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Slavíme 75 let od konce druhé světové války v Novém Městě

Kdy bude kde otevřeno?
Požádali jsme starostu města Michala Šmardu, aby podal čtenářům 
Novoměstska informace o průběhu uvolňování epidemiologických opat-
ření v Novém Městě na Moravě. Vzhledem k naléhavosti uvedených 
informací zveřejňujeme reakci starosty v plném znění.

V Novém Městě na Moravě bude postupně 
obnovován provoz organizací, které měly v 
posledních týdnech uzavřeno z důvodu preven-
tivních opatření proti šíření viru COVID-19. 
Městský úřad zahájil celodenní provoz v úřední 
dny, kterými jsou pondělí a středa, už v polovině 
dubna. Od pondělí 4.5.2020 bude opět zajištěn 
plný provoz úřadu. Potřebné služby tak bude 
možné využít i v úterý, čtvrtek a pátek. Nadále 
platí, že je vhodnější omezit osobní kontakt a 
využít přednostně e-mail nebo telefon. 
Od 18.5.2020 bude zajištěn provoz MŠ. Mateřská 
škola je po celou dobu připravena v případě zájmu 
přijímat děti zaměstnanců, kteří jsou v době krize 
nezbytní na svých pracovištích. Tyto děti mohou, 
samozřejmě po dohodě s vedením MŠ, docházet 
do školky již dnes.
Od 25.5.2020 bude možná osobní přítomnost 
žáků 1. stupně ZŠ v obou základních školách. 
Vzdělávací aktivity budou probíhat po skupinách 

s maximálním počtem 15 žáků. Účast žáků ne-
bude povinná, nadále bude pokračovat distanční 
výuka. Otevřeny nebudou školní družiny, školní 
kluby ani zájmové kroužky. 
Od 25.5.2020 bude v provozu Informační cent-
rum, Horácké muzeum a kulturní dům. Nadále 
nebudou pořádány hromadné kulturní a spole-
čenské akce. Je však možné pokračovat v pro-
nájmech kluboven na různé kurzy a podobně. 
Městská knihovna bude v provozu nejpozději od 
8.6.2020. Zaměstnanci knihovny se budou snažit 
otevřít dřív, ale rozhodnutí je závislé na dalších 
krocích vlády ČR.
V Základní umělecké škole je od 11.5.2020 možná 
individuální výuka. Od 25.5.2020 umožněna výu-
ka ve skupinách s omezením maximálního počtu 
5 dětí. O tom, jak konkrétně se to dotkne jednot-
livých oborů, budou všechny rodiče informovat 
zaměstnanci školy.
V případě Městských lázní, Centra Zdislava a 

Domu dětí a mládeže nelze zatím na základě 
dosavadních rozhodnutí vlády stanovit termín 
úplného otevření. Budeme se snažit, abychom 
mohli jejich služby zajistit co nejdříve.
Již v polovině dubna byl obnoven provoz sběrné-
ho dvora na Technických službách. Občané tak 
mají možnost odpad převážet ve středu od 7 
do 17 a v sobotu od 7 do 11 hodin. Pro firmy 
je vhodnější, aby po předchozí domluvě využily 
možnosti přijet v jiné dny.
V Novoměstských sociálních službách nadále 
trvá zvýšený hygienický režim, návštěvy ro-
dinných příslušníků na penzionu jsou možné 
po domluvě s ředitelkou Ing. Janů (tel: 566 598 
102). V nadcházejících týdnech se budeme snažit 
režim uvolňovat a umožnit více návštěv u seniorů, 
kteří se již na své blízké těší. Moc však prosíme, 
abyste návštěvy dopředu konzultovali a domluvili 
se na nich s paní ředitelkou.

Děkuji všem za pochopení. Zaměstnancům na-
šich organizací děkuji za trpělivost a mimořádné 
nasazení při snaze zajistit našim občanům po-
třebné služby.
 
 Michal Šmarda
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Jarní úklid v Novém Městě
I když by se zdálo, že se život v kvůli 
epidemii zastavil, neplatí to pro 
každého. Jarní úklid ulic je hotov. 
Technické služby každý rok na jaře objíždějí ulice 
Nového Města na Moravě a uklízejí, co na nich 
zbylo po zimě. Zaměstnanci TS vyrazili do ulic už 
koncem března. „Začali jsme čistit frekventovaná 
místa a chodníky pomocí našich čtyřkolek. Snaží-
me se to dělat šetrně a pečlivě, chodník kropíme a 
zároveň dočišťujeme ručně. Doufám, že lidé byli 
spokojeni,“ říká ředitel Ondřej Šandera. V sou-
časnosti by podle něj mělo být hotovo vše. Jako 
poslední se uklízela lokalita na Betlému a některé 
místní části. 
„Je vidět, že lidem není stav městských ulic 
lhostejný. Někteří nám volali, že když jsou v ka-
ranténě a mají více volného času, mohli by si 
před domem uklidit sami. V tom jsme jim samo-

zřejmě nebránili,“ dodává Šandera.  Podle něj 
to ale neznamená, že se takto uklizenému místu 
technické služby vyhnuly.  „Uklidili jsme tam rádi 
podruhé.“ Štěrku a špíny po zimě bylo v ulicích 
letos kupodivu dost, i když byla zima nebývale 
mírná. Je to tím, že v  lednu a únoru se často 
měnilo počasí a několikrát se stalo, že námraza, 
kterou zaměstnanci technických služeb ošetřili 
posypem, roztála a krátce nato opět znovu zmrz-
la. Posypového materiálu tedy bylo letos použito 
relativně hodně. „Posypový materiál samozřejmě 
sbíráme a ukládáme. Nyní řešíme jeho následné 
využití,“ vysvětluje Šandera. 
Omezení spojená s koronavirovou epidemií tech-
nické služby nijak výrazně nezasáhla. Práce mají 
stále dost a všichni zaměstnanci jsou vytíženi. 
„Museli jsme uzavřít sběrný dvůr, ten je již však 
v běžném provozu. Po znovuotevření dvora jsme 
měli opravdu nával, lidé však byli ohleduplní a do-
držovala všechna opatření“ uzavírá Šandera.-kb-   

Anketa zastupitelů: koronavirová pandemie v NMNM
Jindřich Hauk
Pandemii vnímám jako šanci na změnu. Všichni, kteří máme nějaké funkce v rozhodování ve městě, bychom měli pracovat plně 
ve prospěch všech občanů a odložit povýšenost, sebestřednost, kličkování mezi pravdou a lží. Na posledním zastupitelstvu jsem 
otevřel diskuzi o rizicích konání biatlonu v našem městě. Setkal jsem se s nevolí a nepochopením. Nemám to nikomu za zlé, 
nedocenili to ani někteří lékaři. V době příprav na epidemii chyběli někteří z těch, kteří se měli podílet na řízení opatření. Místo 
toho lyžovali v rizikových oblastech. Zpočátku jsme byli klamáni nepravdivými prohlášeními politiků, kteří zneužívají tuto situaci, 
aby se zviditelnili. Smysluplná opatření přišla až tehdy, když se dal prostor odborníkům. Největší úctu si zasluhují běžní občané. 
Udělali obrovský kus práce v zajištění ochrany před infekcí. Rád bych citoval primáře Macha z minulého Novoměstska. „To, že 

se virus šíří tímto způsobem, je pro mne znamení, 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.“

Tomáš Krejčí
Všudypřítomná koronavirová nákaza ovlivnila život všech lidí. Neznám nikoho, kdo by se nepotýkal s nepříjemnými omezeními a 
zákazy. Osobně jako středoškolský učitel řeším naprosto jiný způsob výuky pro svoje studenty, jako rodič se stejně jako naprostá 
většina rodičů podílím na výuce svých dvou dětí, snažím se každodenně vyrovnat s nutností nosit roušku. Krize ve společnosti ale 
ukázala i silné stránky mnoha z nás. Právě roušky šité v uzavřených úřadech a mnoha domácnostech, štíty tištěné na školních 3D 
tiskárnách, aktivity dobrovolníků pomáhajících našim seniorům a mnoha dalším obyvatelům Nového Města, to všechno mě ujišťuje, 
že společnost je velmi silná a tuto krizi opět překoná.  Je na nás všech, jak budeme důslední v plnění preventivních opatření a za 
jak dlouho se naše životy budou blížit běžnému standardu. Budou stejné jako před několika málo měsíci? Nevím. Ale rozhodně 

je potřeba se postavit rozvíjející se krizi a přijmout u nás všech taková opatření, aby její dopady co nejméně postihly zranitelnější skupiny obyvatel, aby 
živnostníci a firmy obnovili svoje podnikání a mohli jsme se všichni opět věnovat našim plnohodnotným životům. Přeji vám všem pevné zdraví!

František Laštovička
Z počátku jsem bral toto onemocnění asi jako většina z nás jako čínskou záležitost. Nemoc nám vzdálenou. Teď je i v našich 
městech a obcích. Koronavirus ovlivnil naše životy. Do jaké míry, ukáže čas. Jedno je jisté, doufám. Je čas poopravit si žebříček 
hodnot. Co všechno je pro život každého z nás nezbytné, bez čeho žít můžeme a nemůžeme. Je čas zpomalit, ohlížet se, zamyslet 
se, uskromnit se. Máme co napravovat. Koronavirus je varování pro lidstvo. Jak s tímto varováním naložíme, záleží na každém 
z nás. Jsme schopni odřeknout si? Víme, co je zbytečné a marnivé?

Novinky z I. základní 
školy
Informace k přijímacímu řízení do specia-
lizované třídy se zaměřením na výpočetní 
techniku. Přijímací pohovory se uskuteční 
do 10 dnů od nástupu žáků do školy, termín 
bude upřesněn. Všichni uchazeči o přijetí do 
specializované třídy obdrží písemné pozvání 
k přijímacímu pohovoru na základě vyplněné 
a odevzdané přihlášky.
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Sportovní hala bude brzy hotova
Už se to blíží! Jedna z největších 
investic v historii města, na kterou 
čekaly generace novoměstských 
sportovců, je skoro hotova.

Budova Sportovní haly, stojící na místě bývalého 
střediska, působí téměř monumentálně. Jak by 
ne. Sportovní hala je největší investicí posledních 
let a jsou s ní spojena očekávání veřejnosti i spor-
tovních trenérů, kteří se těší, až ji budou moci 
využívat se svými svěřenci. V době psaní tohoto 
článku byla stavba z venkovní části dokončena a 
uvnitř probíhaly poslední stavební práce. „Do-
děláváme interiér a zpevňujeme plochy kolem 
haly,“ upřesňuje Kamil Skalník z firmy Staredo. 
Dělníci dokončují rozvody instalací a pokládky 
podlah. Stavbu se podařilo včas zastřešit a za-
jistit před zimou, a proto nenabrala žádný ča-
sový skluz. „V současné době nám koronavirová 
krize komplikuje některé dodávky materiálů, 
konkrétně podlahové krytiny, ale jinak s tím ne-
máme problém,“ vysvětluje Skalník, jak současná 
omezení dopadla na průběh stavebních prací. 
Podle parametrů z projektu totiž musí stavebníci 
použít konkrétní výrobek, a pokud by se jeho vý-
roba zastavila, mohla by to být pro včasné dokon-
čení stavby velká komplikace. Podle Skalníka se 
ale vyplatí být trpělivý. Měnit projekt a shánět 

nějaký jiný materiál by možná trvalo déle než 
čekání na dodávku původního. Dělníci na stavbě 
pracují s rouškami, ale jinak to na stavbě opravdu 
vypadá, jako by se nic mimořádného nedělo. 

Dominantou interiéru haly je už v tuto chvíli 
lezecká stěna. Zabírá celou zadní část objektu 
a její výška je úctyhodná. Však se kvůli ní také 
zvyšoval strop celé budovy. „Je to multifunkční 
hala určená pro více sportů. Vše je vymyšleno 
tak, aby se dala rychle přizpůsobit konkrétním 
požadavkům. Například lezeckou stěnu bude 
možné oddělit od zbytku haly sítěmi a horolezci 
si nebudou překážet s ostatními sportovci. Le-
zeckou stěnu stavěla specializovaná firma. My 
jsme připravili železobetonové sloupy na zavěšení 
jednotlivých dílů. Montáž pak probíhala podle 
projektu, na kterém jsme spolupracovali mimo 
jiné i s novoměstskými horolezci. Stěna by jim 
proto měla vyhovovat,“ dodává Skalník. 

Závěrečná fáze stavby je podle Skalníka vždy 
specifická. „Nejdůležitější je zkoordinovat návaz-
nost jednotlivých subdodavatelů a dodavatelů, 
aby na stavbu přicházeli po sobě tak, aby si nepře-
káželi a nevznikaly dlouhé prodlevy.“ Stavební-
ci se ale snaží nic nepodcenit a vše dohodnout 
dlouho dopředu. Největší subdodavatelé jsou 

na stavbě přítomni kontinuálně, dveře, okna a 
podobné drobnější prvky jsou objednány dlouho 
dopředu. Nemělo by se tedy stát to, že stavbu 
něco výrazně zablokuje. Nezbývá než věřit, že 
v tomto směru si město svoji smůlu už vybralo 
v případě rekonstrukce I. ZŠ. Hala by měla být 
hotova do léta. -kb-

Zápis do mateřské školy
S ohledem na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem 
a onemocněním COVID-19 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání v souladu s právními 
předpisy v upravené formě. Podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat 
bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Termín podání žádostí: pondělí 11.5. 
a úterý 12.5.2020. Prosíme rodiče, aby sledovali bližší informace na webových stránkách školy, 
neboť v průběhu měsíce dubna zveřejníme další podrobnosti a dokumenty potřebné k zápisu.
 Soňa Šikolová, ředitelka MŠ

Uzávěrka červnového 
Novoměstska je 15. 
května. Své tipy posílejte 
na zpravodaj@nmnm.cz

Lezecká stěna

Interiér Sportovní haly
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Čeká nás kulturní podzim
Podle ředitelky Novoměstských kulturních zařízení 
Veroniky Teplé  bude podzimní sezona v Novém 
Městě stát za to. 
Jak dopadla koronavirová krize na NKZ?
Museli jsme zrušit všechny připravované akce, 
výstavy, koncerty, divadla. Budeme rušit Nova 
Civitas, Novodvorky a s největší pravděpodobností 
nebude ani Váza Fest. Březen a duben jsou pro nás 
přitom ekonomicky nejsilnější měsíce. Všechny 
akce se totiž konají kvůli chladnějšímu počasí 
v kulturním domě, a my tak získáváme prostředky 
z nájmů a vstupného. Celkově tedy pro nás není 
tahle situace růžová.

Museli jste poslat zaměstnance domů?
Někteří kolegové šli na takzvané ošetřovné domů. 
Za to jsme rádi, protože mzdu jim tím pádem hradí 
stát. Ostatní pracují. Například v knihovně se dělá 
revize knižního fondu v místních částech. To je 
akce, kterou knihovnice dělají obvykle o prázdni-
nách. Letos to tedy zvládly s předstihem a v létě 
bude díky tomu knihovna otevřena bez přerušení.  
V kulturním domě jsme  opravili  světla v přísálí a 
konferenčních sálech. Celý kulturní dům se také 
uklízí a malujeme. Vše přitom dělají zaměstnanci 
NKZ, takže ušetříme za externí firmy. 

Jak se vypořádáváte s výpadkem za vstupné a 
pronájmy?
 Špatně. Máme spočítáno, že na vstupném a ná-
jemném přijdeme zhruba o 500 tisíc, což je šestina 
celkových příjmů za rok. Navíc šetřit musí i město 
a vypadá to, že příspěvkové organizace možná 
dostanou méně peněz, takže ta finanční situace 
bude asi hodně napjatá. 

Znamená to, že na podzim přibudou i akce, 
které se nyní musely zrušit?
Dlouho jsme o tom uvažovali, ale nakonec jsme 
rozhodli, že akce posuneme o celý rok. Kulturní 
kalendář na letošní podzim je totiž už teď plný. 
Věnovali jsme mnoho času debatám o tom, aby 
se všechny projekty doplňovaly a aby si navzájem 
nepřekážely. Kdybychom se mezi ně pokoušeli 
ještě vměstnat zrušené jarní akce, bylo by to ako-
rát na škodu. Přesunuli jsme pouze ty projekty, 
které se letos prostě uskutečnit musí, např. kvůli 
grantovým podmínkám a tak podobně. 

Jak současnou situaci prožívají umělci? Jste 
z jejich strany pod tlakem, aby se nasmlouvané 
koncerty a divadla uskutečnily co nejdříve?
Pro ně je ta situace opravdu hodně těžká. Umělci 

mají téměř stoprocentní výpadek.  My jsme se s 
nimi dohodli na kompromisu. Koncerty se neruší, 
ale posunou o rok. Výjimku jsme udělali asi jen u 
dvou koncertů. 

Jak na toto období budete vzpomínat?
Já myslím, že nakonec asi dobře. Ukázalo se totiž, 
jakou energii mají kolegové. Ze začátku to pro 
nás všechny bylo opravdu velmi těžké. Naši práci 
děláme rádi a na letošní jarní koncerty, divadla i 
venkovní akce jsme se všichni strašně těšili. Třeba 
Nova Civitas jsou pro nás velmi náročné, příprava 
není jednoduchá, ale ty slavnosti milujeme a vůbec 
si nedokážu představit červen bez nich. Udělalo se 
hodně práce, která přišla vniveč, a měli jsme proto 
chvíli takový společný splín. Pak se to ale otočilo. 
V pondělí 25. května otevíráme K Club, kde bude 
nová zahrádka a musím říct, že pro Novoměš-
ťáky máme naplánovaný opravdu pěkný kulturní 
podzim.   -kb-

V lázních využili karanténu k sanitárnímu úklidu
Podle ředitele Jiřího Brychty budou moci Měst-
ské lázně obnovit provoz tři dny po uvolnění bez-
pečnostních opatření. 

Jak zasáhl koronavirus Městské lázně?
Zavřeli jsme 13. března. Protože k nám nemůže 
veřejnost, snažíme se být prospěšní jinde. Šijeme 
roušky, věnovali jsme vyřazená prostěradla na 
materiál pro šití roušek. Někteří naši zaměstnanci 
pomáhají ve městě s úklidem. 

A co se děje v lázních jako takových?
Vypustili jsme bazény a dali jsme se do velké-
ho sanitárního úklidu. Objednali jsme speci-
alizované firmy a ty opravují vše, co je třeba. 
Čistíme například silikonové spáry v bazénu, 
opravujeme poškozené obklady v bazénové hale. 
Malujeme ve fitku a wellness. Je toho dost. Moh-
lo by se nám podařit udělat vše tak, aby nebylo 
nutné v září dělat plánovanou 14denní revizi.

Jak velký problém je to pro lázně jako organiza-
ci?
 Nejhorší je samozřejmě výpadek příjmů. Úřad 
práce nám přislíbil, že zaměstnancům, pro které 
není práce a jsou doma, vyplatí 80 procent mzdy. 
Těm, kteří pracují, platíme samozřejmě mzdu my, 
a to z provozních přebytků z minulých období. 

Zatím to tedy zvládáme. Je ale jasné, že lázně 
budou letos stát pokladnu města, které dotuje 
bazénovou část lázní, více peněz, protože máme 
obvykle tržby 40 tisíc denně. Teď jsme na nule. 
Hodně se situace dotkla našich kolegů, kteří u 
nás pracují na dohodu. Pro ty práce v současné 
chvíli není, a jsou tudíž bez příjmů.

Kdy podle vás budou lázně otevřené?
Já opravdu v tuto chvíli nevím. Jakmile vláda 
uvolní současná opatření, jsme schopni do tří 

dnů lázně zprovoznit. Kdy to ale bude, je otáz-
ka. Komunikujeme s městem, máme pravidelné 
videoporady a samozřejmě sledujeme všechny 
briefingy krizového štábu vlády. Ale dá se říci, že 
kdo sleduje ČT24, má stejné informace jako my. 
Ubezpečujeme ale zákazníky, že všichni, kdo mají 
dárkové poukazy nebo elektronické peněženky, 
nepřijdou zkrátka. O tu dobu, co je zavřeno, jejich 
platnost prodloužíme.

 -kb-
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Otevřený dopis ředitelky novoměstské nemocnice
Vážení čtenáři, 
nouzový stav v  České republice byl vyhlášen  
12. března. Vše, co přináší, je nové. Omezení 
volného pohybu, povinné nošení roušek, uzavřené 
hranice, zavřené školy a obchody. To vše je zvláštní 
a nikdo z nás nic takového nezažil a všichni doufá-
me, že už ani nezažije. Jedna věc se ale nezměnila. 
Poslání zdravotníků. Jsou tady, aby se postarali o 
každého, kdo pomoc potřebuje. Jsou tady a jsou 
připraveni vám pomoci. V této době koronavirové 
pandemie, před ní a taky po ní. 
V  novoměstské nemocnici pracuje téměř tisí-
covka zaměstnanců. O vaše zdraví se stará 365 
dní v roce 140 lékařů a téměř 700 nelékařských 
zdravotnických pracovníků. 
Zdravotnická zařízení musí v  této době velmi 
pružně reagovat na měnící se epidemiologickou 
situaci a v  souvislosti s  tím přijímat potřebná 
opatření. 
V naší nemocnici jsme úplně první opatření přijali 
už na konci letošního února. Je k úvaze, jestli to 
bylo kvůli nebo díky biatlonu.  Jako první v kraji 
jsme vyčlenili pro pacienty s příznaky onemocnění 
COVID-19    infekční ambulanci, která má samo-
statný vstup zvenku a je oddělena od ostatního 

provozu nemocnice. Vytvořili jsme informační 
materiály v mnoha světových jazycích a upravili 
podobu internetových stránek nemocnice. 
Opatření jsou přijímána zejména podle pokynů 
Ministerstva zdravotnictví, ale vždy v součinnosti 
s vedením Kraje Vysočina. Krizový štáb kraje 
pravidelně monitoruje situaci v celém kraji a 
stanovená opatření směrem ke zdravotnictví jsou 
pak vedením nemocnice realizována dle našich 
konkrétních podmínek. O situaci v nemocnici je 
pak informován starosta i krizový štáb Nového 

Města na Moravě.
První velkou změnou, které si všiml každý, kdo do 
areálu nemocnice vstoupil, byla instalace velkého 
červeného triážního stanu u jediného povoleného 
vstupu do celého areálu. Stan slouží k třídění všech 
pacientů tak, aby se co nejvíce zamezilo riziku 
šíření možné nákazy.
Další stan, tentokrát odběrový, je umístěn na par-
kovišti před vstupem a vjezdem do nemocnice. 
Slouží k testování pacientů na základě indikací 
praktických lékařů, epidemiologů a infektologů 
naší nemocnice. Počet odebraných testů je denně 
dán také kapacitou laboratoří, které odběry vy-
hodnocují. Naše nemocnice - její biochemická 
laboratoř - je  odborně a svým vybavením schop-
na testy vyhodnocovat, získala také od Státního 
zdravotního ústavu oprávnění k takovému hodno-
cení. V této chvíli ale stále čekáme na dodávky 
potřebných testovacích kazet. Věřím, že až budete 
tento článek číst, budeme odebrané vzorky už také 
laboratorně testovat.
Během prvních dnů nouzového stavu všechna 
zdravotnická zařízení uvolnila své kapacity a 
prostory pro boj s epidemií. Od poloviny března 
jsme i my v naší nemocnici postupně omezova-

li plánovanou odkladnou operativu a ordinační 
hodiny neakutních ambulancí a poraden.   Pro 
pacienty s onemocněním COVID-19  je připraveno 
až 60 lůžek.  Dalších 21 lůžek může být využito pro 
pacienty, kteří budou potřebovat umělou plicní 
ventilaci. 
V této složité situaci v novoměstské nemocnici 
poskytujeme péči všem pacientům s akutními 
a neodkladnými problémy. Vše je vyřešeno tak, 
aby se nepotkali pacienti s příznaky onemocně-
ní COVID-19 a pacienti, kteří vyhledají 

zdravotnickou péči 
pro jiné běžné ne-
odkladné zdravot-
ní potíže. A toto 
pravidlo bude platit 
i v případě, kdy bude 
možné postupně 
poskytovat i péči 
plánovanou.
Velké  s tarost i 
n e j e n o m  n a š í 
nemocnici v prvních 
dnech nouzového stavu dělal nedostatek 
ochranných prostředků. Díky obětavosti našich 
zaměstnanců a dobrovolníků z širokého okolí jsme 
velice brzy získali dostatek látkových roušek. Po-
stupně se daří zásobovat nemocnici i ostatními 
ochrannými prostředky, jako jsou respirátory 
FPP2 a FPP3, ochranné štíty, brýle, rukavice, 
nepropustné pláště a další ochranné pomůcky.
Situace s  osobními ochrannými pracovními 
prostředky se již velmi zlepšila, celou řadu těch-
to důležitých ochranných pomůcek dostáváme 
nyní pravidelně od kraje a i z centrálních dodávek 
prostřednictvím kraje. Významné nákupy zrea-
lizovala i naše nemocnice. 
Velmi si vážíme jakékoliv pomoci vás všech. 
Látkové roušky, ochranné štíty z 3D tiskáren, 
napečené koláče pro naše zdravotníky, velkorysý 
peněžní dar na zakoupení potřebných tří přístrojů 
pro vysokofrekvenční kyslíkovou terapii a další 
četné nabídky nezištné pomoci jsou důkazem velké 
lidské empatie, vstřícnosti a soudržnosti.
Současná epidemiologická situace nás všechny 
neustále prověřuje. Zvládli jsme velmi dobře 
první velkou zkoušku, kdy onemocněli někteří 
naši zaměstnanci v důsledku komunitního přeno-
su a díky všem hygienicko-epidemiologickým a 
režimovým opatřením a důsledně provedenou 
dezinfekcí v části provozu interního oddělení ne-
došlo k žádnému dalšímu přenosu a šíření nákazy. 
Naši zdravotníci jsou schopni rychle, efektivně a 
s velkým nasazením reagovat. Jsou v maximální 
možné míře připraveni poskytnout potřebnou 
péči každému, kdo bude v souvislosti s nákazou 
koronavirem vyžadovat hospitalizaci. Patří jim 
respekt a velké poděkování. 
A poděkování patří i vám, našim pacientům, za 
to, že dodržujete naše pokyny. Současná situace je 
mimořádná, a pokud ji chceme dobře zvládnout, 
musíme všichni spolupracovat a být zodpovědní. 
A naše společné úsilí, vzájemná tolerance a po-
chopení jeden druhého nás zase vrátí zpátky. 
Nepodléhejme strachu, radujme se z krásných 
jarních dnů i z těch nejobyčejnějších věcí kolem 
nás, společně to zvládneme.

S úctou Věra Palečková, ředitelka nemocnice
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Ze života novoměstských spolků

Zločin a trest
Dne 4.3.2020 prováděli strážníci asistenci 
u dopravní nehody na ul. Masarykova, kde 
usměrňovali a řídili dopravu. 

Dne 5.3.2020 ve večerních hodinách prováděli 
strážníci ve spolupráci s PČR  pátrání po po-
hřešované osobě. Ta byla v nočních hodinách 
nalezena v Bystřici nad Pernštejnem.

Dne 8.3.2020  strážníci prováděli asistenci 
hlídce PČR, která předváděla osoby přistižené 
při páchání trestného činu. 

V nočních hodinách dne 14.3.2020 bylo 
strážníkům oznámeno, že dochází k rušení 
nočního klidu v lokalitě Zahradníkův kout. 
Při příjezdu na místo strážníci zjistili, že se z 
jedné místní chaty ozývá hlasitá reprodukovaná 
hudba. Uživatel chaty byl upozorněn na rušení 
nočního klidu a vyzván k sjednání nápravy, což 
ihned učinil. Věc byla strážníky vyřešena na 
místě.

Dne 15.3.2020 v brzkých ranních hodinách 
řešili strážníci výtržnosti v obci Maršovice, kde 

došlo k poškozování cizího majetku a znečiš-
ťování veřejného prostranství. Místní a osobní 
znalostí se pachatele podařilo zjistit a věc vy-
řešit pokutou.

Dne 22.3.2020 bylo strážníkům oznámeno 
od pracovníka ostrahy OD Penny, že přistihl 
osobu při krádeži drobného zboží. Strážníci po 
provedení všech nezbytných úkonů věc vyřešili 
na místě pokutou.

Dne 29.3.2020 řešili strážníci napadení ženy 
podnapilými osobami, ke kterému došlo na vla-
kovém nádraží v NMNM. Po provedení všech 
nezbytných úkolů byla věc zadokumentována a 
předána správnímu orgánu k projednání. 

V měsíci březnu dále strážníci prováděli kont-
rolu dodržování nařízení vlády spočívající v po-
vinnosti nosit na veřejnosti ochranné roušky, 
dodržování rozestupů a doby nákupu vyhrazené 
pro seniory. Celkem bylo zjištěno šest případů, 
kdy osoby neměly ochranné roušky. Vše bylo 
prozatím řešeno ze strany MP pouze domluvou.

Dotační příležitosti 
z Programu rozvoje 
venkova
Místní akční skupina (MAS) Zubří země, o.p.s. 
plánuje od května do července 2020 vyhlásit 
v pořadí již šestou výzvu v rámci Programu rozvoje 
venkova. Celková alokace výzvy 30 066 310 Kč 
bude rozdělena mezi tyto čtyři oblasti: 
1. Investice do sítě lesních cest 
2. Opravy a budování sítě polních cest 
 3. Podpora neprodukčních funkcí lesa 
4. Investice do veřejných prostranství
Oprávnění žadatelé: obce, svazek obcí, příspěv-
ková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, 
nestátní neziskové organizace, registrované církve 
a náboženské společnosti a evidované (církevní) 
právnické osoby, dále školské právnické osoby 
vykonávající činnost škol a zapsané ve školském 
rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či or-
ganizační složkou státu – dle zvoleného opatření.
Podmínky pro získání dotace v jednotlivých ob-
lastech podpory budou případným zájemcům 
předány v  rámci konzultací v  kanceláři MAS 
v Bystřici nad Pernštejnem nebo Novém Městě na 
Moravě. Podrobnosti také na www.zubrizeme.cz. 
 -kb-

Kolem maringotky  
bude živo
U města roste mraveniště, ale není to jen tak 
obyčejné mraveniště, je to totiž Mraveniště aneb 
lesní centrum pestrých aktivit pro děti i dospělé. 
Základem je jednoduchá idea - touha být více 
venku na čerstvém vzduchu, v kontaktu se zemí, 
poznávat, učit se, sdílet, pomáhat si, a to všech-
no spolu. Stabilně zde bude vytvořeno zázemí 
pro mateřské centrum, přírodní badatelnu a 
zejména prostor pro dětský lesní klub. Lesní 
klub startuje v září a celoroční provoz se záze-
mím ve vytápěné maringotce je otevřen všem 
dětem od tří let věku. Připojte se k nám! Pro 
více informací sledujte náš Facebook @lesni-
centrum nebo hledejte pod názvem Mraveniště. 
Kontakt: mraveniste.nmnm@seznam.cz.  
Těšíme se na viděnou! 

MO STP
Místní organizace Svazu tělesně postižených 
děkuje Městské policii v Novém Městě za 
bezplatné poskytnutí 130 plátěných rou-
šek, které ochotně a obětavě roznesli našim 
členům skauti pod vedením pana Havlíčka. 
O to víc si toho vážíme v současné, pro nás 
tak tíživé době. Poděkování také patří vedení 
MěÚ, který nejen našim členům, ale všem 
starším občanům města zajišťuje neoceni-
telnou pomoc ve formě  zajišťování denních 
potřeb, jako jsou např. roušky, potraviny aj. 
Vřelý dík všem za pomoc. Pevně věříme, že 
zase bude líp.
Vladimír Přívara, předseda MO STP 

Máte spolek v NMNM? Zabýváte se něčím 
zajímavým? Rádi byste oslovili veřejnost? 
Pošlete nám zprávu na zpravodaj@nmnm.cz
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Letos si připomínáme 75 let od 
konce 2. světové války. Dramatické 
události se nevyhnuly ani Nové-
mu Městu na Moravě. Z výpovědí 
pamětníků a ze zápisů v novo-
městské kronice se nám dochoval 
poměrně přesný obraz toho, co se 
tehdy v Novém Městě dělo.

6. květen 1945 – dřevěné zátarasy a německý 
pancéřový vlak
Z obavy před blížící se frontou nařídili Němci na 
začátku jara 1945 vybudovat zátarasy na všech 
komunikacích vedoucích do města. Proto byla 
pro všechny mužské obyvatele města vyhlášena 
pracovní povinnost. Přes špatnou pracovní mo-
rálku nasazených mužů byly zátarasy z kamene a 
dřeva zbudovány na silnicích vedoucích k Olešné, 
Pohledci a Maršovicím, u lidového domu na Ma-
sarykově ulici (dnešní kino čp. 200), u lihovaru 
(dnes parkoviště u Billy) na Brněnské ulici, na 
Bobrovské (dnešní Nečasově) ulici u domu čp. 
30 a na Žďárské ulici u domu čp. 51. Dále byl 
vykopán ochranný příkop před a za katolickým 
hřbitovem. Zátarasů bylo využito 6. května. 

Tehdy byly některými novoměstskými občany 
zátarasy spuštěny ve chvíli, kdy městem projíž-
děla kolona německých vojáků. Vojáci nemohli z 
města vyjet, a proto bezradně projížděli městem. 
U radnice se právě konalo shromáždění obyvatel, 
do kterého vystřelil jeden z německých vojáků a 
těžce zranil učitele Milana Jelínka. Tento incident 
se naštěstí nerozrostl do většího střetnutí a vojáci 

poté, co si vynutili odstranění zátarasů, opustili 
město směrem na západ. 
Ve chvatu v obavě před blížící se Rudou armádou 
došlo k evakuaci německého obyvatelstva města. 
Město opustil ten den i nadační ředitel Peter Fritz, 
ředitel reálného gymnázia Wladimir Hawranek 
a mnozí další. Po šestnácté hodině dorazil na 
novoměstské nádraží od Žďáru německý pancé-
řový vlak. Jeho velitel nařídil okamžité odstraně-
ní všech československých a rudých praporů, 
jinak hrozil ostřelováním města. Tato událost 
znamenala určité vystřízlivění z euforické nálady 
oslav kvapem se blížící svobody, a neděle 6. květ-
na tak končila opět ve stísněné náladě. Pancéřový 
vlak projížděl pak na trati mezi Žďárem a Olešnou 
až do 9. května a stále ohrožoval i Nové Město. 

9. květen 1945 – bojové operace a bom-
bardování města
Již v předchozích dnech procházely městem 
jednotky ustupující německé armády. Ústup 
pak nabyl na intenzitě v noci z úterý 8. na středu 
9. května. Do města dorazilo současně několik 
německých kolon ze směrů od Rokytna, Pohled-
ce a Olešné. Ve městě se chtěl na kratší dobu 
ústupných operací zastavit štáb generála Winkle-
ra. Několik důstojníků zbraní SS se dostavilo na 
četnickou stanici, kam si dali předvolat před-
stavitele bývalé městské správy, a těm nařídili 
okamžitě určit rukojmí z řad obyvatel, která bu-
dou ihned  zastřelena, jestliže by se někdo odvážil 
nepřátelského činu proti ustupujícímu německé-
mu vojsku. Městským rozhlasem nechali také 
vyhlásit zprávu, že bude na místě zastřelen každý, 

kdo by se pokusil ohrožovat ustupující německé 
jednotky. Krátce po osmé hodině ráno zaujala ve 
městě pozice německá protiletadlová baterie, kte-
rá začala ostřelovat ruská letadla sledující ústup 
německých jednotek. Na to odpověděli ruští letci 
bombardováním. Letadla nalétávala na město 
ve dvou vlnách. Lidé se před bombami a ostře-
lováním snažili ukrýt ve sklepích, nebo prchali do 
lesa Ochozy. Přesto došlo ke ztrátám na životech 
civilního obyvatelstva. Ve městě bylo zasaženo 
několik domů a katolický kostel. Byl uražen roh 
kostelní věže, poškozeny schody na kůr a rozbita 
malovaná okna na severní straně. Mezi nejvíce 
poškozené obytné domy patřily tyto: ve Žďárské 
ulici čp. 52, 61, 62 a 82, v Malé ulici čp. 157 a 158 
a dělnický domek čp. 323 za Masarykovou ulicí. 
Dům čp. 82 listonoše Františka Vyplašila stojící 
v křižovatce dnešních ulic Dukelské a Žďárské 
již po válce obnoven nebyl. 
Po celý den až do půlnoci pak pokračoval ne-
přetržitý ústup německých jednotek směrem na 
západ, který ve městě zanechal nepřehlédnutelné 
stopy: rozbitá okna, obrovské množství odho-
zených střelných zbraní, munice, výstrojních 
součástek, spálená auta, opuštěné povozy, 
volně pobíhající koně. Události při ústupu ně-
mecké armády 9. května si vyžádaly také pět 
obětí z řad novoměstských občanů. Většinou 
na následky zranění při leteckém útoku zemřeli 
František Švaňhal z čp. 310, Bohumil Dvořák 
z čp. 322 a Vojtěch Holfeuer z čp. 62, Marie 
Fousková z čp. 70 a Marie Přerovská, která 
byla na návštěvě v rodině Filipa Pánka (čp. 85) 
 ....pokračování na straně 8

Zátarasy před kinem
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...pokračování ze strany 7 
10. květen 1945 – ústup Němců a příjezd Rudé 
armády
Noc ze středy 9. na čtvrtek 10. května prožila 
většina obyvatel města ukrytá ve sklepích svých 
domů, někteří raději odešli do sousedních vesnic, 
kde se jim situace zdála bezpečnější. Spal jenom 
málokdo. Na náměstích a v ulicích hořela ná-
kladní auta i několik tanků a plameny těchto 
požárů osvětlovaly cestu dalším nyní již bezhlavě 
prchajícím tankům, jiným vozidlům i jednotlivým 
vojákům. 
Krátce po půlnoci hluk ustupujícího německého 
vojska pozvolna ustal a rozhostilo se neobvyklé 
ticho. Asi o půl druhé v noci se rozšířila zpráva, 
že ve městě jsou Rusové. Jako první vstoupil 
do města oddíl protitankových děl o síle asi 50 
mužů pod vedením nadporučíka Rudé armády 
Schlosberga. Do města přišli silnicí od Olešné 
po Brněnské ulici a na Komenského náměstí. 
Další jednotka Rudé armády postupovala sou-
časně Bobrovskou (dnešní Nečasovou) ulicí na 
Vratislavovo náměstí. 
V té době se obnovil také ústup německých 
jednotek a na Komenského náměstí a Masary-

kové ulici došlo k boji, při němž byl zabit jeden 
ruský důstojník a také okresní četnický velitel, 
poručík František Hubáček. Němci byli donuceni 
kapitulovat a další jednotky přijíždějící směrem 
od Bystřice a Jimramova se vesměs nechaly od-
zbrojit. Ústup německé armády pokračoval ještě 
po celý čtvrtek 10. května. Některé skupiny ve 
snaze vyhnout se ruskému zajetí a dostat se na 
západ k Američanům objížděly město přes pole 
do Ochozy a k Rokytnu a Vlachovicím. Během  
10. května bylo ve městě odzbrojeno podle ně-
kterých odhadů až 40 000 příslušníků německé 
armády. Odzbrojení prováděli Češi - členové 
národního výboru, záložní důstojníci, sokolové, 
skauti a další. Odzbrojení Němci byli odesíláni 
směrem na Žďár a Bobrovou. Po celý den neby-
li kromě dvou důstojníků a několika vojáků ve 
městě žádné větší jednotky Rudé armády. Bylo 
štěstím, že němečtí vojáci již nekladli odpor, 
protože snadno mohlo dojít k dalším obětem na 
životech.
11. květen 1945 – osvobozené město
Teprve v tento den dorazily do Nového Města na 
Moravě větší motorizované oddíly Rudé armády. 
Náměstí, ulice a všechna volná místa zaplnila 

vojenská vozidla. Během dne přijeli také ubytova-
telé velitelství a štábu 40. armády 2. ukrajinského 
frontu generálporučíka Filipa Fedosejeviče Žma-
čenka. Velitelství a štáb byly umístěny v budově 
reálného gymnázia. Generálové a vyšší důstojníci 
se ubytovali ve vilách na Nivě, nižší důstojníci a 
mužstvo porůznu v domech ve městě. Celkem 
bylo ve městě dislokováno 5-7 tisíc vojáků Rudé 
armády, kteří zde zůstali více než dva měsíce. 
Vznikly-li někde potíže, a bylo jich jistě dost, 
uvědomíme-li si, že ve městě, které mělo kolem 
třech tisíc obyvatel, se najednou objevila naprostá 
převaha vojáků, lidí různých povahových rysů, 
dobrých i méně dobrých, především ale lidí pro-
šlých hrůzami války a krutých bojů z dalekých 
končin Ruska až do střední Evropy, pak pochopí-
me, že docházelo ze strany vojáků RA i novoměst-
ského obyvatelstva k projevům nespokojenosti, 
které leckde kalily počáteční srdečný a přátelský 
poměr k našim osvoboditelům.
Téhož dne se usnesl okresní národní výbor na 
řadě opatření, jejichž důsledkem bylo odstranění 
osob stojících na významných úředních místech 
a těch, kteří se provinili proti národní cti v době 
okupace. 

V pozadí budova gymnázia, sídla místního vojenského velitelství

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat pra-
covníkům městského úřadu a Nadačního 
fondu Nové Město na Moravě za obnovou 
památníku našemu dědečkovi panu Hynku 
Hájkovi, novoměstskému odbojáři. 
 Rodina Mádlova - Hájkova

O osudech Hynka Hájka a 
dalších odbojářů se dočtete  
v příštím čísle Novoměstska.

Škody po ruském bombardování
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Odchod německých vojáků do ruského zajetí.  
Kolik se jich asi vrátilo domů?

Opuštěná vojenská technika na polích kolem města

Příjezd Rudé armády V Novém Městě se prý sovětší vojáci chovali slušně.

Sovětský voják a německý tank Rusové nebyli jediní. Kaple postavená rumunskými jednotkami u Kadova
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 13.3. Anna Ročárková 
 17.3. Karolína Machová
 17.3. Benedikt Jursa
jubilanti
 2.5. Blažena Bukáčková 91 let
 5.5. Žofie Zdražilová 93 let
 8.5. Miroslava Slámová 75 let
 9.5. Jiří Dvořák 75 let
 9.5. Jiří Javorský 88 let
 10.5. Petr Švanda 80 let
 12.5. František Klein 75 let
 14.5. Vladimír Fiala 75 let
 18.5. Božena Zelená 90 let
 22.5. Miroslav Janeček 86 let
 22.5. Jan Peňáz 75 let
 26.5. Květoslava Procházková 85 let
 28.5. Josef Dostál 80 let
úmrtí
 21.3. Bohumil Křenek (Branišov, 1945)
 22.3. Josef Laštovička

(Sazomín - rodák z Petrovic, 1934)
 25.3. Josef Kuchta (Nová Ves, 1932)
 26.3. Leopold Novák (NMNM, 1955)
 31.3. Mgr. František Ambrož (NMNM, 1935)
 1.4. Josef Pařil (Radňovice, 1933)
 3.4. Josef Staněk (NMNM, 1932)
 6.4. Marie Jandová (NMNM, 1950)
 9.4. Josef Nedvěd (Jámy, 1944)
 9.4. Marie Fuksová (Slavkovice, 1936)
 11.4. Anna Hanychová (Olešná, 1931)
 13.4. Lubomír Kabíček (NMNM, 1934)
 14.4. Anežka Polanská (Maršovice, 1939)

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.

STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE:
Z díla Jana Štursy – obměněná expozice novoměst-
ského rodáka
Jan Štursa – Akty - komorní výstava sochařských 
aktů novoměstského rodáka Jana Štursy.  
Z tvorby V. Makovského Od portrétu k monumentu 
- expozice prezentuje klasicizující linii českého 
sochařství v návaznosti na expozice z děl Jana 
Štursy a Vincence Makovského. Ve výběru jsou 
vystavena díla Josefa Mařatky, Karla Pokorného, 
Františka Hořavy a Václava Žaluda.
Josef Klimeš - Rovnováha 
Krajinářská expozice (O. Blažíček, J. Jambor, 
A. Podloucký. J. Zezula aj.) 
Jaroslav Svoboda - výběr z díla 
Zámecký kabinet 

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY: 
Výtvarná Vysočina 
Zveme vás na výstavu Výtvarná Vysočina, která 
představuje výběr z aktuální tvorby třiatřice-
ti členů Spolku výtvarných umělců Vysočiny 
(SVUV) a Klubu výtvarných umělců Horácka 
(KVUH).
 Ikony - obrazy neviditelného světa 
Výstava provede zájemce tajemným světem 
ikon a pravoslavných chrámů. Kromě nejdůleži-
tějších náboženských motivů znázorňovaných 
na ikonách budou představena také nejvýznam-
nější pravoslavná poutní místa i čeští světci.
Zmařené osudy 
Výstava mapuje osudy rodiny Brady s přicháze-
jící německou okupací, kdy se více zaměřuje na 
život dětí Hany a Jiřího bez rodičů, kteří jsou 
již internováni. Výstava dále ukazuje životní 
pouť Hany a Jiřího přes terezínské ghetto do 
polské Osvětimi, kde Hanin život končí. Sou-
částí výstavy je i mnoho zajímavých a dosud 
nepublikovaných dokumentů nejen z rodinného 
archivu, ale i Památníku Terezín a Židovského 
muzea v Praze.

Všechny aktuální výstavy vám nabízíme 
ON-LINE na našich webových stránkách!

AKCE:
Poetický herbář -  ilustrátorská a básnická výzva 
(do 31. října 2020)

Stomatologická pohotovost

Významná výročí

2.5.1925 zemřel v Praze Jan Štursa, sochař, 95. 
výročí úmrtí (narodil se 15.5.1880 v NMnM)
13.5.1920 narodil se v NMnM Arnošt Košík, akade-
mický sochař, 100. výročí narození (zemřel 
6.1.1990 v Praze)
15.5.1880 narodil se v NMnM Jan Štursa, sochař, 140. 
výročí narození (zemřel 2.5.1925 v Praze)
21.5.1940 zemřel v koncentračním táboře v Sach-
senhausenu JUDr. Ivan Sekanina, právník, poli-
tik, 80. výročí úmrtí (narodil se 31.10.1900 v 
NMnM)
27.5.1895 narodil se v NMnM Jiří Židlický, malíř, 
ilustrátor knih, 125. výročí narození (zemřel 
7.10.1950 v Praze)
27.5.1945 zemřel v NMnM Rudolf Litochleb, berní 
ředitel a starosta v NMnM (1926-1945), 75. 
výročí úmrtí (narodil se 19.6.1876 v NMnM)
31.5.1920 narodil se v Radňovicích Jaroslav Zajíček, 
lyžařský závodník, pětinásobný mistr republiky 
ve štafetě, účastník ZOH 1948, od roku 1995 
čestný občan NMnM, 100. výročí narození (ze-
mřel 5.11.2002 v Radňovicích)

1.5.2020 MUDr. Rostislav Kozák
Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem
566 552 332
2.5.2020 MDDr. Radka Prouzová
Radostín nad Oslavou 71 
799 505 925
3.5.2020 MUDr. Marie Přikrylová
Studentská 7, Žďár nad Sázavou
566 690 110
8.5.2020 MDDr. Věra Šírová
Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Moravě 
566 616 901
9.5.2020 MUDr. Jitka Řezáčová
Tyršova 223, Velká Bíteš
607 785 326
10.5.2020 B Smile s.r.o.
Osová Bitýška 303
566 536 712
16.5.2020 MUDr. Olga Šejnohová
Studentská 1694/7, Žďár nad Sázavou
566 690 125
17.5.2020 MUDr. Milada Trojáková
Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem
566 688 231
23.5.2020 MUDr. Eva Vorlíčková
Švermova 4, Žďár nad Sázavou
566 628 997
24.5.2020 MUDr. Kateřina Škorpíková
Studentská 7, Žďár nad Sázavou
566 690 123
30.5.2020 MUDr. Marwan Zrieka
Tyršova 223, Velká Bíteš
566 533 129
31.5.2020 MUDr. Jan Šmídek
Palackého nám. 32, Nové Město na Moravě
566 524 615

Okolní příroda se začíná probouzet, na lukách 
a v lesích vidíme první květy. Nechte se okouzlit 
místními rostlinami podobně jako výtvarník Voj-
těch Štolfa nebo básník Jakub Deml. V letošním 
roce si navíc připomínáme 50. výročí vzniku 
CHKO Žďárské vrchy, je tedy ideální příleži-
tost vytvořit si svůj originální herbář. Zúčastnit 
se může každý, bližší informace se dozvíte na 
webových stránkách Horácké galerie. 
čtvrtek 14. května 2020 v 17:00
Kytarový koncert ZUŠ 
pátek 29. května 2020 v 19:30
ARTkino HG: Parazit (2019) + komentář Miloše Za-
bloudila
Jižní Korea, drama, 132 min., české titulky, pří-
stupný od 15 let, vstupné 80 Kč
neděle 31. května 2020 v 18:00
Novocantus  - koncert k 5. výročí vzniku
Mužský pěvecký sbor z Novoměstska slaví 5 let 
od svého vzniku. Přijďte s nimi slavit!
Vstupné dobrovolné

Pro bližší informace sledujte webové 
stránky a Facebook Horácké galerie.
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Minibazar

Vzpomínky

Prodám os. automobil Nissan Almera z r. 2004, ujeto 
128 000 km, bez havárie, první majitel, garážované, s 
platnou tech. prohlídkou. Tel.: 603 169 142
Daruji kožené kabáty, bundy, vel. XL-XXL dámské, 
pánskou bundu vel. XL-XXL. Tel.: 566 615 236
Prodám za desetinu pořizovací ceny použité nepo-
škozené parapety Paramont včetně krytek. Tažený 
hliník, barva bronz, šířka 24 cm. Jako nové. Délky 
na dotaz. Tel.: 737 961 923
Daruji zdarma kožené kabelky, umělé kabelky a 
batůžky. Tel.: 566 615 236
Koupím garáž u nemocnice, ul. Purkyňova, popř. na 
ulici Dukelská. Platím hotově ihned. Tel.: 776 272 281

Koupím traktor Zetor s předním náhonem a platným 
TP, např. 6745, 6945, 6045, 6245... Na stavu nezáleží. 
Tel.: 606 043 824
Prodám nový, pěkný, černý kožený kabát. Dámský 
i pánský, vel. XL-XXL. Cena 500 Kč.
Tel.: 566 615 236
Koupím byt v NMNM, 2+1 nebo větší, kontakt přes 
SMS, zavolám. Tel.: 604 424 068
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

Prodám vibrační přístroj Vibro Shaper na procvičení 
celého těla. Původní cena 9 990 Kč. Prodám za
2 000 Kč. Tel.: 566 615 236
Prodám kožešinovou čepici, obvod hlavy 57 cm, a 
límec. Obojí stříbrná liška. Cena 200 Kč.
Tel.: 566 615 236
Daruji zdarma pásky ke kalhotám, sukním, ša-
tům. Obvod pasu do 80 cm. Tel.: 566 615 236
Rodina se dvěma dětmi hledá v NMNM od 
9/2020 do 12/2021 pronájem domu se zahra-
dou nebo bytu min. 3+kk s balkonem. Nabídky 
prosím na 605 413 801

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímáme 
v Informačním centru na Vratislavově náměs-
tí. Přineste prosím vytištěný text a fotografie 
v co nejlepší kvalitě.
Vzpomínky, které se nevešly do aktuálního 
čísla, uveřejníme v následujícím vydání. Dě-
kujeme za pochopení. 
Kontakt na redakci Novoměstska: 
zpravodaj@nmnm.cz

Kdo poznal Tě, ten měl 
Tě rád. Uměl jsi pomoci, 
potěšit i rozesmát. Takoví 
lidé by neměli umírat.
Dne 18. května vzpo-
meneme 2. výročí, kdy 
nás opustil pan Alojz 
Polák. S láskou a bo-
lestí v srdci vzpomínají  

manželka a děti s rodinami .

Blahopřání

Uzávěrka červnového 

čísla je 15. května 2020.
Komerční a firemní inzerce: 

novomestskoinzerce@seznam.cz

Děkujeme celému týmu Domácího hospice Vyso-
čina v Novém Městě. Paní doktorce MUDr. Olze 
Brázdilové a sestřičce Gabriele Sobotkové. Byly s 
námi v té nejtěžší chvíli v našem životě, když od 
nás odcházel jeden člen naší rodiny. Děkujeme 
za vlídná slova útěchy a za to, že jste byly při nás.
Snad každý, kdo se setkal s vaší ochotou, obětavos-
tí a vstřícností, poznal, jak nelehké je vaše poslání.

Rodina Novákova a Müllerova

Odešel, ale navždy zůstal v 
srdcích těch, kteří ho měli 
rádi. Dne 19. května vzpo-
meneme 20. výročí úmrtí 
našeho milovaného tatínka 
a dědečka pana Františka 
Pařila z Nového Města na 
Moravě. Kdo jste ho znali a 

měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. 
S úctou a láskou vzpomínají synové s rodinami.

Dne 7. května vzpomene-
me 20. výročí náhlého úmr-
tí pana Václava Melichara. 
Všichni, kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s 
námi. Rodina Melicharova

Děkujeme pracovníkům ZŠ Křídla a všem ostat-
ním dobrovolníkům, kteří nám našili a poskyt-
li ústní roušky. V tomto pro všechny nelehkém 
období výskytu Covid 19 jsme se my, zdravot-
níci v první linii boje, ocitli ze dne na den bez 
dostatku ochranných prostředků. Díky moc! 

Ošetřovatelský tým  ARO  Nemocnice Nové 
Město na Moravě

V dobrém manželství žádá jeden od druhého jen 
málo, ale ve skvělém manželství se dává i bere 
hodně! Anno a Pavle Bojanovští, gratulujeme 
Vám ke zlaté svatbě, kterou oslavíte 30. května. 
Jste krásným příkladem skvělého manželství. 
Ať Vám slunce svítí na Vaši cestu i nadále. To 
Vám z celého srdce přejí syn a dcery s rodinami.

Z celého srdce upřímně děkuji všem lékařům, 
sestřičkám i dalšímu personálu chirur-
gického oddělení 2 novoměstské nemocni-
ce za výbornou a obětavou péči, která mi 
byla poskytována po dobu mé hospitalizace. 

S díky a úctou Růžena Jůdová, Jámy

Poděkování

Dne 24. dubna oslavili 55 let společného 
života manželé Ludmila a Josef Kunstmülle-
rovi z Jiříkovic. Do dalších spokojených let 
hodně zdraví a štěstí přejí dcery s rodinami.

Dne 3. května 2020 by 
se naše drahá maminka 
paní Eliška Messenská, 
dožila devadesáti tří let. 
Vzpomínají děcka Květa 
a Miloš. Prosíme, vzpo-
meňte si s námi.

Rády bychom poděkovaly pracovníkům Domá-
cího hospicu Vysočina za velkou , nevšední a 
starostlivou péči o našeho tatínka a manžela Lu-
bomíra Kabíčka v posledních dnech jeho života.
Zároveň děkujeme těm, kteří osobně či pí-
semně vyjádřili svou účast s rodinou.

Ester Kabíčková a Dagmar Hrubantová

NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2020 11

SERVIS



Život sportovců v karanténě 
Koronavirová epidemie citelně zasáhla do života 
sportovců v našem městě. Nutná omezení a na-
řízení znamenala konec všech soutěží. A jak se 
s tím sportovci dokázali popasovat? Například 
atletický oddíl propagoval nošení roušek, k če-
muž sloužily i ochranné pomůcky vybavené jejich 
logem. Členové se pak udržovali ve formě díky 
instruktážním videím, která byla publikována 
na webu krajského atletického svazu. V době, 
kdy došlo k částečnému  uvolnění opatření, 
zveřejnil oddíl členskou výzvu, která spočíva-
la v každodenním výběhu. Florbalisté na face-

bookové stránce Orel jednota Nové Město na 
Moravě rozjeli hlasování o nejlepší akrobatické 
video natočené v domácí karanténě. Zároveň 
zveřejňovali fotografie nové Orlovny, jejíž stav-
ba postupuje mílovými kroky. Ragbisté si ušlou 
část sezony zpříjemňovali ozvěnami z té loňské, 
jež pravidelně zveřejňovali rovněž na svém face-
booku. Nelenil ani horolezec Radek Jaroš, kte-
rý si volné chvíle krátil projížďkami na kole po 
novoměstských kopcích a rozhodně se přitom 
nešetřil.   -mah- 

Úspěšná sezona skokanů 
 a závodníků v severské kombinaci 
Na přelomu února a března se konalo na 
harrachovských můstcích MČR žáků, dorostu a 
juniorů ve skoku na lyžích a severské kombinaci. 
Novoměstští závodníci si ze šampionátu odvezli 
čtyři medaile a další skvělá umístění. Nejvíce se 
dařilo Julii Ošmerové, která v závodě v severské 
kombinaci v kategorii žaček vybojovala zlatou 
medaili a ve skoku přidala stříbrnou. Marek 
Hradil dominoval v závodě v severské kombi-
naci v kategorii žáků, ve skoku se pak umístil 
na 4. místě. Další medailistkou byla juniorka 
Jolana Hradilová, která v  závodě v  severské 

kombinaci prožila stříbrnou radost. Ve skoku 
pak uzavírala první pětku nejlepších. Těsně za 
stupni vítězů v závodech v severské kombinaci 
skončili hned tři naši závodníci. Šlo o juniorku 
Gabrielu Puškášovou, dorostence Jiřího Svobodu 
a žáka Jiřího Kubaláka. Páté místo pak vybojovala 
juniorka Lucie Svobodová. V početném poli zá-
vodníků a velké konkurenci skončili všichni novo-
městští reprezentanti do 15. místa. Úspěšnou 
sezonu pak Marek Hradil korunoval celkovým 
vítězstvím v ČP v severské kombinaci, Julii Oš-
merové pak náleží celkové 2. místo. -jih-, -mah-

Jak naložit se 
vstupenkami na závody 
SP v biatlonu 
Také jste se těšili na nejlepší biatlonisty 
v akci? Nikdo však nemohl tušit, že do VII. 
kola Světového poháru, který v březnovém 
termínu hostila Vysočina Arena, tvrdě zasáh-
ne koronavirová epidemie. Biatlonová esa se 
sice sjela do Nového Města, ovšem závody se 
jely před prázdnými tribunami. Nyní Český 
svaz biatlonu přichází s kompenzací pro ma-
jitele vstupenek, kteří chtěli fandit z plných 
plic. Ti mohou lístky vyměnit na rok 2021, 
žádat zpět peníze, nebo věnovat vstupné na 
rozvoj biatlonu. Vše lze vyřídit on-line, a to na 
webu společnosti TicketLive/www.ticketlive.
cz/cs/event/biatlon-2020.  Stačí tu zadat kód 
vstupenky, jehož prostřednictvím se dostane-
te k formuláři, ve kterém vyplníte vámi pre-
ferovanou variantu refundace. Organizátoři 
prosí učinit tak do 8. června letošního roku. 
 -mah-

Fotbalisté si už na jaře 
nekopnou  
Jeden z nejsledovanějších sportů v našem městě 
má pro letošní sezonu dohráno. Výkonný výbor 
Fotbalové asociace ČR rozhodl kvůli pandemii 
koronaviru o ukončení amatérských soutěží od 
třetí ligy níže, včetně mládežnických soutěží. 
Nařízení platí pro všechny mistrovské i pohá-
rové amatérské soutěže s tím, že zůstává ko-
nečné pořadí k osmému dubnu. Tím pádem si 
Vrchovina letos v Moravskoslezské fotbalové lize 
vykopala 9. místo s celkovým počtem 28 bodů 
z  18 odehraných zápasů. Důležitou zprávou 
je i to, že kluby na amatérské úrovni nebudou 
sestupovat ani postupovat, výjimkou je postup 
do druhé ligy. Ta je zatím, stejně jako nejvyšší 
soutěž, pouze přerušena. V MSFL si triumf při-
psal tým z Blanska. Postupová matematika je 
nyní taková, že pokud by z druhé ligy sestoupily 
dva české týmy, nahoru by se posunuli vítězové 
dvou skupin České fotbalové ligy. V případě se-

stupu moravských týmů z druhé ligy by opačným 
směrem šel tým z Blanska a další celek z MSFL. 
Když z druhé ligy sestoupí jeden český a jeden 
moravský celek, půjde do profesionální soutěže 
Blansko a vítěz ČFL s vyšším počtem bodů, což 
je Táborsko.  -mah-

Biatlonový svátek 2021 
Biatlonoví fanoušci si budou moci spravit 
chuť v  příštím roce, kdy Vysočina Are-
na bude opět hostit závody SP. V termínu  
11. – 14. března 2021 se tu pojede VIII. kolo. 
V programu se počítá se závody ve sprintu, 
mužský ve čtvrtek a ženský v pátek, sobota 
bude patřit stíhacím závodům a přehlídku 
uzavřou nedělní závody smíšených štafet. 
Diváci se mohou mimo jiné těšit na další 
vystoupení srdcaře českého týmu Ondřeje 
Moravce, který si kariéru prodloužil o další 
sezonu a na 99,9 % půjde o jeho poslední.  
 -mah-

Ilustrační foto
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Hledá se muzejník
Novoměstská kulturní zařízení Nové Město 
na Moravě hledají do svého týmu nového 
kolegu na pozici kurátor sbírkových a mobi-
liárních fondů Horáckého muzea. Podrobné 
informace na www.hm.nmnm.cz. Uzávěrka 
výběrového řízení je 28. května 2020.

Přijímačky na ZUŠ
20.5. 14:00, 26.5. 14:00
Přípravná umělecká výchova: 
- pro děti od 5 let (propojení všech oborů) 
Obor hudební:
-přípravná hudební výchova - pro děti od 6 let
-studium hry na akordeon, bicí nástroje, 
dechové nástroje dřevěné (zobcová flétna,  
příčná flétna, klarinet, saxofon), dechové 
nástroje žesťové (trubka, tenor, tuba…),  
klavír, klávesy, kytaru, sólový zpěv, housle - 
pro děti od 7 let 
-nově možnost studia na violoncello, 
kontrabas a fagot  - pro děti od 7 let
Obor taneční:
- přípravná taneční výchova - pro děti od 6 let
- základy moderního výrazového tance, kla-
sického a lidového tance - pro děti od 7 let
Obor výtvarný:
- přípravná výtvarná výchova -  pro děti od 
6 let
- základy dovedností a znalostí v  kresbě, 
malbě, grafice, keramice, prostorové, ob-
jektové  a akční tvorbě - pro děti od 7 let
Obor literárně dramatický:
- přípravná literárně dramatická výchova -  
pro děti od 6 let
- základy dramatické a slovesné tvorby - pro 
děti od 7 let

Hrabě Monte Crazy
Slibná novoměstská kapela uspěla v celostátní 
soutěži a nyní nahrává novou desku. Jak jim do 
dobře rozjeté sezony zasáhl koronavirus, jsme se 
ptali klávesisty Marka Peňáze.

Jak jste se dali dohromady?
Vznikli jsme na přelomu roku 2018 a 2019. Do-
hodli jsme se se zpěvákem Pavlem Marečkem, že 
bychom mohli dát něco dohromady. Na celkový 
počet 5 členů jsme se dostali asi v březnu 2019 
a začali jsme zkoušet. Zkoušíme ve Žďáře nad 
Sázavou. 

Jak by se dal popsat styl, který hrajete?
Je to těžká alternativa. Říkáme tomu spaghetti 
rok nebo karnevalový  pop. Je to taková zvěřina. 
Hudbu dělám já se zpěvákem Pavlem Marečkem 
a hodně záleží na tom, co zrovna posloucháme. 
Myslím, že nás hodně inspiruje kapela První hoře 
a Hentai Corporation. Ze zahraničních to jsou 
třeba Tool. Přinesu nápad, co mám na piano, 
často k tomu napíšu i basu a pak společně do-
děláváme zbytek.

Ty sám studuješ klavír na brněnské konzerva-
toři. Tam se hraje klasika. Je pro tebe hraní v 
kapele odreagování nebo to má ještě jinou roli?
Řekl bych, že je to pro mě hlavně možnost, jak 
vypustit páru. Beru to jako odpočinek.

A jak se na tvoje působení v alternativní ro-
ckové kapele dívají profesoři?
Vlastně ani nevím, jestli o kapele vědí. Měl jsem 
dříve učitelku na klavír, která to vyloženě neměla 
ráda. Myslím, že na konzervatoři by se to setkalo 
s mírným přijetím, a potom, když by si to po-
slechli, tak by to vyvolalo odpor. Ale vážně nevím, 
musel bych se zeptat. 

Přestože hrajete teprve dva roky, zaznamenali 
jste velký úspěch v soutěži kapel Skutečná liga, 
která má za cíl objevit nové talenty. 

Ano, to je pravda. Soutěž byla tříkolová a hodnotila 
se kvalita živého hraní. Nám se podařilo uspět ve 
všech kolech a nakonec i vyhrát. Bylo to skvělé. 
Porotcům se podle všeho nejvíce líbil zpěv našeho 
zpěváka Pavla Marečka. Vyhráli jsme celou řadu 
cen. Je ale trochu nešťastné, že většinu z nich si 
možná nebudeme moci vyzvednout. Vítěz totiž 
dostal smlouvy na celou řadu koncertů po repub-
lice, nahrávání v profesionálním studiu a možnost 
natočit videoklip. Kvůli koronavirové epidemii ale 
koncerty odpadly a pochybuji, že příští rok s námi 
bude někdo počítat. To už totiž bude další kolo a 
další vítěz. Ještě uvidíme, jak to dopadne s tím 
videoklipem. Nahrávání ve studiu ale oželíme, 
protože máme možnost nahrávat u přátel ve Žďáře 
nad Sázavou. Aktuálně pracujeme na nové desce. 

Koronavirus přišel v hodně nevhodnou dobu, 
že?
To tedy ano. Kapela se začala rozjíždět, měli jsme 
nasmlouvány koncerty na toto léto a vypadá to, že 
si nakonec nezahrajeme nikde. Je to velká škoda. 
Nejvíc by mě mrzelo, kdybychom nemohli hrát na 
festivalu v Jimramově, to je moje srdcová záleži-
tost. Uvidíme, snad se do té doby situace změní.  
 -kb- 

Online kultura v Novém Městě
V celé republice se umělci přesunuli z koncertních 
sálů a divadel na internet a nejinak je to s kulturou 
v Novém Městě na Moravě.

Zajímavá videa pro své žáky vytvářejí například 
učitelky mateřské školy. Najdete je na stránkách 
Nového Města pod rubrikou školství. Řadu za-
jímavostí na internet umístila i Horácká galerie. 
Ve formátu PDF tu najdete například výstavu 
křesťanských ikon. Svá díla tu prezentuje také 
Spolek výtvarných umělců Vysočiny a Klub vý-
tvarných umělců Horácka. Samotnou galerii 

pak můžete projít formou virtuální prohlídky 
na webu virtuatravel.cz/nove-město-na-morave/
zamek-horacka-galerie.

Zavřená je v těchto dnech i Městská knihov-
na. Knihovnice ale na serveru YouTube přečtou 
vašim dětem pohádku. Video naleznete zde: www.
youtube.com/watch?v=_3PN3b39YDg.

Pozadu není ani Horácké muzeum. To při-
pravilo virtuální výstavu lidové architektury. 
Naleznete ji na webu muzea hm.nmnm.cz.

 -kb-
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Zmizelé Nové Město
Květnové dny roku 1945 v čp. 76
Tato vzpomínka se sice váže k věku mých pěti let 
a někdo může mít pochybnosti, ale co popisuji, 
si pamatuji již proto, že šlo o sugestivní zážitky. 
Na květnové události roku 1945 často vzpomínali 
pamětníci při besedách se sousedy a utvrzova-
li tak mou paměť. Konec války se rychle blížil. 
Vzhledem k dětskému věku jsem tehdy nechápal 
bližší souvislosti, že se však něco závažného děje, 
jsem z chování rodičů a dalších dospělých vycítil. 
Žil jsem tehdy a žiji dosud na kraji města, u cesty 
k Ochoze u Zichova rybníka zvaného Líbalák.
Koncem dubna toho roku se nedaleko domu 
začal budovat provizorní kryt z klád v jámě po 
těžbě kamene. Také provoz na železniční trati 
Žďár–Tišnov, která vede sto metrů od domu, byl 
intenzivnější a trať byla hlídána německými vojáky. 
Zde jsem také viděl osobní vlak, který převážel 
tzv. Hitlerovu mládež, což mě upoutalo, protože 
děti nebyly o mnoho starší než já, všechny byly 
v uniformách a pohrávaly si s noži. Chtěl jsem jít 
blíž, ale matka, s níž jsem kolem trati šel, mě rych-
le odtáhla pryč. Na této trati pamatuji i obrněný 
vlak, který výhružně začátkem května pendloval 
mezi nádražím a kopcem za nemocnicí. Tehdy 
byla krajina bez stromů, takže bylo odevšad vidět 
a i město z něho bylo jako na dlani. 
Již v prvních květnových dnech se dvakrát rodi-
čům stalo, že v noci je vzbudili němečtí dezertéři. 
V jednom případě se ptali na cestu ve směru na 
Havlíčkův (tehdy Německý) Brod a ve druhém 
prosili o chleba. V jednom případě přišli dva do 

stavení i ve dne a požádali o tepelnou úpravu masa, 
které si přinesli. Matka, která jim vyhověla, říkala, 
že šlo o maso silně páchnoucí, což jim ale nevadilo. 
Ve všech případech se jednalo o německé vojáky, 
kteří hovořili česky. Ještě před příchodem Rudé 
armády se mimo město v polích pohybovaly malé 
skupinky německých vojáků, vyptávajících se na 
cestu k Německému Brodu.

Večer před příchodem Rudé armády byl na Korsice 
ve znamení oslavy podepsání kapitulace Německa. 
Oslavu svolal do svého domu pan Marek, který 
vlastnil radiopřijímač a věděl, co se děje. Jako dítě 
jsem tam také nakoukl a zapamatoval si výzvu 
„pijte partyzánskou“, což jsem moc nechápal. 
V pozdějších letech na tuto oslavu často vzpomínal 
i pan učitel Srnský a ve škole vyprávěl, že pod jeho 
mezí skončila válka a poslední její účastníci v noci 
marně hledali cestu k domovu. Nutno podotknout, 
že v tuto dobu byli ve městě ještě Němci.
Samotný den příchodu Rudé armády byl před-
znamenán hlukem ze Žďárské ulice, spojeným 
s ústupem Němců. Na kopci nad nemocnicí bylo 
vidět první požáry, asi aut. Jedno auto doutnalo 
na silnici směrem na Vlachovice, v místě před 
vrátnicí nynějšího podniku Medin. Jednalo se o 
menší náklaďák, údajně plný různého zboží, který 
jeho majitel opustil a asi zapálil. Protože pouze 
doutnalo, stalo se zájmovým objektem některých 
občanů. Den nabyl na dramatičnosti, když na 
prchající Němce začaly útočit sovětské stíhačky 
střelbou a shazováním bomb. U nás doma pro 
tuto eventualitu rodiče počítali, že se schovají do 
starého sklípku na brambory, zapuštěného do teré-
nu, do něhož postupně po začátku bombardování 
přišlo i několik sousedů, kteří o možnosti úkrytu 
věděli. Nakonec jich zde bylo asi 15. Byl mezi nimi 
i pan Loub, kterému jeho žena a dcery řekly, aby 
šel napřed, že ho doženou. Bohužel se asi zdržely a 

Dům čp. 76 rodiny Líbalových u Zichova rybníka (Líbaláku)

Požáry na Žďárské ulici při pohledu od Horního dvora

14 NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2020



do sklípku nedorazily. Na poli při cestě od Žďárské 
ulice, někde na úrovni bývalých jatek, ukončila 
jejich život nešťastně odhozená letecká bomba. 
Tato tragédie poznamenala i jeho další život, 
který po několika letech ukončil sebevraždou. Ve 
sklepě byl i zraněný elektrikář pan Kvíčala, který 
byl zraněn střepinou po cestě k nám.
Mezi nálety všichni vyšli ze sklepa a pozorovali 
požáry na Žďárské ulici a kolem silnice na Žďár. 
Mezi polnostmi a loukami pod železniční za-
stávkou jeden pilný občan jezdil s trakařem a od-
vážel zboží z doutnajícího auta. Nedbal na žádné 
nebezpečí. I od nás z domu jsem jej viděl a jasně 
si tento obraz pamatuji. V odpoledních hodinách 
začal být vcelku klid, jen byla vidět hořící německá 
technika kolem silnice od nemocnice až po vrchol 
stoupání k Radňovicím, ohně hořely až do noci. 
Pamatuji se, že jsme tuto podívanou sledovali 
z meze nad stavením. V podvečer odcházely de-
sítky občanů z města do lesa z obavy před dalšími 
možnými střety armád. Podle některých lidí to 
nemuselo být bezpečné, protože lesy byly plné 
prchajících Němců. 
Druhý den přišli příslušníci Rudé armády i k nám. 
Žádali rodiče o ubytování ve stavení. Jednalo se 
asi o 30 lidí. Deset jich spalo v dědově světnici 
na podlaze, dva staršinové v jedné posteli v naší 
světnici a ostatní v kůlně na slámě. U rybníka po-
stavili dva velké stany. Ve dvou sudech od benzínu 
na ohni ohřívali vodu a ve stanech se vojáci myli. 
Všude kolem domu byl uvázán u stromů hovězí 
dobytek, který s sebou vojáci přihnali, ve dvoře 
byli i koně. Několik koní přivedl do dvora i otec, 
protože pobíhali volně po okolí, za což mu vojáci 
slíbili jednoho koně na tahání. U slibu ale zůstalo. 
Někteří vojáci prováděli v rybníce svérázný rybolov 
pomocí ručních granátů, ty nevybuchlé možná 
leží v bahně dodnes. Během dalších několika dnů 
se na naší louce vedle domu utábořila jednotka 
rumunských vojáků. Přijeli na zakrytých vozech 
tažených koňmi. Většina vojáků byla vousatých 
a vařili si v kotlích nad ohněm. Asi po týdnu zase 
odjeli. Otisknutá kopyta jejich koní byla v mokré 
louce patrná ještě několik let. 
Jako dítě, spolu s dalšími vrstevníky, jsem se mezi 

vojáky volně pohyboval, na vše jsem byl zvědavý. 
Nepamatuji se na žádný negativní zážitek. Měli 
k dětem dobrý vztah. Ani rodiče si na jednání vojá-
ků Rudé armády nikdy nestěžovali, až na jednu 
epizodu s odcizením pytle mouky, kterou měl otec 
během války schovanou v truhle na seně. Některý 
z nich ji našel a prý ji jen někteří využili pro vý-
měnný obchod. Matka tuto věc sdělila jednomu ze 
staršinů. Reakce byla blesková. Vojáci byli svoláni, 
dostavil se nadřízený důstojník. Když více jak po 
hodině odešel, zanechal po sobě zcela zlomené 
vojáky, z nichž někteří podle svědectví matky pla-
kali. Druhý den je ale opanovala radost, protože 
dostali rozkaz připravit se na odjezd domů. Když 
odjeli i s jedním staršinou, který údajně o všem 
věděl, ten, který zůstal, řekl, že je radost brzy 
přejde, že domů nejedou, a naznačil, že asi skon-
čí v kárném táboře, možná na Sibiři. To rodiče 
dost zaskočilo a měli výčitky, zda vše stálo za to, 
protože se jednalo o jinak dobré lidi, kteří prožili 
hrůzy války. Nicméně vojáky obratem nahradili 
jiní, mladších ročníků, kteří byli podle svědectví 
rodičů až přehnaně slušní, takže zbytek pobytu 
jednotek proběhl bez problémů a v přátelském 
duchu. Problémem začala být ale zátěž okolí domu 
díky přítomnosti značného množství hospodář-
ského zvířectva, koní a hlavně sušení hovězích 
kůží na ráhnech v okolí. Bylo teplo a dodnes si 
vybavuji ten hnilobný pach a mračna much. Na-
štěstí nenastaly žádné zdravotní problémy. Lidé 
byli tehdy asi odolnější. 
Život vojáků byl kromě plnění vojenských po-
vinností zaměřen i na odpočinek. Hojně se v rámci 
okolí navštěvovali a dost popíjeli. Samozřejmě 
alkohol nabízeli i místním, kteří však s díky od-
mítali, protože byl cítit benzínem a z toho také 
vznikaly pověsti, že pijí alkohol s benzínem. Bylo 
to spíše tím, že jej převáželi v kontejnerech od 
benzínu. Díky vzájemným návštěvám vojáků a 
důstojníků se u nás objevil asi desetiletý chlapec 
ve vojenské uniformě, což jen dokazuje, že Rudá 
armáda se tímto způsobem starala o válečné si-
rotky. Tato skutečnost našla odezvu i v knize „Syn 
pluku“.
Po více jak měsíci vojenská jednotka odjela do 

vlasti. V domě zůstalo jen několik nepoužitelných 
věcí, zachovalá kovářská šlapací výheň a dva velké 
sudy od benzínu ze zmíněných polních lázní u 
rybníka. Tyto sudy stály na dvoře a staly se tak 
podezřelé, že je přišel zkoumat člen nějaké místní 
komise. Zajímal se o to, zda zde někdo neukrývá 
zásoby benzínu, kterého bylo tehdy málo. 
Dobu bezprostředně po příchodu Rudé armády 
mám spojenou s  dalším zážitkem ze zdejšího 
hřbitova, kde byly v té době hromadné hroby pro 
padlé a před hlavním vchodem pro koně. Shodou 
okolností, když jsem tam byl s matkou, která šla 
zkontrolovat rodinný hrob, přijel na hřbitov koň-
ský povoz plný mrtvých Němců posbíraných ve 
městě. Pro dospělé to byl asi šok, mně, vzhledem 
k věku, to tak nedocházelo. Pamatuji si jen, že 
z vozu trčely nohy a ruce mrtvých.
Období těsně po konci války bylo zvlášť pro klu-
ky obdobím her na vojáky a partyzány. Všude se 
různě povalovaly zbytky výstroje, zvláště střeliva 
z děl a granátů. Někteří starší chlapci dobývali 
z poškozených puškových kulometných nábojů 
střelný prach tím, že uvolňovali vikláním kulky a 
prach vysypávali, zapalovali nebo shromažďovali 
do nádobek. Jednou se mně kamarádi pochlubili 
zavařovací sklenicí plnou střel, prachu, kterou 
uskladňovali v koupelně pod vanou. Vzhledem 
k množství střeliva i dostupnosti zbraní nebylo 
v té době mnoho nehod. Děti byly v tomto směru 
poučené a opatrné. Přesto došlo i k tragédiím. 
V místě, kde dnes stojí chata Sylvie, byla jáma po 
těžbě písku, kde se svážela z okolí munice včetně 
nevybuchlých bomb a pak se likvidovala explo-
zemi. Místo bylo samozřejmě volně přístupné. 
Toho využil jeden mladík, údajně ze Žďárské 
ulice, a rozebíral v jámě granát. Ten mu vybuchl 
v rukou. Nastal problém dostat ostatky z jámy, 
v níž byla další munice. Nakonec se tohoto úkolu 
ujali manželé středního věku a pomocí hasičského 
háku se jim to podařilo. Jáma pak byla zasypána, 
možná i se zbytky munice. Spálené vraky se kolem 
silnice nad nemocnicí povalovaly ještě dlouho, 
než byly odstraněny. Rovněž také díry po stře-
lách na některých domech, kudy prchali Němci. 
 Jaroslav Líbal

 Shromaždiště zabavených německých povozů na loukách u nádraží
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Uzávěrka plošné inzerce
do dalšího vydání Novoměstska je 14.5. 

Své poptávky zasílejte na: 
novomestskoinzerce@seznam.cz, 

tel.: 607 175 673
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Vážení zákazníci,
pokud stav dovolí, jsme pro vás

od května k dispozici:
po - čt 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

so 8:30 - 11:00

Zastavit se například můžete
pro “antifog“ protizamlžovací spreje

Komenského nám. 133 |  NMNM

+420 774 808 442  |  www.ankeoptik.cz

Pošlete nám
životopis 

a sta te se
sou í 

našeho týmu.

•

• Technik údržby budovy
• Zásobovačka

Výrobní operátor / operátorka - 1směnný, 2směnný, 3směnný provoz
•

Vývojový inženýr•
Inženýr kvality Neustále rosteme!
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již od Kč359 000 Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 112–116 g/km

   NOVÁ 
ŠKODA KAMIQ

Budete si rozumět

Navštivte naši prodejnu a využijte jedinečnou příležitost 
přesvědčit se o kvalitách nejnovějšího modelu 
ŠKODA KAMIQ. 
Vůz ŠKODA KAMIQ může být Váš za měsíční úvěrovou splátku 3 900 Kč  
včetně kompletního pojištění. ŠKODA Financial Services

Úvěr. Leasing. Pojištění. Mobilita.

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA KAMIQ 1,0 TSI 70kW v ceně 359 000 Kč (Prodejní cena vozu je 387 900 Kč, započteno cenové zvýhodnění 25 000 Kč při financování vozu společností  
ŠkoFIN s.r.o. a mimořádná sleva 3 900 Kč), splátka předem 228 900 Kč (64%), výše úvěru 130 100 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 233 836 Kč,  
RPSN včetně pojištění 29,37%, délka úvěru 60 měsíců, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 900 Kč, roční pevná zápůjční úroková sazba 13,53%. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, 
povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu 
§1732 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. 

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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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 nouzových 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 spolupráci. Tel. 775 857 547, e-mail dobrovolnik@nmnm.cz.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Po dvouměsíční přestávce se do našeho města vrací farmářské trhy. Budou ale poněkud jiné, než na jaké jsme 
byli zvyklí před zákazem vyhlášeným kvůli riziku šíření koronaviru. Trhy se budou konat za přísných hygi-
enických pravidel. Podmínkou budou například nařízené rozestupy mezi zákazníky i prodejci, zákaz konzuma-
ce potravin na místě a dezinfekce, která bude k dispozici zákazníkům. Zrušené jsou doprovodné programy a ochutnávky. 

KVĚTNOVÉ TRHY
sobota 9. května

sobota 23. května

8 - 12 hod.

Vratislavovo nám.

Masné výrobky z Fryšavy a Třebí-
če, dobroty z kozího mléka z Ole-
šenky a Humpolce, vejce a drůbež 
ze Zlatkova, ovoce a zelenina Jana 
Kopetky, pečivo od Kejvala a Slonků, 
masné a mléčné výrobky z Netína, 
Janečkovy a Prosetínské trubičky, 
brambory z Poděšína, krůtí maso 
Zelenka, Davídkovo koření, salsy a 
dipy z Chotěboře, lisované oleje za 
studena Ze Stodoly aj. 

Farmáře doplní pěstitelé, kteří na-
bídnou jarní druhy skalniček, vyšší 
trvalky, kompletní sortiment bylinek, 
venkovní okrasné keře, květiny do 
truhlíků a sazenice zeleniny (salát, 
kedlubny, rajčata, papriky, celer, 
květák, pórek). 

Přijďte podpořit svoje oblíbené far-
máře, těšíme se na vás.
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