepřátele a viníky. Celková atmo-
sféra, ve které příští období zvládneme, je vlastně 
vůbec nejdůležitější. Můžeme z této krize vyjít si-
lnější, lepší a semknutější. Ale můžeme také skon-
čit depresivní, rozhádaní a plní nenávisti. Mezi tím 
je velmi tenká hranice.  
 
Boj proti koronaviru do jisté míry charakterizují 
roušky, kterých je nedostatek. Do jejich výroby 
se zapojila celá řada lidí. Jak se ale obecně staví 
lidé v Novém Městě k současné krizi?
Lidé v našem městě v sobě našli obětavost, ochotu 
a lidskost. Hned, když jsme spustili přípravy na 
epidemii, začali lidé přicházet s nabídkami po-
moci. Od skautů až po sportovce. Lidé různého 
věku a z různých profesí. Hodně lidí zaměstnaných 
v cestovním ruchu nebo v restauracích přišli ze 
dne na den o práci. Najednou jsou v těžké sociální 
situaci. Přesto se snaží pomáhat. Pomáhají lidé, od 
kterých bych to nikdy nečekal. Tohle je něco, kvůli 
čemu mi vyhrkly slzy z očí. Několikrát. 

Souhlasíte s tím, jak vláda krizi řeší? Myslíte si, 
že jsou její kroky promyšlené?
Určitě nějaké chyby vidím a pociťuji i jejich dů-
sledky. Ale to teď není podstatné. Když jste ve válce, 
tak si nemůže každý voják nárokovat patent na 
rozum. Vláda velí a já jsem tady od toho, abych 
naplňoval její strategii. Snažím se to dělat tak, 
abych zajistil to nejlepší pro lidi v našem městě. 
Na všechno ostatní bude dost času, až vyhrajeme.

Měli jste problémy s kázní? Dodržují lidé ka-
ranténu a předpisy?
Měli jsme problémy s lidmi, kteří rizika podceňu-
jí. Ale ubývá jich. V první fázi krize atmosféru v 
našem městě hodně ovlivňoval biatlon. Celá řada 
Novoměšťáků odvedla obrovský kus práce na pří-
pravě závodů. Všichni je máme rádi a záleží nám 
na jejich budoucnosti. U některých z nás to vedlo 
ke ztrátě ostražitosti a snaze rizika epidemie spíš 
zlehčovat. To je pochopitelné a nemá smysl si to 

vyčítat. Myslím si, že lidé velmi rychle pochopili, 
co máme před sebou a jaké hrozbě čelíme. Drtivá 
většina lidí se chová odpovědně a snaží se. Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří po návratu ze zahrani-
čí nebo kontaktu s rizikovými skupinami poctivě 
dodržují karanténu. Není to nic jednoduchého 
a každý, kdo se zachoval odpovědně, si zaslouží 
náš vděk.
 
Když epidemie propukne v plné síle, nejdůleži-
tější bude nemocnice. Zvládne to?
Pokud budeme všichni rozumní a odpovědní. 
Pokud budeme dodržovat omezení a nebudeme 
zvyšovat rizika. Pokud bude průběh epidemie po-
zvolný, tak ano. Zatím vše nasvědčuje tomu, že se 
nenaplní ty nejčernější scénáře a my to společně 
zvládneme. Je potřeba přiznat, že nemocnice 
nebyla v počátku dobře připravena a chyběla jí 
spousta potřebného vybavení. To se ale podařilo 
napravit. I díky obětavosti jejich zaměstnanců a 
ochotných lidí nejen z Nového Města na Moravě, 
ale z širokého okolí.
 
Čeho se sám nejvíce bojíte?
Nejvíc se bojím toho, že lidé ztratí víru, dobrou vůli 
a sounáležitost. Bojím se o děti, o rodinu a o naši 
komunitu. Nejen o naše zdraví, ale i naši schopnost 
spolu žít v důvěře, toleranci a vzájemné úctě. Ale 
musím říct, že když vidím, co naši lidé dokážou a 
jak se k sobě chovají, tak se bojím o dost méně, 
než by leckdo čekal.
 -kb-

Kontakt pro seniory 
Potřebujete nakoupit léky nebo jídlo? 
Potřebujete poradit nebo jinak pomoci?
V Novém Městě volejte na číslo 602 555 156.

Kontakt na Městský úřad
Potřebujete něco vyřídit na Městském úřadě? 
Nejdřív, prosím, zavolejte 566 598 300.

Krizová linka Krajského úřadu
Informace o praktických dopadech nou-
zových opatření 564 602 602.

Informační linka Nemocnice v Novém 
Městě
Informace o prováděných a odkládaných 
úkonech, provozu nemocnice, režimových 
opatřeních a podobně 566 801 700-1.

Koordinační centrum dobrovolníků
Jste ochoten pomoci? Můžete rozvážet jídlo 
nebo léky? Máte chuť být prospěšný? Ozvěte 
se v pracovní době a domluvíme se na spolu-
práci. Tel. 775 857 547, e-mail 
dobrovolnik@nmnm.cz
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Nová pravidla platí také v nemocnici
S platností od 17. března je do Nemocnice Nové 
Město na Moravě, příspěvková organizace, vstup 
umožněn pouze hlavním vchodem. Každý přícho-
zí pacient (včetně řidičů vjíždějících do areálu) 
bude u vchodu osloven personálem, teprve potom 
bude odeslán buď k ošetření, nebo bude požádán, 
pokud to jeho stav dovolí, aby si návštěvu lékaře 
domluvil telefonicky na pozdější termín. 
Pacienty a všechny návštěvníky nemocnice žá-
dáme, aby se vybavili rouškou. Bez ní do areálu 
nikoho nevpustíme. Jako alternativa poslouží 
textilní roušky, šátek, kapesník, látková plena. 
V současné situaci platí víc než kdy jindy hes-
lo „chráním sebe, chráním tebe“. Zároveň vás 
prosíme, abyste dodržovali všechna hygienická 
doporučení.  Vzhledem k epidemiologické situaci 
v celé České republice omezujeme provoz v celé 
nemocnici. Odkládáme plánované operace, pre-
ventivní vyšetření, pravidelné kontroly, u kterých 
to lze. Pacienty průběžně informujeme, obvoláva-

jí je sestřičky jednotlivých oddělení. 
Neodkladné operace, akutní operace a jiná ne-
odkladná vyšetření budou probíhat dále. Infor-
movat se můžete telefonicky ve vašich ambulan-
cích. 
Na základě aktuální epidemiologické situace 
jsme nuceni od pondělí 16. března do odvolání 
zakázat přítomnost jakéhokoli doprovodu u po-
rodu. Týká se to všech bez rozdílu. 
Od 17. března nezajíždějí do areálu nemocni-
ce autobusy Městské hromadné dopravy Nové 
Město na Moravě, zastávka je přesunuta nad 
nemocnici. Prosíme všechny, aby v této mimo-
řádné situaci respektovali pokyny zdravotního 
personálu. Současná situace je mimořádná, a 
pokud ji chceme zvládnout, musíme všichni 
spolupracovat a být zodpovědní. Omlouváme 
se za dočasná omezení a děkujeme za spolupráci 
a váš zodpovědný přístup.   
 -kb-

Lékaři hlásí: jsme připraveni
Primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení 
novoměstské nemocnice Dušan Mach se na epide-
mii koronaviru připravuje zodpovědně. Situace se 
podle něj dá zvládnout, jen se nesmí nakazit velké 
množství lidí najednou. 

Každého dnes asi zajímá jediné. Jak je nemoc 
Covid 19, kterou způsobuje nový virus, vlastně 
nebezpečná?
Infekce se skutečně v mnohém podobná klasické 
chřipce. Nepříjemné je, že se velmi ochotně šíří 
mezi lidmi a je skutečně nebezpečná pro starší 
populaci. Existují vážné průběhy i u mladých 
lidí, ale ty jsou statisticky opravdu velmi řídké. 
Dalo by se tedy říci, že vážné nebezpečí mladší 
populaci nehrozí. To již ale nelze tvrdit o starších 
spoluobčanech, především těch, kteří trpí i něja-
kou dlouhodobou nemocí.

Co ale vyplývá z průběhu epidemie v Itálii? Tam 
umírá více lidí než v Číně a v médiích se objevují 
zprávy, že jsou mezi nimi právě i mladí lidé?
V tuto chvíli máme opravdu nejvíce statistických 
informací z Číny. Informace přicházející z Itálie 
jim ale v zásadě odpovídají. Do médií se samo-
zřejmě dostávají příběhy o nemoci s těžkým 
průběhem u mladých lidí, ale ze statistického 
hlediska jsou opravdu ojedinělé. Takže zprávy 
v médiích nic nemění na tom, že mladí lidé snáší 
toto onemocnění poměrně dobře. 

Jak vlastně vypadá těžký průběh u této nemoci. 
Jak takového pacienta léčíte?
U malého počtu pacientů dochází k tomu, že jim 

onemocnění významně postihne plíce a ty začnou 
selhávat. To je skupina pacientů, kteří potřebují 
intenzivní péči. V tomto případě musíme pacienty 
uspat a napojit na dýchací přístroj. Ten jim zajistí 
výměnu plynů do doby, než se s infekcí vypořá-
dá vlastní obranyschopnost. V tuto chvíli není 
žádný oficiální lék, který by na nový koronavirus 
zabíral. Obecně je totiž antivirotik malé množ-
ství a žádné nefunguje na tento koronavirus, jak 
bychom si představovali. Umělá plicní ventilace 
tedy umožňuje překlenout období, kdy by bez 
něj člověk nepřežil.

Máme dostatek odborníků, kteří jsou schopni 
postarat se o pacienty v takovém stavu?
O pacienty se selhávajícími životně důležitými 
orgány se starají lékaři se specializací anestezie 
a intenzivní medicíny, kteří pracují na odděleních 
ARO. V naší nemocnici toto oddělení máme. O 
tyto pacienty, kterým selhávají životní funkce, se 
běžně staráme a bude tomu tak i při této epide-
mii. Je to vysoce specializovaná činnost a těchto 
lékařů není mnoho. Problém může nastat v pří-
padě, že počet infikovaných lidí potřebujících 
intenzivní péči naroste příliš rychle. Může tak 
dojít k vyčerpání stávající kapacity intenzivní 
péče. A to se skutečně stalo v Itálii. Všichni se 
ale snažíme, aby se populace tímto virem promo-
řovala co nejpomaleji a nenakazilo se obrovské 
množství lidí najednou. V tomto případě by i malé 
procentuální množství těžkých případů mohlo 
zahltit stávající kapacitu. Proto je potřeba mini-
malizovat kontakty mezi lidmi, aby byl přenos 
viru co nejpomalejší.

O těžké případy by měla pečovat nemocnice 
Sv. Anny v Brně. Připravuje se ale také novo-
městská nemocnice?
My se na to samozřejmě chystáme a jsme připra-
veni. Primárně budou pacienti skutečně hospi-
talizováni v Praze a Brně. Kdyby byl jejich počet 
veliký, začnou se hospitalizovat i v ostatních 
nemocnicích. Mobilizujeme proto veškeré tech-
nické vybavení, upravujeme provoz, školíme per-
sonál z jiných oddělení, aby nám mohl pomáhat. 
Opravdu na přípravě velmi intenzivně pracujeme. 
Situaci by mohla výrazně zkomplikovat nákaza 
někoho z personálu, protože lidí ve zdravotnictví 
opravdu není nadbytek. Snad se to nestane. 

Máte za sebou zkušenost jako válečný lékař. 
Pracoval jste v Jemenu, kde se odehrává hu-
manitární katastrofa. Jak vás zneklidňuje 
pandemie nového koronaviru?
Je to situace, kdy očekávám, že se v následujících 
dnech a týdnech může objevit velké množství 
kriticky nemocných pacientů. To je pro mě v tuto 
chvíli povel k tomu, abych se na to připravil.  To, 
že se virus šíří tímto způsobem, je pro mne zna-
mení, že se na této planetě děje něco, co není 
úplně v pořádku. Možná nám někdo dává najevo, 
jak žijeme? Je to bezesporu v civilizovaném světě 
situace, která nemá obdoby po strašně dlouhou 
dobu. Je ale dobré si uvědomit, že ve světě se 
epidemie zcela běžně odehrávají. Umírá na ně 
velké množství lidí, a my to v Evropě prostě jen 
nevíme. Protože pokud je bolest někde daleko, 
tak to člověka obvykle příliš nezajímá.  -kb-
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Technické služby mají nové vedení

Od začátku roku mají Technické služby nového 
jednatele Ondřeje Šanderu. Zeptali jsem se ho, 
jaké má s novoměstskou společností plány.

V jakém stavu jste přebral Technické služby?
Po odchodu pana Laštovičky je jako krizový 
manažer řídil pan Brychta. Bylo to takové pře-
chodné období, které nyní končí. Upřímně, Tech-
nické služby nejsou úplně v dobré finanční kon-
dici a přitom potřebují pokračovat v investování 
do techniky. 

Co znamená ta nedobrá finanční kondice?
Vzhledem k  zastaralému vozovému parku a 
nutnosti investovat a modernizovat techniku 

nemáme v současnosti dostatek finančních 
prostředků. Přesto jsem v tomto ohledu opti-
mistou, jen musíme řádně zvážit, jaké nákupy 
budou dávat pro TS služby smysl a opodstatnění.

Jaké budou Technické služby pod vaším ve-
dením?
Počítám s tím, že přijdou změny. Technické služ-
by jsou zřizovány městem, které je 100% vlast-
níkem, a proto budou muset být konzultovány 
a odsouhlaseny valnou hromadou společnosti, 
kterou tvoří Rada města, ale věřím, že najde-
me společnou řeč. Už na výběrovém řízení jsem 
hovořil o tom, že bych rád udělal personální i 
finanční audit, od kterého se odvinou další kroky. 

Co jsou tedy vaše priority?
Technické služby v současnosti trochu přešlapují 
na místě. Já bych jim rád dal nějaký konkrétní 
směr. Myslím, že největším úkolem je rozhodně 
činnost v oblasti odpadového hospodářství. Rádi 
bychom rozšířili naše působiště i o okolní obce, 
se kterými nyní nespolupracujeme, a obnovili 
vozový park. Například popelářské auto ale stojí 
okolo pěti milionů, takže to nebude nic jedno-
duchého. Začneme také řešit odprodej techniky, 
která nám stojí takříkajíc na místě, a nemáme pro 
ni patřičné využití. Tyto peníze bychom pak rádi 

investovali právě do vozového parku. Z hlediska 
stavebních prací se samozřejmě budeme starat 
o údržbu města, které nám bude zadávat práci 
zejména menšího rozsahu. Čeká nás proto oprava 
silnic, starost o městskou zeleň, osvětlení, jarní 
úklid po zimě a tak podobně. Provozujeme recyk-
lační dvůr a máme na starosti správu městských 
bytů, kde je také hodně práce. 

Město vám podle zřizovatelské listiny musí 
zadávat 80 % vaší práce. Co ten zbytek?
Budeme se ucházet o zakázky i jinde. Jsme 
schopni realizovat stavební práce různého druhu, 
ale samozřejmě jen určitého rozsahu, takže mu-
síme vybírat zodpovědně. Většinu kapacit však 
máme vyčleněnou pro Nové Město na Moravě.

Na městském webu nově funguje ohlašování 
závad. Lidé vás mohou upozornit na něco, co 
je třeba opravit. Jak to funguje?
Služba je v provozu teprve chvíli, ale už jsme tam 
měli několik upozornění. Vždy odpovíme s tím, 
že navrhneme způsob i termín řešení. Osobně si 
myslím, že je to šikovná věc. Zapojí to veřejnost 
do správy města a nás to upozorní na to, co je 
třeba.  -kb-

Konkurz na ředitele II. ZŠ
Nové Město vyhlašuje konkurz na ředitele ZŠ 
Leandra Čecha
Předpoklady a požadavky:
předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon 
činnosti ředitelky/ředitele, znalost školské 
problematiky a souvisejících právních předpisů, 
občanská a morální bezúhonnost, organizační a 
řídící schopnosti.

Písemně doložte:
přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-
mail), úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším 
dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení 
o státní závěrečné zkoušce, doklad prokazující 
pedagogické vzdělání v případě odborně zamě-
řeného vysokoškolského studia), výpis z evidence 
Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), originál 
lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k 
výkonu činnosti ředitelky/ředitele (ne starší 3 mě-
síců), strukturovaný profesní životopis, doklad o 
průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe 
včetně pracovního zařazení, potvrzený posledním 
zaměstnavatelem (možno nahradit úředně ově-
řenými kopiemi dokladů o průběhu zaměstnání 
– pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, 
apod.),koncepci rozvoje a řízení školy (v rozsahu 

4 normostran s tím, že jedna normostrana bude 
věnována vyhodnocení stávajícího stavu školy a 
další 3 normostrany výhledové koncepci rozvoje 
a řízení školy), písemný souhlas se zpracováním 
osobních údajů pro účely tohoto konkurzního 
řízení v souladu s nařízením Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném po-
hybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/
ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný termín nástupu na vedoucí pra-
covní místo ředitelky/ředitele: 1. 8. 2020.
Přihlášku zalepenou do obálky a nadepsanou 
slovy „Konkurz ZŠ Nové Město na Moravě – 
NEOTVÍRAT“ doručte v termínu do 27.4.2020 
na adresu: Město Nové Město na Moravě, od-
bor ŠKSV, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové 
Město na Moravě.

Bližší informace podá Mgr. Alena Lukášová, ve-
doucí odboru ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě,
čt. 566 598 420, e-mail: alena.lukasova@meu.
nmnm.cz.

Novoměstští skauti 
v roce 2020
Již víme, kolik členů má naše skautské středisko, 
a radujeme se z toho, že nás je o 11 více než v 
minulém roce. Celkem je v Novém Městě 156 
skautek a skautů, z toho 97 dětí a mladých lidí 
do 18 let. Kluci, kterých je 77, nejčastěji slyší na 
jméno Jan a David. Mezi 79 dívkami je nejvíce 
zastoupeno jméno Anna a Kateřina.

První čtvrtletí roku 2020 ukázalo nám skautům, 
že bude třeba plně dostát skautského hesla: „Buď 
připraven!“ Od 11.3. je naše činnost pozastave-
na. Neprobíhají schůzky ani výpravy. Důvodem 
je současná epidemiologická situace. Plně to re-
spektujeme a věříme, že toto opatření pomůže 
zamezit šíření nemoci COVID 19. Těšíme se, až 
budeme zase skautovat. Do té doby se ale ne-
vzdáváme. Poskytujeme holkám a klukům z na-
šich oddílů nápady na domácí program a dospělí 
skauti nabízejí pomoc našemu městu.

 Kristýna Koutenská,
 vedoucí skautského střediska Bílý štít
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Ze života novoměstských spolků
Přátelé  přírody ČR
 Skupina JAVORY v Novém Městě na Moravě 
je nedílnou součástí světové organizace Mezi-
národních přátel přírody, která letos oslaví 125 
let svého trvání. 
28. března 1895 se ve Vídni na výzvu pub-
likovanou ve Vídeňských dělnických listech 
sešla třicítka zájemců, aby založili turistický 
spolek Přátel přírody, tedy Naturfreunde. Cí-
lem tohoto spolku bylo dát tehdejším těžce 
pracujícím lidem příležitost trávit volný čas 
v přírodě a uniknout tak od nezdravých pra-
covních, mnohdy i životních podmínek. Nešlo 
však jen o to, dostat lidi do volné přírody, ale 
také o to, probudit v nich lásku k ní a předávat 
jim znalosti jak o přírodě, tak i kultuře.
V r. 1905 se ideály tehdejších Přátel přírody 
rozšířily z rakouských zemí také do Švýcarska 
a Německa. Od samého počátku Přátelé pří-
rody budovali přístřešky, které nazývali Domy 
přátel přírody (1. dokončen v r. 1907), což byla 
pro členy alternativa k pro ně finančně nedo-
stupným horským boudám alpského spolku.
Budování vlastních chat v té době bylo zároveň 
společenskou aktivitou, v níž se projevova-
la především solidarita a soudržnost. Coby 
přesvědčení internacionalisté se členové Přátel 
přírody angažovali i v protiválečném hnutí
v době 1. světové války a ještě více pak ve 30. 
letech, kdy se v Německu a později i v Rakous-
ku pomalu, ale jistě dostávali k politické moci 
fašisté. Mezi válkami mělo hnutí Přátel příro-
dy více než 200 tisíc členů. Početné skupiny 
působily nejen v Rakousku a Německu, ale i 
ve Švýcarsku, Jugoslávii, Maďarsku, také ve 

Spojených státech, v Anglii, Francii, Norsku, 
Rumunsku, Bulharsku, v Nizozemí a Lu-
cembursku. V Německu a Rakousku zaplatili 
Přátelé přírody za svůj odpor proti fašismu zá-
kazem činnosti, konfiskací majetku i osobními 
postihy. Během válečných let směly organiza-
ce Přátel působit jen ve Spojených státech a 
ve Švýcarsku. V Československu byli Přátelé 
přírody aktivní zvláště v Severních Čechách, 
kde už v r. 1927 vybudovali v Jizerských ho-
rách dodnes stojící Dům Přátel na Královce, 
známý pod názvem Prezidentská chata. Po 
skončení 2. světové války hnutí Přátel přírody 
obnovilo svou činnost a snažilo se o navrácení 
zabavených domů, což se zčásti podařilo a 
později k nim přibyly i další, nově postavené.
V současnosti jsou Přátelé přírody velkou 
mezinárodní  organizací, která má více jak 
400 tisíc členů, sdružených ve 3 500 skupi-

nách v 25 zemích na 4 kontinentech. V těch 
nejkrásnějších místech Evropy i v zámoří na-
jdeme více jak 1 000 Domů Přátel, které při 
svých cestách mohou výhodně využívat všichni 
členové, tedy i ti z České republiky. Hlavním té-
matem i nadále zůstává zdravé životní prostře-
dí, tedy ochrana přírody a udržitelný turismus. 
O to ve své činnosti usiluje i skupina JAVORY, 
která průběžně udržuje a pečuje o údolí a po-
vodí říčky Fryšávky, každoročně se zapojuje do 
mezinárodní akce Den pro přírodu aj. V minu-
losti jsme se s dětmi zapojili do projektu „Voda 
základ života“, v rámci kterého jsme mapovali 
a zkoumali mokřady, rašeliniště, prameniště 
i jiné vodní zdroje na Vysočině a co hlavně, 
všichni dospělí členové se podílejí na vedení 
a výchově dětí při akcích SVČ DUHA, s níž 
JAVORY úzce spolupracují.  -kb-

Besedy spolku Svět na jevišti
MUDr. Jaroslav Pilný: Pohyb dříve a  dnes
středa 8. dubna v 18:00, KD klubovna č. 2, 
vstupné dobrovolné
Moderní rozvoj technologií vede k změnám 
životního stylu, což se podepisuje na naší tě-
lesné schránce, a lidé pozorují obtíže, které 
naši prarodiče neznali. Sdělení by nám mělo 
ukázat kritický pohled ortopeda na dnešní 
životní styl, přimět nás zamyslet se nad chyba-
mi v pohybových aktivitách, nad změnami ve-
doucími k tomu,  aby náš pohybový systém 
dlouho dobře sloužil. 
Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. je primá-

řem Ortopedického oddělení Nemocnice Nové 
Město na Moravě. Věnuje se problematice 
chirurgie ruky a zápěstí, revmatochirurgii, 
endoprotetice a sportovní traumatologii. 

Mgr. Veronika Pechová a Mgr. Marie Jindrová: 
Posezení nad matematikou profesora Hejného
pátek 24. dubna v 18:00 hodin, KD klubovna č. 
1, vstupné dobrovolné

Metoda profesora Hejného je způsob výuky 
matematiky, která umožňuje žákům hledat a 
objevovat vlastní řešení. Děti se tak učí nejen 

počítat, ale také rozvíjí schopnost logicky uva-
žovat, komunikovat, vysvětlovat a především 
zažívají úspěch a radost z poznání. Přijďte 
si vyzkoušet práci s krychlovými stavbami a 
sčítacími trojúhelníky. Přijďte si užít „zaslou-
ženou radost z poznávání“. Jestli jste matema-
tiku neměli rádi, přijďte si ji zamilovat. 
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Zločin a trest
Dne 6.2.2020 bylo oznámeno na služebnu MP 
občankou NMNM, že se na jejich pozemku na-
chází cizí pes. Strážníci na místě psa odchytili a 
zjistili, že má na obojku evidenční známku, díky 
které nebyl problém zjistit majitele a psa předat. 
Dne 9.2.2020 bylo oznámeno ostrahou OD 
Penny, že byl v prodejně přistižen muž při krá-
deži zboží. Strážníci si na místě muže převzali 
a po provedení všech nezbytných úkonů byla 
věc vyřešena na místě pokutou.
Dne 13.2.2020 ve večerních hodinách prová-
děli strážníci asistenci při převozu podnapi-
lého pacienta  z nemocnice do  PZS Jihlava  k 
vystřízlivění. 
Dne 17.2.2020 strážníci opět převáželi podna-
pilou osobu do Jihlavy. V tomto případě byl muž 
kontrolován hlídkou na ul. Žďárská, kdy nebyl 
schopen chůze ani artikulace. Provedenou ori-
entační dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 
více jak 2 ‰ alkoholu v dechu.    
Dne 19.2.2020 v odpoledních hodinách prová-
děli strážníci zákrok v budově autobusového 
nádraží. Zde se nacházela dvojice, muž a žena. 

Chovali se vulgárně a popíjeli alkohol. Strážníci 
na místě osoby ztotožnili a vykázali z budovy.
Dne 24.2.2020 strážníci prováděli na žádost 
urgentního příjmu asistenci při převozu podna-
pilého pacienta z nemocnice do PZS Jihlava k 
vystřízlivění. 
Dne 28.2.2020 bylo strážníkům oznámeno 
občanem z NMNM, že na ul. Žďárská je po-
škozen sloup osvětlení přechodu pro chodce, 
ze kterého  vyčnívá elektrický kabel. Šetřením 
na místě bylo zjištěno, že k poškození došlo v 
důsledku dopravní nehody. Vozidlo bylo nale-
zeno nedaleko místa dopravní nehody. Na místo 
byla přivolána hlídka PČR. Po chvíli se na místo 
dostavil i řidič vozidla a věc byla předána PČR.
Dne 29.2.2020 v dopoledních hodinách tele-
fonicky žádala obyvatelka Komunitního domu 
seniorů strážníky o pomoc při přemístění 
partnera, kterého sama neunese. Strážníci ve 
spolupráci s hlídkou PČR muže zvedli a přenesli 
na postel. Ke zranění nedošlo a muž nepoža-
doval žádné lékařské ošetření.   

MO STP
V rámci Mimořádných opatření vlády a Min. 
zdravotnictví ČR rušíme Výroční členskou schůzi 
členů MO STP Nové Město na Mor., která se měla 
konat 25. 3. ve 13:00 v KD. Náhradní termín 
bude včas oznámen. Současně se ruší zájezd na 
Letiště Václava Havla dne 20. 5.  Nový termín 
bude včas oznámen. Od 11. 3. se až do odvolání 
ruší přednášky a plavání se cvičením. Případné 
dotazy na tel. 722 968 001. MO STP

MěÚ informuje
Výroční zpráva MěÚ o poskytování informací 
je zveřejněna na www města v rubrice „povinně 
zveřejňované informace“  https://radnice.nmnm.
cz/povinne-zverejnovane-informace/.

Koruna Vysočiny nabírá nový dech
O projektu jsme hovořili s novou ředitelkou Olgou 
Königovou.
Co je smyslem Koruny Vysočiny?
Destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s. 
pracuje na bázi organizace, která za účelem 
efektivnějšího řízení cestovního ruchu zajišťuje 
koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb 
v  turistické oblasti. Organizace vznikla jako 
projekt měst a dalších aktérů v turistickém ru-
chu za účelem vytvoření jednotného turistického 
územního celku – turistické destinace. V sou-
časné době zahrnuje regiony Žďárska, Novoměst-
ska, Bystřicka a Nedvědicka. Cílem destinace je 
realizovat společné marketingové projekty za 
účelem zvýšení zájmu o tento turistický region 
u návštěvníků.

Co konkrétně organizace dělá?
Úkolem Koruny Vysočiny je vytvářet povědomí 
o naší turistické lokalitě, propagovat region, 
vytvářet zajímavé konkurenceschopné nabídky, 
hledat správnou cílovou skupinu a koordinovat 
spolupráci mezi obcemi, podnikateli v cestovním 
ruchu a turistickými informačními centry. 

Co je vaším cílem?
Můj cíl je neskromný. Chci funkčně propojit 

jednotlivé subjekty působící v cestovním ruchu 
na území Koruny Vysočiny a zabezpečit kvalitní 
servis pro návštěvníky našeho regionu. 

Snažíte se turisty lákat na stávající turistické 
cíle nebo také přispíváte ke vzniku nových?
Osobně si myslím, že mým úkolem není, abych 
vytvářela nové turistické cíle. Náš region jich 
má dostatečně. Můžu pouze iniciovat partnery 
k tomu, aby se rozšiřovala jejich nabídka. Mým 
úkolem je vytvářet turistické produkty a ty ná-
sledně propagovat tak, aby se Koruna Vysočiny 
stala zajímavou turistickou destinací. Musím ale 
předeslat, že sama vnímám krásu a malebnost 
krajiny v  tom, že některé části nejsou běžně 
navštěvovány, naše obrovská devíza je v  pří-
rodním bohatství a v  přírodních památkách. 
Ovšem druhým dechem dodávám, že mým cílem 
je udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Znamená 
to, že pokud si chceme zachovat bohatství, které 
máme, je nutné cestovní ruch rozumně koordi-
novat. Jako velmi důležitý krok vidím spolupráci 
i se správou Chráněné krajinné oblasti Žďárské 
vrchy.
Na mnoha místech Novoměstska se turismus 
projevuje negativně (Tři Studně, Blatiny atd., 
problémy s ochranou přírody obecně). Lidí je 

zkrátka moc. Jak plánujete negativní průvodní 
jevy turismu regulovat?
Nevím, zda je zrovna správné slovo regulovat, 
ale možná spíš rozložit. Turisté vyhledávají pře-
devším místa, která jsou notoricky známá. Při-
tom potenciál destinace je mnohem větší. S tímto 
problémem se potýká cestovní ruch i na celo-
republikové úrovni. Praha a pár dalších lokalit 
jsou turisticky přetížené a hledají se cesty, jak 
návštěvníkům nabídnout i jiná zajímavá místa. 
Stejný problém musíme řešit i u nás. Proto by měl 
fungovat marketing, který bude cílit na lokality, 
jež jsou zajímavé, ale dosud ne příliš objevené. 
Jako koordinátor mám za úkol vytvářet nabídku 
tak, aby ubytovatelé měli příležitost nabídnout i 
jiná než notoricky známá místa.  -kb-
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Vítězná jarní premiéra fotbalistů
Na jedničku vstoupili novoměstští fotbalisté do 
jarních bojů Moravskoslezské fotbalové ligy. 
V úvodním zápase totiž dokázali naplno bodovat 
na hřišti Otrokovic. Nad sousedem z tabulky vy-
hráli 2:1. O svém vítězství rozhodli v druhém 
poločase, kdy vstřelili dvě branky. Jako první se 
trefil Josef Švanda, vítěznou trefu pak přidala 
zimní posila Michal Dočekal, který přestoupil 
z druholigové Líšně. Tým pak musel poděkovat 
brankáři Petru Šmídovi, který jej několika po-
vedenými zákroky v závěru utkání podržel. Po 
odehraných kolech patřilo Vrchovině 9. místo 
v tabulce. K podzimním 25 bodů si připsala další 
cenné 3 body. S prozatímními 28 body se vyhřívá 
v klidném středu.  -mah-

Světové biatlonové představení před prázdnými tribunami 
V termínu 5. – 8. března se ve Vysočina Areně 
uskutečnila letošní akce roku. Ovšem do scé-
náře závodů SP v biatlonu tvrdě promluvil ko-
ronavirus. Tím pádem se závody konaly bez 
bouřlivé divácké kulisy, kterou je novoměstská 
zastávka proslulá. I přes bezmoc a zklamání od-
startoval ve čtvrtek v podvečer za nárazového 
větru ženský sprint, ve kterém české fanoušky 
potěšila parádním 3. místem Markéta Davidová, 
jež chybovala na střelnici pouze jednou. Páteční 
sprint mužů opět přinesl radost do českých řad. 
Postaral se o to 4. místem Michal Krčmář. Vý-
sledek mohl být ještě lepší, nebýt dvou chyb na 
střelnici. Atraktivní sobotní program nabídl pořa-
datelům a několika desítkám fanoušků za ploty 
areálu štafetové závody. Šesté vítězství v řadě v 
této disciplíně si připsaly Norky. V mužském 
závodě se systémem start-cíl podařilo zvítězit 
opět norským barvám. Svůj poslední 422. závod v 
profesionální kariéře odjel v sobotní podvečer 

trojnásobný medailista ze světových šampio-
nátů Michal Šlesingr. Po devatenácti sezonách 
tak uzavřel svoje putování po biatlonových aré-

nách jako sportovec. Závěrečný den obstaraly 
závody s hromadným startem. Do populárního 
masáku se probojovali i tři čeští reprezentanti. 
Markéta Davidová, stejně jako Michal Krčmář 
a Ondřej Moravec uzavírali druhou desítku star-
tujících. Těmito závody byl završen čtyřdenní 
Světový pohár v Novém Městě na Moravě. „Mně 
nezbývá než všem lidem strašně poděkovat za to, 
jak se se vším popasovali a jak nás i přes nepřízeň 
osudu podrželi a podporovali. Celý pořadatelský 
tým se neskutečně nadřel s přípravami a já mu 
za to opravdu moc děkuji. A jen doufám, že se 
i s fanoušky znovu uvidíme za rok v březnu, že 
nepřijde vir číslo 2,” ohodnotil domácí zastávku 
světového podniku předseda organizačního vý-
boru Jiří Hamza. A poukázal tak na rok 2021, kdy 
se ve Vysočina Areně od 8. do 14. března opět 
představí světová biatlonová elita.
  Michal Jilka, -mah-

Ragbisté pilovali formu 
I když soutěže ragbistů rovněž nebudou imunní 
vůči nákaze koronaviru, ladil ragbyový klub 
Titáni formu na novou sezonu. S bratrským tý-
mem, kterým je Havlíčkův Brod Rugby League, 
zorganizovali přípravný turnaj Vysočina rugby 
cup. Stihli přitom odehrát jedno kolo toho-
to turnaje. V jeho průběhu se hrálo utkání jak 
v sedmičkovém, tak v devítkovém ragby. Zatímco 
v úspornější verzi měli navrch naši borci, v deví-
tkové hře prohráli. Všichni hráči si přitom po-
chvalovali úroveň zápasů i maximální nasazení.
  
 -mah-

Představení atletů  
na MČR 
V druhé polovině února se v Ostravě uskutečnilo 
MČR v halové atletice v kategorii mužů. V rozběhu 
800 m se ukázal Jiří Brychta. Přestože se vydal ze 
všech sil, čehož je důkazem také jeho nový halový 
osobní rekord, čas 1:55,90 na postup do finále 
nestačil. V konečném hodnocení disciplíny mu 
patřilo 12. místo. Druhým naším želízkem v ohni 
byl Matouš Budig, který nastoupil v rozběhu na 
60 m. Cílovou pásku proťal v čase 7 vteřin. V silné 
konkurenci však tento výsledek na postup mezi 
nejlepší rovněž nestačil. Nakonec to stačilo na 11. 
místo.  -hub-, -mah-
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Zlaté MČR žáků v bílé 
stopě 
Tři medaile a další cenná umístění si přivezli 
novoměstští lyžaři z MČR žáků, které se na 
konci února konalo v Horních Mísečkách. 
Původně se měl závod konat ve Vysokém nad 
Jizerou, ale z důvodu špatných sněhových 
podmínek se boje o medaile přesunuly na 
běžecké tratě do Horních Míseček. Nejvíce 
se z novoměstských lyžařů blýskl Roman 
Janeček, který vybojoval stříbrnou medaili 
ve sprintu, bronzovou radost si užíval po 
závodě klasickou technikou. Svoji sbírku 
zkompletoval v závodě štafet, kde s Oliverem 
Harvevem, Janem Faltýnkem a Romanem 
Janečkem vybojovali zlaté medaile. Těsně 
za stupni vítězů pak skončila štafeta dívek ve 
složení Lucie Crháková, Beata Kociánová a 
Amálka Slonková. Lucie Crháková si bram-
borovou medaili odvezla také ze závodu ve 
sprintu.                             Iva Fousková, -mah-

Sezona střelců ze vzduchových zbraní
Další vydařenou sezonu mají za sebou střelci 
z  novoměstského klubu, během které se zú-
častnili desetikolového poháru RCSM v Brně. 
Sice tu nezazářili, ale ani se neztratili. V sou-
těži puškařů se na 12. místě umístil junior Petr 
Dufek a na 21. místě juniorka Radka Havelková. 
Mezi pistoláři si 12. místo vystřílel Petr Dufek a 
13. místo připadlo dorostenci Janu Dufkovi. Ve 
střelbě vleže se na 20. místě umístil Petr Havlí-
ček, dvě místa za ním skončil Pavel Havlíček a 
24. místo bral Tomáš Vlček. Novoměstští střelci 
se ukázali také na několika místních závodech. 
Z Bystřice nad Pernštejnem si zlato odvezli pis-
toláři František Smaženka a Jan Dufek, bronz si 
vystříleli puškař Petr Dufek a pistolářka Marie 
Dufková. Ta si náladu spravila po vítězství v zá-
vodě ve Žďáru nad Sázavou, kde se z 1. místa 

radovala také puškařka Radka Havelková a opět 
František Smaženka. Tradičním vrcholem sezony 
vzduchových zbraní byl závod krajského přeboru 
v Třešti. V nejmladších kategoriích puškařů se 
rozhodně neztratili Tomáš Vlček, Pavel Havlíček, 
Monika Kotrchová či o něco starší Petr Havlíček. 
Spokojený odjížděl také dorostenec Filip Lukeš, 
který se umístil na vynikajícím 2. místě v katego-
rii vzduchová puška na 40 ran ve stoje. Pohár 
přeborníka kraje v kategorii pistole na 40 ran po 
zásluze patří dorostenci Janu Dufkovi. Vysokou 
úroveň svého střeleckého umění potvrdili vítězní 
František Smaženka v kategorii mužů/juniorů 
pistolářů na 60 ran a Marie Dufková v kategorii 
žen/juniorek pistolářek na 60 ran. Mezi nejvyš-
ší kategorií puškařů se neztratil ani junior Petr 
Dufek a bronzová juniorka Radka Havelková. 

Do výsledkové listiny se ještě zapsali pistoláři 
Jiří Zach, Jan Bulva a Petr Dufek. Všem střelcům 
děkujeme za reprezentaci klubu i města. 
 SSK Nové Město na Moravě, -mah-

Předčasný konec florbalových soutěží
Florbal rovněž nebyl imunní vůči koronavirové 
pandemii. A tak členové Výkonného výboru Čes-
kého florbalu na svém mimořádném zasedání 
rozhodli o ukončení všech soutěží, a to s okamži-
tou platností. První tým mužů, který hraje soutěže 
ČF, se na tak na Vysočině umístil na 2. místě za 
Hipposem Žďár. „Chtěl bych poděkovat všem 
hráčům, kteří věnovali svůj čas florbalu. Stejně 
tak děkuji našim věrným fanouškům, kteří nás 
podporovali celou sezonu, a věřím, že tu další 
konečně odehrajeme v domácí hale,“ vzkazuje 

kapitán týmu Tomáš Mrázek. A jak dopadly ostat-
ní týmy? Starší žáci si brousili zuby na posun 
v tabulce. Pomoci jim v tom měl nadstavbový 
turnaj, který se však už nestihl odehrát. Žáci tak 
skončili na konečném 12. místě osmnáctičlenné 
tabulky. Přípravce a elévům také skončila po-
vedená sezona. Na jejím konci si poděkování 
zaslouží nejen všichni hráči, ale i trenéři a ro-
diče. Děkovná slova patří také našemu městu 
za finanční podporu oddílu. Některé kategorie 
hrají Orelskou ligu, jejíž vedení v době uzávěrky 

o zbytku sezony ještě nerozhodlo. -tom-, -mah-

Fotbal dostal 
červenou 
Novoměstský fotbalový klub z důvodu pandemie 
koronaviru přerušil tréninky všech fotbalových 
mužstev. Učinil tak v pondělí 16. března, kdy za-
sedal výkonný výbor SFK Vrchovina. Rozhodnutí 
je časově neomezeno a platí do odvolání. Už ve 
čtvrtek 12. března přitom řídící komise Morav-
skoslezské fotbalové ligy odložila nejbližší tři kola 
třetí nejvyšší ligy.  -mah-

Konec zimní sezony  

Letošní sezona zimních sportů je u konce. Od 
13. března byla pro veřejnost uzavřena Vyso-
čina Arena. Finiš urychlilo opatření vlády ČR, 
které zakázalo přítomnost veřejnosti v bazénech 
a infocentrech, dále venkovních i vnitřních spor-
tovištích s účastí více než 30 lidí. Dva dny předtím 
odpískali provoz také na sjezdovce na Harusově 
kopci. Letošní zima byla přitom poznamenána 
nepřízní počasí. Přírodního sněhu bylo pomálu. 
 -mah-
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 28.2. Sára Ptáčková
 1.3. Kamila Grancová
 1.3. Jindřich Horní
 4.3. Josefína Jordán
 6.3. Rozárie Pestrová
 7.3. Zuzana Tatíčková
jubilanti
 6.4. Anna Slámová 92 let
 8.4. Helena Bartoňová 75 let
 11.4. Emil Bláha 75 let
 16.4. Jaroslav Líbal 80 let
 18.4. František Novotný 75 let
 19.4. Jiřina Stehlíková 92 let
 20.4. Leopold Orel 85 let
 20.4. František Srnský 90 let
 27.4. Jaroslav Filipi 85 let
 29.4. Božena Filipiová 80 let
úmrtí
 10.2. Ing. Jiří Petr (NMNM, 1942)
 11.2. Theodor Zimmermann(NMNM, 1936)
 12.2. Marie Lohnická (NMNM, 1932)
 16.2. František Tesař (Rad. Svratka, 1938)
 20.2. František Tatíček (NMNM, 1926)
 1.3. Marie Altová (Hlinné, 1940)
 3.3. František Krejčí (NMNM, 1945)
 6.3. Josef Lučka (NMNM, 1945)
 10.3. Stanislav Bureš  (Sněžné, 1947)
 10.3. Josef Andrlík (NMNM, 1928)
 10.3. Radek Brychta (Fryšava, 1980)
 11.3. Jiří Zahradník (NMNM, 1940)

OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně kromě pondělí  9:00 - 17:00.

Zavřeno ve dnech státních svátků.  

VZHLEDEM K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO 
STAVU VLÁDOU ČR SLEDUJTE PROSÍM 
NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, KDE SE DO-
ZVÍTE AKTUÁLNÍ INFORMACE O OTEVÍ-
RACÍ DOBĚ, POŘÁDANÝCH VÝSTAVÁCH 
A AKCÍCH. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Výtvarná Vysočina (do 26. 4.)
Horácká galerie vás srdečně zve na výstavu Vý-
tvarná Vysočina, která představuje výběr z ak-
tuální tvorby třiatřiceti členů Spolku výtvarných 
umělců Vysočiny (SVUV) a Klubu výtvarných 
umělců Horácka (KVUH).
Ikony – obrazy neviditelného světa (2.4.–17.5.)
Výstava provede zájemce tajemným světem ikon 
a pravoslavných chrámů. Kromě nejdůležitějších 
náboženských motivů znázorňovaných na iko-
nách budou představena také nejvýznamnější 
pravoslavná poutní místa i čeští světci.
AKCE A VERNISÁŽE:
celoročně
Malujeme sklem na hrnky
Víte, že sklem se dá i malovat? Objednejte se na 
dílnu a originálně si pomalujte svůj hrnek. Vybrat 
si můžete hrníček keramický nebo plechový. Díl-
na probíhá vždy od 3 osob, malování zvládnou 
děti od 5 let. Bližší informace a rezervace přes 
Ateliér HG na webových stránkách HG nebo na 
e-mailu kulkova@horackagalerie.cz. 
Cena 150 Kč/hrnek.
středa 8. dubna v 17:00
Barevné odpoledne 
Vystoupení žáků ZUŠ Jana Štursy z varhanní 
třídy Lukáše Bartoše.
středa 15. dubna v 18:00
Koncert učitelů ZUŠ Jana Štursy
neděle 19. dubna v 16:00
Loutnová hudba v proměnách staletí
Hudební projekt, který přináší klid, 
harmonii a prostor k zamyšlení… 
Zazní skladby z období gotiky, renesance, ba-
roka a vlastní loutnová tvorba. Při interpretaci 
rozeznívá loutnista Jindřich Macek nástroje z 
dílny vynikajícího loutnaře Jiřího Čepeláka - např. 
loutnu Georg Gerle, nástroj typu Hans Frei, Vene-
re 1582, arciloutnu Magno Tieffenbrucker 1604 
nebo loutny zahraničních výrobců (Frank Peter 
Dietrich, Nico van der Waals). Koncert se usku-
teční v zámecké kovárně - omezená kapacita sálu! 
Rezervace vstupenek: kulkova@horackagalerie.cz. 
Cena rezervovaných vstupenek 150 Kč, na místě 
180 Kč.
úterý 21. dubna ve 14:00 a v 16:30 
Patchworkový workshop – šití z pruhů
Kurz pro začátečníky, kde se naučíte jednu z tech-

Stomatologická pohotovost

Významná výročí

nik patchworku. Kapacita 2,5hodinového kurzu 
je omezena, cena 200 Kč (nezahrnuje látku). 
Bližší informace a rezervace na webu HG nebo 
na e-mailu kulkova@horackagalerie.cz.
čtvrtek 23. dubna v 17:00
Absolventský koncert ZUŠ Jana Štursy
pátek 24. dubna v  19:30 
ARTkino HG: Parazit (2019) + komentář Miloše Zablou-
dila
Jižní Korea, drama, 132 min., české titulky, pří-
stupný od 15 let, vstupné 80 Kč
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa sleduje 
chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která 
se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti 
byznysmena Parka. Originální dílo mistrovsky 
pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry a při-
náší vtipný a nepředvídatelný divácký zážitek. 
Parazit byl oceněný Zlatou palmou i Oscarem.
PŘIPRAVUJEME:  
8. května Rok osvobození – vernisáž výstavy 
Zmařené osudy a koncert Ždárského swing 
bandu
31. května Novocantus – koncert k 5. výročí 
vzniku pěveckého sboru
Pro bližší informace sledujte webové stránky a 
Facebook Horácké galerie.

Mateřské centrum Lístek

Pondělky 6., 20., 27. otevřené herny s volným 
programem od 9:00, vstupné 20 Kč
Úterky s různorodým programem od 9:30,
vstupné 50 Kč - 7.4., 21.4., 14.4. Keramika,
28.4. Hrajeme si
Kontaktní osoba Zora Janebová, tel. 606 056 225, 
e-mail ddm.asistent@nmnm.cz.
Trdlohrátky pro děti 4 –18 měsíců každou středu 
9:00–10:00. Na ukázkovou hodinu zdarma se mů-
žete hlásit na e-mail jitka.trdlohratky@gmail.com 
nebo na tel. 732 310 306.

13.4.1945 padl u NMnM Hynek Hájek, velitel 
místní četnické stanice, odbojář, 75. výro-
čí úmrtí (narodil se 1.2.1889 v Přerově)
24.4.1890 narodil se ve Žďáru nad Sáz. Alois 
Podloucký, akademický malíř, 130. výro-
čí narození (zemřel 1.1.1965 v NMnM)
25.4.1960 zemřel v Brně PhDr. Inocenc Arnošt Bláha, 
profesor filologie a sociologie, v letech 1904-1919 
působil na reálce v NMnM, 60. výročí úmrtí (na-
rodil se 28.7.1879 v Krasoňově u Humpolce)

4.4.2020 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
5.4.2020 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
10.4.2020 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904
11.4.2020 MUDr. Dagmar Chytrá
Tyršova 855, Nové Město na Mor., 739 093 334
12.4.2020 MUDr. Veronika Chytrá
Tyršova 855, Nové Město na Mor., 739 093 334
13.4.2020 lékař stomatolog Mykola Klepach
Závíškova 153, Velké Meziříčí, 775 234 573
18.4.2020 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904
19.4.2020 MUDr. Kateřina Pařízková
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 130
25.4.2020 MUDr. Zdeňka Ouředníčková
Masarykovo nám. 8, Velká Bíteš, 566 531 645
26.4.2020 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904

Klub seniorů

6.4. Bowling (+ výbor )
Penzion Vysočina 14 – 15 hod.
18.4. Beseda s D. Šimkovou o cestování po Argentině 
a Rusku
Jídelna DPS 14 – 16 hod.
28.4. Malý výlet vlakem na Veselíčko, posezení při po-
slechu orchestrionu
Vlak z nádraží v 16:02, ze zastávky v 16:05
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Minibazar

Vzpomínky

Prodám dvě dětská kola značky Alpina 16'', velikost 
ocelového rámu 9,5'' a 16'' kola. Balanční kolečka - 
lze odmontovat, vidlice hi-ten unicrown,1 převod, 
kombinace čelisťové brzdy vpředu a nášlapné vza-
du, praktického krytu řetězu, blatníku a zvonku. Po 
prvním majiteli, v dobrém stavu. Lze i jednotlivě. 
Cena za 1 kus 2 500 Kč. Tel.: 776 592 340
Nabízíme k prodeji dům na náměstí.
Tel.: 725 815 162
Koupím rodinný domek nebo byt v Novém Městě na 
Moravě. Tel.: 775 669 224
Koupím byt v Novém Městě na Moravě 2+1 nebo 
větší, kontakt přes SMS, zavolám. Tel.: 604 424 068
Prodám nový, pěkný, černý kožený kabát. Dámský 
i pánský, vel. XL-XXL. Cena 500 Kč.
Tel.: 566 615 236
Prodám vibrační přístroj Vibro Shaper na procvičení 
celého těla. Původní cena 9 990 Kč. Prodám za

2 000 Kč. Tel.: 566 615 236
Daruji kožené kabáty, bundy, vel. XL-XXL dámské, 
pánskou bundu vel. XL-XXL. Tel.: 566 615 236
Prodám kožešinovou čepici, obvod hlavy 57 cm, a 
límec. Obojí stříbrná liška. Cena 200 Kč.
Tel.: 566 615 236
Daruji pásky ke kalhotám, sukním, šatům. Obvod 
pasu do 80 cm. Tel.: 566 615 236
Daruji kožené kabelky, umělé kabelky a batůžky. 
Tel.: 566 615 236
Prodám akvárium 450 l, 12mm sklo. Pořizovací cena 
8 000 Kč, nyní 5 000 Kč, v perfektním stavu. Možno 
přidat stojan za 1 000 Kč. Tel.: 561 021 433
Sběratel má zájem o nabídku knihy Josef Lada „Dě-
tem“ s obrázkem vodníka na titulní straně knihy. 
Nabídky prosím zasílejte formou SMS. 
Tel.: 774 616 807
Prodám Škoda Fabia 1,2, bez TP, celková koroze. 

Cena dohodou. Tel.: 603 156 456
Koupím traktor Zetor s předním náhonem a 
platným TP, např. 6745, 6945, 6045, 6245…
Na stavu nezáleží. Tel.: 606 043 824
Pronajmu nebytové prostory k podnikání (or-
dinace, kancelář), cca 58 m², ul. Žďárská 294, 
NMNM.
Tel.: 602 946 180, 777 131 534
Prodám český česnek – modrý paličák, cena 
150 Kč/kg, a českou cibuli. Tel.: 728 189 093
Doučím anglický jazyk žáky a studenty, levně. 
Tel.: 720 102 472
Koupím garáž v NMNM s přípojkou 220 V. Pre-
feruji lokality Dukelská, Jarošova Louka, U Jatek, 
Německého. Případně nabízím finanční odměnu 
za tip vedoucí k realizaci koupě. Tel.: 737 614 535 
nebo e-mail: zaznam@cmail.cz.   

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímá-
me v Informačním centru na Vratislavově 
náměstí. Přineste prosím vytištěný text a 
fotografie v co nejlepší kvalitě.

Vzpomínky, které se nevešly do aktuálního 
čísla, uveřejníme v následujícím vydání. 
Děkujeme za pochopení. 

Kontakt na redakci Novoměstska: 
zpravodaj@nmnm.cz

Všechny jsi miloval, tak rád 
jsi žil, nám zbyly jen vzpo-
mínky nejdražších chvil. 
Dne 2. dubna by oslavil své 
75. narozeniny milovaný 
manžel, tatínek, dědeček, 
pradědeček a bratr pan Mi-
loš Licek z Nového Města 
na Moravě. S láskou stále 

vzpomínají manželka, děti s rodinami a sestra.

Už jenom kytičku na 
hrob můžeme Ti dát, za-
pálit svíčku a tiše vzpo-
mínat. Dne 2. dubna 
uplyne pět let od úmrtí 
naší milované manželky, 
maminky, babičky a 
prababičky paní Marie 
Skalníkové z Pohledce. 

S láskou vzpomíná celá rodina.

Vzpomínky Blahopřání

Dne 17. dubna vzpo-
meneme 3. smutné 
výročí, co nás opusti-
la naše milovaná 
manželka, maminka
a babička Mila-
da Kotovicová ze 
Slavkovic. S velkou 
láskou a bolestí 
v  srdcích vzpomína-

jí manžel, dcera a syn s rodinami a vnoučaty.

Uzávěrka květnového 

čísla je 15. dubna 2020.

Kontakt na redakci Novoměstska: 
zpravodaj@nmnm.cz

Komerční a firemní inzerce: 
novomestskoinzerce@seznam.cz

Kdo dobro a lásku roz-
dával, není zapomenut. 
Dne 2. dubna vzpomene-
me 18 let od úmrtí našeho 
tatínka, dědečka a manžela 
pana Josefa Stejskala. 
S láskou vzpomíná 
manželka a dcera Lenka 
s rodinou.

Dne 20. dubna uplynulo 
první smutné výročí od 
úmrtí naší dcery, sestry, 
maminky a babičky Ladi-
slavy Juřičkové. Čas slzy 
v našich očích osuší, ale 
bolest v našich srdcích 
nikdy nezhasne. S láskou 
vzpomíná celá rodina.

Tak jak z tvých očí zářila 
láska a dobrota, tak nám 
budeš chybět do konce 
života. Dne 7. dubna uply-
nou dva roky, co nás náhle 
opustila naše milovaná 
manželka, maminka a ba-
bička paní Eva Pařilová 
z Nového Města na Mo-

ravě. Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 18. dubna oslaví zlatou svatbu manželé 
Božena a František Šustákovi. Touto cestou jim 
chceme ze srdce poděkovat za všechnu lásku, 
péči a obětavost a do dalších společných let po-
přát pevné zdraví a hodně štěstí a pohody. Dcera 
a syn s rodinami.

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se přišli naposledy rozlou-
čit s panem Josefem Lučkou z Nového Města na 
Moravě.       Rodina
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Novoměstsko ve fotografiích: Solidarita v NMNM

Nová sezona Ochotníků z Novoměstska
Ochotníci z Novoměstska zahajují letos již svou 
šestou divadelní sezonu. Po úspěšných hrách 
Bylo nás pět, Jak utopit doktora Mráčka, Trhák, 
Čtyři vraždy stačí, drahoušku a Dívka na koště-
ti opět sáhli po osvědčeném žánru. Notoricky 
známou filmovou komedii Miloše Macourka a 
Václava Vorlíčka Pane, vy jste vdova! přenesl 
novoměstský amatérský soubor pod taktovkou 
režiséra Petra Smékala na divadelní prkna. Tato 
crazy a sci-fi filmová komedie patří mezi divácky 
oblíbené a notoricky známé kousky. Omylem 

useknutá ruka panovníka, spiknutí proti krá-
li, podivná věštba nesmělého astrologa, trojí 
transplantace mozků, slavná herečka, sadistická 
vražedkyně, klinika, kde vyrábějí umělé bytosti z 
telecího masa, useknutá hlava a nesmrtelné hláš-
ky „Zavři oči, brouku!“. Zápletka je stejná jako 
ve filmu. Nejsou však střihy, divadelníci si musí 
sami vymyslet jevištní jevy, obejít se bez těch ka-
merových. Filmová komedie je na divadle těžkým 
oříškem. Jak si Ochotníci z Novoměstska po svém 
poradí s výměnou mozků a převtělováním? Jisté 

je jen jedno: „H. . . hvězdy nelžou, Bo . . . Bobo!“
Ochotníci se na vás těší, pokud to současná 
krizová situace v ČR dovolí, v Kulturním domě 
v Novém Městě na Moravě  18. dubna 18:00, 19. 
dubna 14:00 a 18:00. Předprodej vstupenek v 
informačním centru, možnost zakoupit na místě.

Děkujeme touto cestou všem, kdo se do šití roušek zapojili.  Kulturnímu domu, Městským lázním, 
centru Zdislava , I. ZŠ a mnoha dalším. Velké poděkování patří zaměstnancům VKUS BRNO - 
oděvní družstvo v NMNM ,  Josefu Chalupovi  a zaměstnankyním Horácké galerie.

Kulturní novinky najdete také na webu 
kultura.nmnm.cz.
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Ester Kočičková a Moody Cat Band
Kulturní dům 13. května
Herečka, zpěvačka a především skvělá improvizá-
torka Ester Kočičková v Novém Městě není po-
prvé. Už jednou se zde představila jako zábavná 
moderátorka městského plesu. Nyní přijíždí se 
svojí kapelou nakazit novoměstské publikum svo-
jí fascinací jazzem. Jazzové standardy pojímá 
svérázně, přiřkla jim vlastní vtipné a provokativní 
texty. V jednoduchých aranžích ožívají  klasické 
písně třeba od Cole Portera či Dizzy Gillespieho, 
ale posluchači se dočkají i mnoha žánrových od-
skoků – třeba k Esteřině oblíbené Chavele Vargas 
i rockovým melodiím. Vždycky se ale vyplatí zapo-
slouchat se do textu. A kdo od koncertu očekává  i 
pro Ester typické průpovídky a komentáře, bude 
rozhodně spokojen.

Možná až deset let se pozvolna a nenápadně 
rodil cyklus s pracovním názvem Jazzovým zpě-
vačkám pro radost.  Herečka, textařka a šansoni-
érka Ester Kočičková v něm tvoří české ekvivalen-
ty k původním textům těch nejkrásnějších, 
nejhranějších a nejvlezlejších jazzových písní, 
které kdy vznikly. Až na jaře 2016 se konečně zro-
dila i nová hudební formace - Moody Cat Band. 
Spojení známých písní a originálních Esteřiných 
textů  oslovuje širší publikum, zdaleka nejen to 

jazzové.  I proto má celovečerní program název 
„Jazzové standardy nestandardně“.  

Za nástroji pak sedí skvělá sestava ve složení 
Petr Zatloukal, Přemysl Matějovic a Petr 
Kamiš, která nabídne brilantní hudební zážitek 

i náročnému posluchači. Celovečerní koncert je 
rozdělen na dvě poloviny a  probíhá v uvolněném 
duchu, jak je koneckonců u Ester zvykem.

 -kb-

Poslední trik Georgese Méliése
kulturní dům, 12. května
Brněnské loutkové divadlo Drak zve na před-
stavení Poslední trik George Meliése. Ojedinělá 
loutková inscenace z dílny úspěšného režiséra 
a autora Jiřího Havelky měla premiéru v roce 
2013 a stala se trvalým a žádaným artiklem hra-
deckého divadla. Byla mnohonásobně oceněna 
v rámci Výroční ceny Divadelních novin – Dušan 
Hřebíček za herecký výkon sezony bez ohledu na 
žánry za titulní roli, Jiří Havelka a Marek Zákoste-
lecký v kategorii Loutkové a výtvarné divadlo. 
Obdržela také cenu Erik za nejinspirativnější 

loutkářskou inscenaci sezony či hlavní cenu na 
festivalu Spotkanie v polské Toruni.  Představení 
inspirované pozoruhodným životním příběhem 
a dílem průkopníka kinematografie George Méli-
ése zve diváky do lákavého prostředí kouzelníků, 
triků a magie. Na Meliésův svět plný bezbřehé 
imaginace je dokonce i smrt krátká, neboť ce-
luloid, iluze a fantazie jsou zbraně, které snad 
mohou i „zubatou“ porazit. Nebo ne? To se dozví-
me na konci cesty fascinujícího životního příběhu 
největšího filmového kouzelníka všech dob.

 -kb-

Novinky z knihovny
Napište si o knížku, časopis, audioknihu, 
hru, kterou jste u nás nenašli
aneb v knihovně si přeji…
Knihotip(ka) je umístěna v kulturním domě 
na chodbě Městské knihovny.
Zajímají nás vaše tipy: nejlepší, nejzají-
mavější a nejžádanější vám objednáme do 
knihovny. Připište své čtenářské číslo a půjčte 
si svůj tip jako první.  -kb-

Koncert Pódium NMNM  
4. dubna se odkládá 
O náhradním termínu na podzim 2020 in-
tenzivně jednáme a včas vám podáme  infor-
maci. Zakoupené vstupenky  je možno vrátit  
v místě předprodeje (informační centrum), 
částka za lístky zakoupené on-line bude  auto-
maticky vrácena na účet, ze kterého byla pla-
cena. Omlouváme se za vzniklé komplikace  a 
věříme, že podzimní termín dopadne k úplné 
spokojenosti nás všech. Již nyní se těšíme na 
opětovné setkání s krásnou hudbou. 
 Pódium NMNM   
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Rok osvobození
Letos si připomínáme 75 let od konce druhé světové války. V Novém Městě byla v souvislosti s tímto výročím na duben naplánována celá řada akcí, které 
bohužel musely ustoupit opatřením, který nás chrání proti epidemii koronaviru. Jejich smyslem ale je především vzpomínat a to přeci můžeme i v karanténě. 

Anketa zastupitelů
Libor Černý 
Mediální prostor na toto téma by měl být věnován těm, co osvobození a útrapy války opravdu zažili. Tak, jak čas běží, 
pamětníků ubývá a čekat na další výročí by se nám mohlo vymstít. Důvod slavit, oslavovat a vzpomínat patří právě jim. 
My bychom měli naslouchat a slyšet, pozorovat a vidět, zamyslet se, učit a   poučit se. Svojí účastí dáváme najevo svo-
ji vděčnost a vyslovujeme poděkování. Vždyť celou naší historií se prolíná zrada, útrapy, naděje a zase zrada a útrapy. 
Bitva na Bílé hoře 1620, revoluční rok 1848, Mnichovská zrada 1938 či obsazení Československa 1939 a 1968 
hovoří za vše.  Pouze v roce 1918 a 1945 jsme zaznamenali historické vítězství a zisk suverenity. Ani ne tolik vlastním přičiněním, 
jako spíš souhrou okolností v době, kdy světové mocnosti byly zdecimovány a měly problémy samy se sebou. Do té doby bylo vždy 

rozhodováno o nás a bez nás. Není tomu jinak ani dnes. Odpouštět můžeme, ale pamatovat si musíme. Dnes, kdy vše bereme jako samozřejmost a právo 
vnímáme jednostranně bez povinností, si stále opakujme: „V životě máme jen to, co nám okolí dovolí mít.“

Hana Knapčoková 
Rok 2020 je rokem, kdy uplyne 75 let od ukončení 2. světové války. Naše město připravilo po celý rok mnoho zajímavých akcí 
věnovaných oslavám této významné události – koncerty, výstavy a besedy související s touto tematikou, pietní akty, instalaci ka-
menů Stolpersteine a renovaci pamětní desky pro oběti holocaustu, slavnosti s dobovým vojenským táborem a letištěm... Některé 
z jmenovaných akcí již úspěšně proběhly, například slavnostní otevření Bradyho ulice nebo kulturní program „Pamatuj!“, jakožto 
připomínka československých občanů židovského původu zavražděných během holocaustu.  Bohužel však nebude pravděpodobně 
možné vše zrealizovat tak, jak bychom si přáli. Tento rok je totiž zároveň rokem, kdy nás postihly těžké okamžiky a objevily se 
problémy, kterým je potřeba se postavit. Přinesly nám jistá omezení a naplánované akce se pravděpodobně budou muset zrušit 
či odsunout. Vzhledem k současné situaci je nutné se nařízenými opatřeními řídit. Ale později se jistě najde příležitost zrealizovat 
i další plánované akce. Takto významné výročí je třeba důstojně oslavit a uctít, neboť se jedná o natolik důležité události, které 
bychom si měli stále připomínat. 

 Oběti druhé světové války připomínají fotografie 
ve vestibulu dnešní I. ZŠ, vystavené i v dřívější mu-
zejní expozici. Tváře nejmladší oběti nacistického 
teroru patří 13leté Haničce Brady a 20letému Fi-
lipu Skuteckému. Byli dětmi úspěšných novoměst-
ských obchodníků, kteří se podíleli i na veřejném 
životě města. Zrůdné rasové zákony odsoudily 
téměř všechny místní židovské spoluobčany k zá-
hubě. Holocaust přežil jen Haniččin bratr Jiří. 

Vlastní vzpomínku na Haničku bych velmi ráda 
vymazala z paměti. Je spojena s prázdninovým 
zájezdem do Polska pro zaměstnance II. ZŠ (v 
roce 1978 ho organizovala sekretářka školy paní 
Marie Mertlíková s manželem). Navštívili jsme 
tehdy i muzeum v Osvětimi. Byla to jedna ne-
končící hrůza, kde navršené hromady různých 
roztříděných věcí vypovídaly o množství obětí. 
Největší šok přišel u pyramidy z naskládaných 
kufrů, na jehož vrcholu si učitelka Vlasta Smíšková 

všimla postaveného zavazadla Haničky Brady. 
Z německého nápisu sirotek bylo zřejmé, že její 
rodiče již zahynuli. Byli jsme tak ohromeni, že 
jsme nemohli mluvit ani pokračovat v dalším od-

poledním programu. Pamatuji si, jak jsme závi-
děli starým kantorkám, které se jako pamětnice 
okupace nedokázaly exkurze zúčastnit. Děsivý 
zážitek nás pronásledoval během zájezdu, i doma.

   S ředitelkou muzea paní Věrou Večeřovou jsme 
se odhodlaly říct o něm bratrovi Haničky, který se 
tu při návštěvách rodiště zastavoval u fotografií 
obětí války. Pan Jiří Brady už o kufru dlouho věděl 
od Haniččiny spolužačky paní Libuše Minářové 
ze Žďáru nad Sázavou, rozené Wurzlové z Nové-
ho Města. Při své návštěvě osvětimského muzea 
kufr také viděla a po informování zaměstnanců o 
jeho původu s ním byla vyfotografována. Dnešní 
exponát je pozdější kopií, protože originál zapůj-
čený v 80. letech na výstavu  do Anglie zničili při 
zapálení výstavního prostoru neonacisté.

   Příběh Haničky Brady a jejího zavazadla je 
známý v mnoha zemích světa díky knize, filmu 
i osvětové činnosti bratra Jiřího. Šířením posel-
ství tolerance a nenásilí se v jiné podobě splnilo 
Haniččino přání stát se učitelkou. Bez nadsázky 
tak můžeme říci, že krásné děvčátko nikdy neze-
mřelo.  Zdenka Chocholáčová

Stanislav Marek 
Druhá světová válka byla dosud největší ozbrojený konflikt v dějinách lidstva. Oběťmi se stalo více jak  60 mil. lidí. Zasáhla prakticky 
celý svět, bojovalo se na všech kontinentech. Díky Bohu, že jsme mohli na našem území v posledních 75 letech žít v míru.       
V letošním roce byla v celé ČR naplánována řada oslav k ukončení této války. Právem jsme i my ve městě a s předstihem plánovali 
důstojnou oslavu tohoto výročí. To, co se již uskutečnilo a má vazbu na 2. světovou válku, je obnova památníku věnovaného vzpomínce 
na novoměstského odbojáře Hynka Hájka. Památník najdete za železničním přejezdem u silnice směrem na Zubří. V lednu letošní-
ho roku byla pojmenována nová ulice v centru města jménem rodiny Bradyových, která se stala obětí holocaustu. Přežil pouze Jiří 
Brady, se kterým jsem měl možnost se osobně několikrát setkat a slyšet autentické vyprávění o zvěrstvech, kterými si prošel. Naším 
záměrem je přesunout termíny oslav na vhodnější dobu, protože současná situace není vhodná pro větší setkávání lidí. Na druhou 
stranu situace, ve které se nyní nacházíme, možná pomůže stmelit a semknout český národ, tak jak tomu bylo v minulosti už vícekrát.
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Výzdobu a plakát šibřinek v roce 1962 s názvem 
Rej mezi květy vytvořil Ludvík Měkuta

Ostatková obchůzka na Zasranci v roce 1930

Poslední šibřinky v sokolovně v roce 1968, 
nástup masek v roce 1968

Masopust nebo karneval? Kdepak, šibřinky!
V loňském roce uspořádala Novoměstská kul-
turní zařízení Novoměstský masopust a  letos 
jsme jej dočkali znova. Akce byly uváděny jako 
pokus „o obnovení tradic z I. republiky“. Tak 
se na ty tradice podívejme blíže! Masopust 

je českým ekvivalentem pro karneval. Slovo 
karneval pochází z italského carne levare, ne-
boli „dát masu vale“! Souvisí to s církevním 
rokem. Svátkem Tří králů 6. ledna končí vánoční 
období a nastává období karnevalové, neboli 
masopustní. Je to období hodování a  veselí. 
Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky 
a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem toho-
to období, zvaným Tučný čtvrtek, spojovaným 
se zabijačkou a hostinami. Poslední tři dny, tedy 
masopustní neděle, pondělí a úterý, jsou zvány 
ostatky. V tyto dny veselí vrcholilo, konaly se 
průvody masek. Ty byly zakončeny taneční zá-
bavou, na které o půlnoci zemřela basa a hudba 
se odmlčela. Přišla Popeleční středa, první den 
čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi. Při 
popelečním obřadu v kostele znamená kněz čela 
věřících křížkem z popela spálených jívových 
„kočiček“ (žehnaných v minulém roce o Květné 
neděli) se slovy: „Pamatuj, že prach jsi a v prach 
se obrátíš!“ Po rozpustilých ostatkách je to vy-
střízlivění s připomínkou pomíjivosti života. 
Proto se jí také někdy říká Škaredá středa.

Když se řekne karneval, tak se nám vybaví 
Rio de Janeiro s bombastickým karnevalovým 
průvodem, kdy je celé město vzhůru nohama. 
Obdobné, i když zdaleka ne tak nevázané bývají 
karnevaly v románských i germánských zemích 
Evropy. V divokém karnevalovém veselí spat-
řují etnografové ozvěnu pohanských antických 
svátků saturnálií či bakchanálií. Slovanské ma-
sopustní tradice mají podle etnografů kořeny 
v předkřesťanských slovanských oslavách kon-
ce zimy. Oslavy masopustu u Slovanů jsou si 

podobné a mnohdy v nich zahlédneme i některé 
z postav českého masopustu, jako např. kobylu 
nebo medvěda. V tomto ohledu je dobré připo-
menout masopustní průvody s maskami v okolí 
nedalekého Hlinska. Tato folklorní tradice se 
v  roce 2010 dokonce dostala na seznam ne-
hmotného světového kulturního dědictví UNE-
SCO. Na několika místech (Studnice, Vortová, 
Hamry a  Blatno - místní část Hlinska) se tu totiž 
zachoval masopustní průvod v téměř autentické 
podobě. Na Novoměstsku se takové masopustní 
zvyky nedochovaly. To ale neznamená, že by tu 
bývalo o masopustu mrtvo. V padesátých le-
tech minulého století působil v Novém Městě 
Horácký soubor písní a  tanců. V  repertoáru 
měl i masopustní scénu s pochováváním basy, 
s kterou slavil velký úspěch ve Strážnici. To ale 
byla jen vyumělkovaná folklórní scéna, v Novém 
Městě tak masopust neprobíhal. S různou for-
mou masopustních veselic se sice můžeme se-
tkat v některých okolních vesnicích, ale oblast 
Žďárských vrchů je etnograficky celkem chudá.

Za věrnou zprávu o masopustu na Novoměst-
sku na počátku 20. století můžeme brát pasáž 
z  románu Jana Karníka Soumrak rodu Jam-
borova, kde se dočteme o tanečních zábavách 
konaných o masopustní neděli i o spontánním 
reji masek spojeném s obcházením. Do rukou se 
mi dostala fotografie z masopustní obchůzky na 
Zasranci v roce 1930. Jsou na ní tři muzikanti 
s postavou Žida, který drží kasičku. V č. 8 Ho-
ráckých listů z roku 1931 si můžeme přečíst 
povzdech: „Bláznivou masopustní dobu máme 
konečně za sebou. Bída je, krise, peněz není, ale 
v každé i té sebemenší vesničce byly za krátkou 
tu dobu nejméně alespoň dvě tancovačky. Lid se 
baví, veselí, hýří. A města jdou ovšem příkladem 
vstříc. Je dobře, že tomu je konečně konec.“ Jak 
vidno, o masopustní veselí se naši předchůdci 
nenechali ošidit.

Dá se z toho něco vzkřísit? Myslím, že ano, 
obnovme šibřinky! Co to ale vůbec šibřinky 
byly? Jednalo se o  maškarní ples pořádaný 
Sokolem. První šibřinky pořádal zakladatel 
Sokola Jindřich Fügner v únoru 1865 v nově 
postavené sokolské tělocvičně v  Praze. Ná-
zev šibřinky převzal údajně z  Jungmannova 
slovníku, kde se píše, že šibřinky jsou frašky, 
šašky a žerty, a toto slovo lze najít i v Komenské-
ho Labyrintu světa. Tam jsou šibřinky ale ve 
významu podvod či šizení, což zřejmě nevěděl 
a asi ani neznal jeho původní význam v němčině 
– Schabernack je škodolibý žert nebo posměšný 
kousek. Popularita šibřinek byla tak veliká, že 
se šibřinky postupně staly synonymem maš-

karního bálu. Maškarní plesy bývaly oblíbenou 
zábavou a nahrazovaly ve městech někdejší ma-
sopustní veselice. Do dvacátých let se v Novém 
Městě taneční zábavy pořádaly v hostincích, 
popřípadě i v tělocvičnách. Novou kvalitu do 
novoměstského společenského života přineslo 
postavení sokolovny a  Lidového (Katolické-
ho) domu na počátku dvacátých let minulého 
století. Tak se Nové Město konečně dočkalo dů-
stojných prostor pro pořádání společenských 
akcí. V době Protektorátu byly Sokol i Orel zru-
šeny. Po osvobození byly Sokol a později i Orel 
zase obnoveny a s nimi i masopustní veselice. 
V roce 1946 pořádal maškarní bál i spolek Horák 
dokonce v novoměstském zámku. Po roce 1948 
byl zabaven Lidový dům a zlikvidován Orel, 
na Sokol došlo později. Šibřinky ale zůstaly. 
Pořádala je v sokolovně TJ Sokol, naposledy 
v roce 1968. Pak byla sokolovna kvůli havarijní-
mu stavu uzavřena a následně zbourána. Tak 
v Novém Městě skončila tradice šibřinek. Zbyly 
jen oblíbené dětské karnevaly. K šibřinkám se 
ještě určitě vrátíme. I když máme z šibřinek další 
fotografie, uvítáme vaše vzpomínky a fotografie. 
Kdo zkusí po padesáti letech šibřinky vzkřísit? 
 Jaromír Černý

Zmizelé Nové Město
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Chraňte své oči proti modrému záření 

a své brýle proti odření

Optika Petříkovi 
Vratislavovo nám. 9 

Nové Město na Moravě

Pondělí - Pátek  
8,00-17,00 

Sobota  
8,30- 11,00 

 Tel. 604 126 356 a na Fcb

Bluecontrol
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lenka.madericova@realsantreal.cz

733 679 932


Specialista pro tento region
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Vážení zákazníci,
oznamujeme změnu otevírací doby:

duben
út - čt 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

květen
po - čt 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

so 8:30 - 11:00

Komenského nám. 133 |  NMNM

+420 774 808 442  |  www.ankeoptik.cz

Uzávěrka plošné inzerce
do dalšího vydání Novoměstska je 14.4. 

Své poptávky zasílejte na: 
novomestskoinzerce@seznam.cz, 

tel.: 607 175 673
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ŠKODA

FABIA
již od 229 000 Kč

Ilustrativní fotografie

MODEL ŠKODA FABIA JEŠTĚ VÝHODNĚJI! 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu   
ŠKODA FABIA: 4,5–4,8 l/100 km, 102–109 g/km

Vyberte si z naší široké nabídky vozidel ŠKODA FABIA včetně akčního modelu FABIA 125 let. 
Cenové zvýhodnění až 45 000 Kč při nákupu v hotovosti. 

Navštivte nás a zjistěte více o této nabídce. 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO ... s.r.o. 
Nádražní 67 
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303 
www.auto-auto.cz  
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duben výstava Ikony – obrazy neviditelného světa Horácká galerie

duben workshop Malujeme sklem na hrnky Horácká galerie

Do 26. 4. výstava Výtvarná Vysočina Horácká galerie

14. 4. 19:00 kino Amnestie kulturní dům

15. 4. 19:00 kultura Tančírna – volné tance kulturní dům

15. 4. 18:00 koncert Koncert učitelů ZUŠ Jana Štursy Horácká galerie

17. 4. 16:00 kino Ledové království kulturní dům

18. 4. 9:00 kultura Rok osvobození – hlavní oslavy NMNM

18. 4. 18:00 divadlo Pane, vy jste vdova! (Ochotníci z Novoměstska) kulturní dům

19. 4. 16:00 koncert Loutnová hudba v proměnách staletí Horácká galerie
19. 4. 14:00, 
18:00

divadlo Pane, vy jste vdova! (Ochotníci z Novoměstska) kulturní dům

20. 4. 19:00 kultura Tančírna – quickstep kulturní dům

21. 4. 16:30 workshop Patchworkový workshop – šití z pruhů Horácká galerie

21. 4. 19:00 kino Staříci kulturní dům

22. 4. 19:00 koncert Jan Kavka Trio – jazz jak bič Podpalubí – ZUŠ J. Štursy

23. 4. 17:00 koncert Absolventský koncert ZUŠ Jana Štursy Horácká galerie

23. 4. 20:00 kultura Listování – Bitevní pole (Jérôme Colin) K Club

24. 4. 17:00 kultura Expediční kamera 2020 kulturní dům

24. 4. 19:30 kino ARTkino HG: Parazit (2019) Horácká galerie

25. 4. 14:00 kultura Tančírna speciál kulturní dům

26. 4. 15:00 kultura Mezigenerační kvíz – aprílový kulturní dům

27. 4. 19:00 kultura Chytrý kvíz kulturní dům

28. 4. 19:00 koncert Pokáč kulturní dům

29. 4. 19:00 kultura Tančírna – salsa kulturní dům

30. 4. kultura Čarodky NMNM

3. 5. 16:00 kultura Ezopovy bajky kulturní dům

8. 5. kultura Rok osvobození – květnové oslavy NMNM

16. 5. 18:00 divadlo Pane, vy jste vdova! (Ochotníci z Novoměstska) kulturní dům
17. 5. 14:00, 
18:00

divadlo Pane, vy jste vdova! (Ochotníci z Novoměstska) kulturní dům

25. 5. 19:00 divadlo Vzhůru dolů kulturní dům

HLEDÁME NOVÝ TERMÍN

koncert Norbi Kovács & Pavel Fischer & Olin Nejezchleba kulturní dům

koncert Vítání jara – Krausberry, Schodiště, Hromosvod – unikátní trojkoncert kulturní dům

koncert Kollárovci – podzim 2020 kulturní dům

beseda Sestry Machatovy Městská knihovna

koncert Malina brothers - 1. 10. 2020 NOVÝ TERMÍN kulturní dům

V tomto kalendáři zveřejňujeme pouze ty akce, které byly zadány na web www.akce.nmnm.cz nejpozději 15. dne přechozího měsíce. 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR jsou oficiálně zrušeny všechny akce konané do 13. dubna 2020. Některé akce jsou zrušeny, 
pro některé máme náhradní termíny, pro další teprve hledáme. Sledujte prosím aktuality na webu nmnm.cz, nkz.nmnm.cz, 

informace o kulturních akcích získáte také v pracovní dny v informačním centru, tel. 566 598 750.

20 NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2020

KALENDÁŘ AKCÍ


