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Vítězové poháru 
Vysočina Cup 
2010

„Mladíci byli zadrženi v podve-
černích hodinách u obchodního domu  
v ulici Brněn-
ská. Policisté 
u nich nalezli 
marihuanu a 
tripy LSD,“ 
říká tisková 
mluvčí policie 
obvodního od-

Kriminalisté dopadli 
v Novém Městě na Moravě dealery drog

dělení Žďár nad Sázavou Jana Mar-
tincová. V době zásahu bylo přítomno 
deset policistů, nešlo vyloučit, že by pa-
chatelé nebyli ozbrojeni. Mladíkům bylo 

18 a 
19 let, 
d rogy 
si mla-
d í c i 
obsta-
rával i 
od dal-

ších do-
davatelů. 
„Policejní 
o r g á n 
proti nim 
z a h á j i l 
trestní stí-
hání pro 
p ř e č i n 
nedovole-
ná výroba  
a jiné nakládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a s jedy. Dvojici mla-
díků hrozí trest odnětí svobody na jeden 
až pět let nebo peněžitý trest,“ dodává 
Musilová. 

Policisté delší dobu monitorovali pohyb drog mezi Brnem a Novým Městem 
na Moravě. Ve čtvrtek 7. října se jim podařilo dopadnout dva mladíky, kteří se 
distribucí drog na Novoměstsku zabývali. 

do zastupitelstva města

text: Veronika klapačoVá

Lýkohub smrkový 
napadl téměř dvě 
desítky stromů

Novoměstské družstvo střelců 
vyhrálo pohár Vysočina Cup 
2010 ve SP na 30+30 ran 
nástřelem 9850 bodů. 

STRANA 12

SFK Vrchovina má svoje působení v letošním 
ročníku fotbalového poháru za sebou. 

Ondrášovka 
cup 2010

Brouk z čeledi kůrovcovitých 
si našel své útočiště  
v několika vzrostlých 
stromech, převážně smrků,  
v lokalitě ulic Žďárská  
a Purkyňova.

Dne 30. září na základní školu Leandra Čecha již po páté zavítalo 
občanské sdružení Slepíši s výchovně vzdělávacím programem 
pro žáky základních škol s názvem Hele lidi.

Volební přehled najdete na poslední straně



na okraj

Vážení a milí 
s p o l u o b -
čané, letní 

nálada definitivně 
odezněla, většina z 
nás se vrhla do prá-
ce, školáci „zařezá-
vají“ v lavicích a my 
se radujeme z krásných podzimních dní, 
kdy nám příroda předvádí svá kouzla  
v podobě nádherně zbarvených stromů 
a keřů, na kterých se jako drahokamy 
třpytí typické plody podzimu - jeřabiny 
a šípky.

V kulturní oblasti jsme se zúčastnili 
odhalování dvou pamětních desek, a to 
na rodném domě malíře a grafika Karla 
Němce a na domě č. p. 214 na Masa-
rykově ulici odbojáři Hynku Hájkovi, 
besedy v Horácké galerii se Stanisla-
vem Zindulkou, prohlédli si „kameny“ 
a šperky na burze a v neposlední řadě 
shlédli koncert zpěvačky s hlasem jako 
uragán - Radůzy v kulturním domě. 
Také kurs společenského chování  
a tance pokročil do své druhé poloviny 
a mládež, rodiče, příbuzní i profesoři se 
těší na první prodlouženou. 

Ti z nás, co mají zájem na tom,  
v jaké podobě bude obsazení ve vedení 
radnice a kam město bude dál směřo-
vat, byli účastni na besedě s lídry, kde 
jsme se dozvěděli, jaké plány mají jed-
notlivé strany a sdružení, co mají v plá-
nu ve městě zlepšit, vybudovat a změ-
nit. Náročnou besedu bezchybně vedla 
redaktorka Novoměstska Bc.Veronika 
Klapačová. Předvolební kampaň měs-
tem hýbala, ať v pozitivním, či velmi 
negativním slova smyslu. Myslím si, že 
bychom se měli oprostit od velké poli-
tiky, která se dělá v Praze, i když i ona  
k nám zasahuje, a snažit se, aby na rad-
nici usedla „dobrá parta“ zastupitelů, 
kteří budou mít zájem hlavně o to, aby 
naše město vzkvétalo, bylo krásně upra-
vené i opravené, lidé byli zaměstnaní  
a tím pádem i spokojení.

K tomu, aby to tak bylo, jsme při-
spěli my všichni, co jsme k volbám při-
šli, svůj hlas v komunálních volbách 
odevzdali. Kdo volit nebyl, dost dobře 
nemůže ani kritizovat práci ve vedení 
města!   

Srdečně Vlasta Soldánová,  
ředitel NKZ

2zprávy „Flirtování je hra, při které nevíme, zda jsme ještě v kvalifikaci nebo už ve finále.“ - O. Wales

Vlastní cíl projektu je zřejmý již  
z vlastního názvu tohoto projektu a jed-
notlivými součástmi projektu je několik 
základních aktivit, a to

- vztahy s klienty úřadu - součástí 
této aktivity je například provádění 
opakovaných cílených dotazníkových 
šetření zaměřených na spokojenost  
s chodem MěÚ jak ze strany občanů 
odcházejících z úřadu, tak ze strany 
členů zastupitelstva města. V rámci 
těchto šetření budou moci oslovení 
vyjádřit své připomínky, návrhy či 
hodnocení na fungování úřadu 

- strategické plánování, hodnocení 
výkonnosti a přezkum stávajících pro-
cesů úřadu, s následným zpracováním 
návrhů na optimalizaci či realizaci 
příslušných změn v dosavadních proce-

Zvyšování kvality MěÚ Nové Město na Moravě

sech úřadu 
- aplikace modelu CAF (tzv. Spo-

lečný hodnotící rámec), což je nástroj, 
který napomáhá organizacím veřej-
ného sektoru k jejich zlepšování pro-
střednictvím vlastního sebehodnocení. 
Tato činnost předpokládá aktivní účast 
zaměstnanců úřadu a zástupců samo-
správných orgánů na vytváření nových 
způsobů řízení postavených zejména na 
principech týmové spolupráce a projek-
tového řízení.

- posouzení vztahů úřadu a pří-
spěvkových organizací města, a to ze-
jména ve vazbě na společné zadávání 
veřejných zakázek za účelem zvýšení 
efektivity dosavadních postupů v rámci 
celého hospodářství města (například 
formou slučování nákupů shodných 

položek, společného vypisování obdob-
ných veřejných zakázek ze strany města 
a jím zřizovaných příspěvkových orga-
nizací atd.) s cílem dosahování výhod-
nějších cen od dodavatelů 

Projekt „Zvyšování kvality“ je 
nastaven jako dlouhodobý projekt  
s dobou trvání projektu od září 2010 do 
června 2013. 

Získané dotace z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu, Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost (www.esfcr.cz) nám tedy dávají 
zajímavou příležitost ke zvýšení kvality 
výkonu veřejné správy v Novém Měs-
tě na Moravě a jeho správním obvodu 
a dávají městu i možnost zefektivnit 
využívání vynakládaných finančních 
prostředků na nákupy zboží a služeb  
v rámci hospodaření města. Této příle-
žitosti město bude moci díky uvedené-
mu projektu využít. 

Mgr. Petr Hanych, 
tajemník MěÚ

Město Nové Město na Moravě bylo úspěšné v Operačním programu „Lidské 
zdroje a zaměstnanost“ se svým projektem „Zvyšování kvality, efektivity, výkon-
nosti a transparentnosti klíčových procesů služeb Městského úřadu Nové Město 
na Moravě“ a na tento projekt získalo 85% dotaci v celkové výši 6.977.563,57 Kč 
(celkové způsobilé výdaje projektu 8.208.898,32 Kč). 

n

Setkání rodáků a spolužáků, kteří v letošním roce slaví padesátiny, se koná  
v sobotu 23. října 2010 v kulturním domě v Novém Městě na Moravě. 
Pozvánky byly rozesílány na adresy známé ze školních srazů nebo sdělené in-

dividuálně, protože nelze využívat údaje z evidence obyvatel. Pokud někdo po-
zvánku neobdržel, ale patří mezi rodáky - padesátníky nebo se chce vidět se svými 
známými či spolužáky, kteří končili návštěvu základní školy v letech 1974-75, sa-
mozřejmě se může akce zúčastnit. Přihlášení předem je vítané z hlediska organiza-
ce setkání, není však nezbytné. Přesný program si můžete vyhledat na www.nmnm.
cz nebo volejte tel. č. 566 650 230. Nyní připomínáme jen místo a čas slavnostního 
zahájení, a to 14:45 hodin v kulturním domě. 

Těšíme se na shledání!

Povinná výměna (dle § 134 zákona č. 361/200 Sb.) se týká 
řidičských průkazů vyda-
ných od 1.1.1994 do 31.12. 
2000. Do konce výměny 
uvedených ŘP zbývá jen 75 
dnů a tato povinná výměna 
se týká ještě 997 držitelů 
řidičských průkazů. 
K provedení výměny je tře-

ba, aby občan navštívil odbor 
dopravy MěÚ. S sebou „si při-
nese“ jednu barevnou nebo čer-
nobílou fotografii průkazového 
formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 

Setkání padesátníků 
v Novém Městě na Moravě

Jak nevyměníš – v příštím roce nepojedeš!
cm, stávající ŘP a doklad totožnosti. Povinná výměna ŘP je 

osvobozena od správního poplat-
ku a je provedena do 20 dnů ode 
dne podání žádosti. 

Proto vyzýváme všechny, 
kterých se tato výměna týká, 
aby přicházeli na zdejší odbor 
dopravy již nyní. Pokud bude-
te po novém roce řídit vozidlo  
s neplatným ŘP, čeká Vás poku-
ta, jak ze strany Policie ČR, tak  
i zdejšího odboru dopravy. 

Bc. Petr Pazour,
vedoucí odboru dopravy 

Atletické závody 1. stupně
„Do toho, do toho!“ Tak se fandilo na stadionu při běžeckých závodech 1. stupně, které se konaly 24. září. 
Závody zahájili ráno žáci nižších ročníků. My jsme nastoupili na hřiště před jedenáctou hodinou dopolední. Nej-

dříve nám p. učitel Ptáček s p. učitelem Harvánkem přidělili čísla. Potom odstartovala hromadně děvčata, po nich kluci. 
Nejlepší běžci vyhráli medaile  
a všichni dostali nějakou malou věcnou 
odměnu, jako např. náramky, tužky, 
bloky, srdíčka, obaly na CD, propiso-
vací tužky, gumy. Vítězům gratulujeme 
a už teď se těšíme na příští měření sil.

žáci 5. A, ZŠ Leandra Čecha



3zprávy „Chci cítit na tváři úder zasažený do tváře kteréhokoliv člověka...“ - Ernesto Che Guevaran

Příspěvky od Vás čtenářů, tentokrát jeden fotovtip a možná i reakce na jeden  
z předchozích článků v Novoměstsku.

Dne 30. září na základní školu Leandra Čecha již po 
páté zavítalo občanské sdružení Slepíši s výchovně 
vzdělávacím programem pro žáky základních škol s ná-
zvem Hele lidi. Letos se tohoto programu zúčastnili naši 
druháci. Setkali se přímo s nevidící lektorkou Renatou. 
Ale vezměme to po pořádku. 

Vše začalo zavázáním očí a děti na chvíli přestaly vidět. 
Formou hry si prověřily hmatové schopnosti při poznává-
ní předmětů každodenního života. Dále si vyzkoušely svůj 
sluch a poznávaly například zvuk semaforu, když svítí ze-
lená a červená.

Nevidící lektorka Renata dětem ukázala, jak se používá 
slepecká hůl a dala jim některé praktické rady při náhod-

„OCHUTNÁVKA“... 
U příležitosti otevření nových prostor 
Sdružení Nové Město na Moravě o.s., je-
hož součástí je i  EZOP - Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež, se uskutečnila 
koncem září živá prezentace programů 
primární prevence pod názvem „Ochut-
návka preventivního programu“. 
Účastníci měli možnost na „vlastní 

kůži“ vyzkoušet, jak pracovníci EZOPu 
pracují s dětmi na základních školách, pro 
které jsou tyto programy určeny. V průběhu 
prezentace se odehrály psychosociální tech-
niky, zaměřené na seznámení, sebepoznání 
a posilování sebevědomí. 

Celkem 23 hostů z řad pracovníků 
preventivních zařízení, městského úřadu  
i dalších zájemců (učitelé, pracovníci s mlá-
deží, dobrovolníci) hodnotilo setkání velmi 
pozitivně. Pro některé z nich to bylo první 
praktické setkání s podobnými aktivitami; 
prospěšná byla především možnost nahléd-
nout na preventivní aktivity „nově“ a také 
možnost využití některých technik pro jiné 
cílové skupiny uživatelů. 

Zářijová prezentace tak odstartovala ví-
tanou příležitost, a to pravidelné setkávání 
zájemců o tuto problematiku, odborníků  
i laiků - učitelů, lékařů a jiných odborníků, 
pracovníků s dětmi, rodičů apod. 

Děkujeme všem za účast a těšíme se na 
další setkání, o kterém budeme s předstihem 
informovat.

Vlastimil Růžička
koordinátor preventivních programů 

EZOPu – Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež

Poděkování klientům 
Městského úřadu Nové Město na Moravě 
MěÚ Nové Město na Moravě se omlouvá za nezbytné omezení svého provozu  

v době návštěvy prezidenta republiky pana Václava Klause dne 15. září 2010. 
Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ NMNM

fotovtip

Foto: Bohumil Bukáček, Rokytno

I 7 METRŮ JE NĚKDY PŘÍLIŠ DALEKO...

Hele lidi
ném setkání na ulici s nevidomým člověkem. Poté se děti 
seznámily s Braillovým písmem, speciálními učebnicemi 
a dostaly úkol napsat své jméno slepeckým písmem. Sou-
částí programu bylo i představení Axmanovy techniky mo-
delování pro zdravotně postižené. Děti si vyzkoušely mo-
delovat z hlíny obličej. Ten jim je památkou a vzpomínkou 
na dopoledne prožité s nevidícím člověkem.

A postřehy dětí? Jeden za všechny. Jsem ráda, že vi-
dím. Můžu si hrát, číst, psát. Vidím maminku, tatínka  
a všechny, co mám 
ráda.

ZŠ Leandra 
Čecha
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ŘÍJEN
23.10. MUDr. Jiřina Foltanová,  
  U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
24.10. MUDr. Marwan Zrieka, 
  Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
28.10. čtvrtek MUDr. Ondřej Bartoš, 
  Dolní 22, Nové Veselí, 566 667 236
30.10. MUDr. Petr Konečný, 
	 	 Žďárská	73,	Nové	Město	na	Moravě,	566	618	060
31.10. MUDr. Anna Štěrbová, 
	 	 Studentská	7,	Žďár	nad	Sázavou,	566	690	124

LISTOPAD
6.11. MUDr. Eva Vorlíčková, 
	 	 Švermova	4,	Žďár	nad	Sázavou,	566	628	997
7.11. MUDr. Miluše Hrašková,  
	 	 Studentská	4/1699,		Žďár	nad	Sáz.,	566	690	131
13.11. MUDr. Aleš Janoušek, 
	 	 U	Hřiště	552,	Měřín,	566	544	165
14.11.  MUDr.  Eva Peňázová, 
	 	 Vratislavovo	n.12,	Nové	Město	n.	M.,	566	616	900
17.11. středa MUDr. Kateřina Pařízková, 
	 	 Studentská	7,	Žďár	nad	Sázavou,	566	690	130	

Stomatologická pohotovostní služba:

zprávy „Žiju tak dlouho, protože piju arménský koňak.“ - Winston Churchiln

Kolaudace rybníka Černý
V rámci stavby byla provedena obnova retenčního prostoru rybniční zdrže (odstranění sedimentu), 
rekonstrukce hráze, vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu včetně odtokové struhy. Celá 
stavba byla realizována v první zóně ochrany CHKO za velmi přísných projekčních i realizačních 
podmínek. Náklady na přípravy a realizace tvoří 6,4 milionu korun, na akci se podařilo získat dotaci 
z Operačního programu Životního prostředí ve výši 5,7 milionu korun. Napuštění rybníka se před-
pokládá v průběhu měsíce listopadu 2010.

Nové Město na Moravě 
v televizním vysílání 
Panorama
Nové Město na Moravě se od letošní 
zimní sezony zařadí v televizním vysílání 
Panorama mezi nejvýznamnější lyžařské 
areály v ČR. 
Díky panoramatické otočné kame-

ře budou moci tisíce diváků každý den 
ráno sledovat aktuální televizní zpravo-
dajství přímo ze sjezdovky na Harusáku. 
Tento pořad je oblíbený nejen u nás, ale  
i v dalších evropských státech, kde se rovněž 
lyžařské veřejnosti nabízejí potřebné infor-
mace. 

Pro mnohé je pak pohled na sluncem pro-
zářený svah inspirací, jak strávit volný den. 
Zařazení novoměstské sjezdovky do tele-
vizního vysílání se podařilo díky spolupráci 
města a Ski Snowpark, a.s. Vysílací časy na 
ČT 2: pondělí - pátek 8,30 - 9,10; sobota - 
neděle 7,50 - 8,30.   (IC)

Město Nové Město na Moravě, 
Sportovní klub Nové Město na Moravě 

a rodina Německých

Vás zvou na

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ 
PAMĚTNÍ DESKY

bratrům 
Josefu a Otakaru 

NĚMECKÝM,
které se koná 

v sobotu 30. října 2010 v 11 hodin
na Palackého náměstí č. 34

Rada města Nového Města na Moravě vzala na vědomí závěrečnou zprávu k Setkání Nových Měst Evropy, 
které se uskutečnilo v letošním roce v Novém Městě na Moravě ve dnech 18. - 20. června 2010 s tím, že 
finanční vyúčtování této akce je následující:

Z výše uvedeného je patrné, že byl poměrně výrazně nedočerpán 
Zastupitelstvem města Nového Města na Moravě schválený roz-
počet akce na rok 2010, a to zejména v provozních prostředcích, ale  
i v investičních prostředcích, a že se městu podařilo na tuto akci 
získat i nemalé finanční prostředky na straně příjmů, zejména do-
tací. Závěrem je možné dodat, že Město Nové Město na Moravě 
při organizaci této akce získalo řadu cenných zkušeností, které 

bude možno v budoucnu využít i při přípravě jakýchkoliv dalších významných akcí v regionu. 
Mgr. Petr Hanych, předseda organizačního výboru

Setkání Nových Měst Evropy finančně uzavřeno  



5zprávy, inzerce „Světe zboř se, pravil anarchista. - Karel Kryln

Žďár nad Sázavou, hotel FIT, 3. patro
13. 10., 4. 11., 24. 11., 8. 12.   v 15.00 hod.
Nové Město na Mor., 
CK Hejkal Tour, Vratislavovo nám. 116
12. 10., 3. 11., 23. 11., 7. 12. v 15.00 hod.

AUTOŠKOLA ČERNÝ

– VĚRNOSTNÍ SLEVA !!!

Horní 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 622 811, 602 755 196, autoskola@jihlavsko.com,
NONSTOP TAXI 723 088 915, 607 927 698, 723 925 389

zahajuje kurzy k získání řidičského oprávnění pro skupiny A, B, T, C, E, D

Další služby:  počítačová učebna, škola smyku,
jízda Brnem, Jihlavou, možnost splátek

Pořádáme školení Profesní způsobilosti řidičů k získání profesního průkazu
pro řidičské průkazy sk.  „C“ nebo „D“ v rozsahu 140 vyuč. hodin a 35 hodin

Akreditované školící středisko pořádá školení

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ
pro řidiče nákladní dopravy a autobusů (pro držitele profesních průkazů)

Hotel Fit, Horní 30, Žďár n. S. 22. 10., 13. 11., 20. 12., 21. 12., 22. 12., 23. 12.
Na základě nových předpisů je nutné se objednat minimálně 8 dní předem.

Přihlášení a informace na tel.: 566 622 811

27.12, 28.12., 29.12., 30.12.

Město Nové Město na Moravě pokračuje ve spolupráci se Sdružením Krajina, 
které se jako největší pozemkový spolek v ČR stará o cenné podmáčené louky. 
Zaměstnanci MěÚ v létě pomáhali jednu takovou shrabat u Jiříkovic. Další spo-

lupráce se rýsuje při osazování cest, které vedou volnou krajinou. Sdružení již delší 
dobu osazuje okraje těchto cest listnatými stromy i původními odrůdami ovocných 
stromů. Obraz krajiny se tak pomalu navrací do dob před vznikem rozlehlých lánů, 

mnozí jistě pamatují malebné úvozové cesty 
s ovocnými stromy. 

Letos chce sdružení ve spolupráci s měs-
tem zasadit stromy v horní části cesty ve-
doucí z Rokytna do Maršovic. Pokud chcete 
přiložit ruku k dílu, jste vítáni. Sázení stromů 
se uskuteční na cestě pod Rokytnem 23. října 
od 10 hodin. Další informace o této akci bu-
dou zveřejněny na webových stránkách měs-
ta a na www.sdruzenikrajina.cz. Pokud vlast-
níte na území CHKO Žďárské vrchy cestu ve 
volné krajině, kterou byste v budoucnu rádi 
zkrášlili stromořadím, můžete sdružení kon-
taktovat. Sdružení Krajina sídlí v Počítkách 
čp. 2, tel. 566 521 259, 775 239 691. (IC)

Stromořadí podél cest



6sport „Vidíte věci a říkáte, proč? Ale já sním o věcech a říkám, proč ne?“ - George Bernard Shawn

Atleti TJ ukončili 
dráhovou sezonu
V sobotu 2.října se na našem 
atletickém stadioně konaly letošní 
poslední dráhové závody. 
Za krásného slunečného počasí byly 

k vidění některé pozoruhodné výkony. 
Vyniká především krajský rekord Jitky 
Kubelové ve vrhu koulí -14,56 m! Také 
v hodu diskem Kubelová nezklamala  
a překonala opět hranici 50m výkonem 
50,47m. Společně s hodem oštěpem 
pak nasbírala ve vrhačském trojboji 
rekordní počet 2 308 bodů. V běhu na 
600m překonal Petr Vitner oddílový 
rekord časem 1:21,4, který patří k nej-
lepším výkonům v letošním roce v ČR.   

       Hubáček

Hned na začátku září ve druhém 
kole, Spojený fotbalový klub, čekal 
další velmi zdatný soupeř SK Líšeň 2:1 
(MSFL). Domácí od 33´ prohrávali po 
překrásné střele hostujícího Drábka 0:1. 
Ovšem Vrchovinu spasil dvěma pove-
denými akcemi mladíček Michal Buch-
ta (34´+ 82´), který dokázal pohotově 
otočit výsledek zápasu a tím pádem 

Na 13 kilometrový finálový závod se vydalo 18 závod-
níků, postoupivších ze sobotního semifinále. Favoritem byl 
čerstvý juniorský mistr světa Pavel Kubát, který si prvenství 
udržel od první kontroly až do cíle a zaslouženě vyhrál. Dru-

Vítězové poháru 
Vysočina Cup 2010
Novoměstské družstvo střelců 
vyhrálo pohár Vysočina Cup 2010 
ve SP na 30+30 ran nástřelem 9850 
bodů. Pohár se skládal z devíti 
střeleckých závodů, započítávalo se 
šest nejlepších výsledků družstev 
i jednotlivců. Závody se konaly ve 
Studnici, Chotěboři, Novém Městě  
a Vojnově Městci.
V jednotlivcích vyhrál ze Studnice 

Pavel Voldán nástřelem 3 373 bodů, 
když  v šestém kole dosáhl nejlepšího 
výsledku v celé soutěži a nastřílel 567 
bodů. S 3 364 body obsadil druhé mís-
to novoměstský střelec Václav Kostříž, 
který v sedmém kole také nastřílel 567 
bodů, takových výsledků už nikdo jiný 
nedosáhl. Na osmém místě skončil 
Jindřich Dvořák celkovým nástřelem  
3 246 bodů, když ve 4. kole nastřílel 
562 bodů. Na 19. místě se umístil Jiří 
Zach se ziskem 3 052 bodů. 25. byl 
František Smaženka, který odstřílel jen 
pět závodů a získal 2 756 bodů. Na 28. 
místě skončila Marie Hlaváčková, kte-
rá odstřílela jen čtyři závody a získala 
1 959 bodů. Soutěže se zúčastnilo cel-
kem 56 střelců.

(KM)

Ondrášovka cup 2010 Vrchovinu 
zviditelnil mimo náš mikroregion
SFK Vrchovina má svoje působení v letošním ročníku fotbalového poháru za 
sebou. Nemusí se však za svoje vyřazení vůbec stydět! Jak jsme již informovali 
v minulém Novoměstsku, v prvním kole jsme na penalty vyřadili druholigovou 
Jihlavu, až na penalty po výsledku 1:1 (NP 5:4).

zajistil svému týmu postup mezi třicet 
dva týmů v českém poháru.

3. kolo OC bylo na programu 22. 
září a do Novoměstské arény přijíždí 
další tým z MSFL – Hanácká Slavia 
Kroměříž. Sebevědomí týmu trenéra 
Zemana srazil hned v 6´ hostující Fi-
ala, když domácí obrana udělala první 
chybu. V poslední minutě poločasu, 
po nacvičeném signálu a překvapivém 
překonání gólmana Vítka v domá-
cí brance šli hosté zásluhou Hromka  
s dvoubrankovým vedením do ša-
ten. Po změně stran Kroměříž udeřila  
v 57´ po třetí Klabalem a vypadalo to na 

debakl. Domácí však nesložili zbraně  
a během osmi minut se vrátili do zápa-
su, když nejprve snížil pohotově Buchta  
a o chvíli později se trefil Burian. Vr-

chovina si v tomto duelu vybrala smů-
lu až do dna, nastřelila dvakrát tyčku 
hostí a v poslední minutě zápasu, když 
překonala hostujícího gólmana v bran-
ce, zaskočil na brankové čáře obránce  
a hlavičkoval míč do bezpečí. 

Trenér Zeman k poháru: „Myslím, 
že tým podal výborné výkony a hráči si 
to s diváky určitě užili. Vždyť na stadio-
nu bylo vždy skoro 500 fanoušků a to je 
pro fotbal dobře. Fotbal v Novém Měs-
tě prostě táhne,“ a dodává: „atmosféra 
domácímu týmu moc pomohla.“

Roman Wolker, 
místopředseda SFK Vrchovina

Bronzová medaile z MČR v orientačním běhu
Na letošním Mistrovství České republiky na klasické trati v orientačním běhu si v kategorii juniorů vybojoval bronzovou me-
daili Matěj Kamenický, odchovanec klubu SK OS Nové Město na Moravě (v současnosti běhající za Lokomotivu Pardubice). 

hé místo vybojoval další z favoritů Miloš Nykodým (medai-
lista z loňského JMS). O třetí místo se vedl boj až do samého 
konce závodu, ale díky lepšímu závěru se Matějovi podařilo 
o 20 vteřin porazit svého oddílového kolegu Lukáše Hovor-

ku a odvést si tak bronzovou 
medaili. 

V ženské kategorii se 
Hana Wurzelová (v loňském 
roce ještě juniorka) nepro-
bojovala do finále A, ale ve 
finále B obsadila pěkné 15. 
místo.

Probojovat se do finále A 
se nepodařilo ani Tobiášovi 
a Jeronýmu Kamenickému 
a oba postoupili pouze do 
finále B. 

Současně s MČR probí-
hala i Veteraniáda v orien-
tačním běhu na klasické tra-
ti, kde ve svých kategoriích 
bojovali Břetislav Wurzel  
a Petr Bořil. Oba dva si nako-
nec zaběhli také pouze finále 
B, kde byl úspěšnější Břeti-
slav, který obsadil 6. místo. 

KALE
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narozené děti:
  9. 9. Eliška Anna Šmardová
16. 9. Patrik Holý
16. 9. Jakub Holý
17. 9.	 Filip	Žák
21. 9.	 Žaneta	Hyková
21. 9. Sára Koudelková
22. 9.	 Bára	Kočíková

svatby:
  4. 9. Radka Straková, Goran Šiljeg
11. 9.	 Martina	Holfeuerová,	Vladimír	Sláma
25. 9.	 Věra	Grošofová,	Martin	Vyšinka
2. 10. Pavla Kotinská, Richard Koc
2. 10.	 Jana	Kučerová,	Marek	Miko
9. 10. Jana Pohanková, Radim Vališ

úmrtí:
16. 9.	 Milada	Neumanová	 (Nové	Město,	1925)
17. 9.	 Marie	Ondrová	 (Nové	Město,	1921)
24. 9.	 Božena	Pavlíková	 (Fryšava,	1927)
27. 9.	 Marie	Zichová	 (Nové	Město,	1934)
5. 10.	 Oldřich	Šilhánek	 (Nové	Město,	1951)
9. 10.	 Zdeňka	Sedlická	 (Pohledec,	1933)

oprava z čísla 14
narozené děti:

24. 8. Deniel Hendrich

úmrtí:
7. 9.	 Marcela	Altová	 (Nové	Město,	1948)

Za chyby se omlouváme všem příbuzným.

 z matriky

sport, kulturní pozvánky „Že mě to nezajímá, ještě neznamená, že tomu nerozumím.“ - Homer Simpson

1. 11. 2010
Dušičkové hrátky	od	9.00hod
Pojďte	si	s	dětmi	pohrát,	zacvičit.	
Nebude	chybět	i	tvoření	inspirované	
podzimem.
Vede: Leona Pivková
Vstupné:	30kč

8. 11. 2010 
Kulinářská dílna	od	9.00hod
Nové	trendy	ve	vaření.	Vaříme	zdravě,	
rychle	pro	naše	děti.	Tentokrát	sladké	 
i	slané	dobroty.
Vede: Kamila Jamborová
Vstupné:	30Kč

15. 11. 2010
Psychologie dítěte podle kresby, 
barev a písma	od	9.00hod
Pojďte	se	dozvědět	více	o	svém	dítěti.	
Možnost	individuální	konzultace	po	
dohodě	s	lektorem.
S	sebou:	kresby	dítěte
Vede:	Mgr.	Luboš	Novotný
Vstupné:	50kč

listopad

listopad
1.11. pondělí
Cestujeme po Rakousku a Švýcarsku	(video)								
Jídelna	DPS	od	15hod.

8.11. pondělí 
Stůl plný dobrot
Jídelna	DPS	od	15hod.

13.11. sobota  
Zájezd do Škrdlovic 
na divadelní představení „Jánošík“
Odjezd	od	KD	v	16hod.	(Začátek	v	17hod.)	Cena	60,-	Kč.
Přihlášky	na	akcích	Klubu	u	H.Poukarové.

22.11. pondělí 
Černá hodinka -	vyprávění	zajímavých	příběhů.							
Jídelna	DPS	od	15hod.

29.11. pondělí 
Cvičení na židlích a povídání o zdravé výživě.
Jídelna	DPS	od	15hod.

Program Klubu Seniorů 

9. 11. 1895
zemřel	ve	Velkém	Meziříčí	ing. arch. Aleš Linsbauer 
architekt
115.	výročí	narození	(narodil	se	10.	12.	1839	v	Hodíškově)

24. 11. 1915
narodila	se	v	Brně	Vítězslava Kaprálová
hudební skladatelka a dirigentka
95.	výročí	narození	
(zemřela	16.6.1940	ve	Francii	v	Montpelier)	

27. 11. 2000
zemřel	v	Brně	Miloš Konvalinka 
hudební skladatel a dirigent
10.	výročí	úmrtí	(narodil	se	3.	1.	1919	v	NMnM)	

významná listopadová výročí

n

Další zpravodaj:
Do konce roku 2010 nám zbývají 4 čísla Novoměstska. Uzavírka toho nejbližšího bude 2. listopadu. Ve 

schránkách ho najdete ve druhém listopadovém týdnu. Vaše příspěvky a inzerci posílejte na internetovou 
adresu zpravodaj@nmnm.cz nebo je můžete zanechat v kanceláři Kulturního domu, v Městské knihovně nebo 
Horáckém muzeu. Případné dotazy směřujte na tel: 722 905 756 (redaktorka Veronika Klapačová).   

Diakonie Broumov ve spolupráci 
s městem Nové Město na Moravě

- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
- peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
- vlněných dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy)
- obuv – pouze nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- znečištěný a vlhký textil
- počítače, ledničky, televize 
  a jiné elektrospotřebiče (nebezpečný odpad)
- nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky

Sbírka se uskuteční v Novém Městě na Moravě
ve dnech: 4. - 5. listopadu 2010
v čase: od 10,00 – 18,00 hod
místo: Novoměstská teplárenská a.s. – kotelna na ulici 
      Hornická (odbočka z Masarykovy ulice naproti kinu)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem.

Bližší informace podá MěÚ Nové Město na Moravě na tel. č. 
566 650 240 nebo dispečink Diakonie Broumov na tel. č. 224 316 
800, 224 317 203 (fax).

Děkujeme za Vaši pomoc
Zdeňka Marková, starostka města

VYHLAŠUJE HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

V sobotu 25. září se na Kladně konalo semifi-
nále soutěže družstev juniorek. Mírně oslabené 
družstvo atletek TJ v konkurenci deseti družstev 
srdnatě bojovalo a mnoho nechybělo k postupu 
do finále. 
Nakonec z toho byla nepopulární nepostupová 

čtvrtá příčka. Ale bojovnost všech na startu si za-
slouží uznání a po-
děkování. Tradičně 
se nejvíce dařilo 
vrhačce Kubelové 
a běžkyním Janou-
šové, Tlusté a Mi-
ličkové. Překvapila 
skokanka Dufko-
vá. O den později  
v neděli se v Pra-
ze konal již 114. 
ročník populární-
ho silničního běhu 
Běchovice-Praha, 
který je současně 
mistrovstvím ČR 
na trati 10 km. 
Lukáš Kourek zde 
opět potvrdil svůj 
velký talent a získal 
po loňském bronzu 
stříbrnou medaili! 
Výsledný čas 31:44 

min. značně ovlivnilo nepříznivé počasí. Dobře si 
vedl při své premiéře také Petr Vitner - jeho konečné 
10. místo je velice slibné. Medaile Kourka byl letošní 
19. cenný kov z MČR pro atlety z TJ! Navázali tak na 
loňský, neskutečně zdařilý rok a potvrdili příslušnost 
k české atletické špičce.

            Hubáček

Lukáš Kourek stříbrný v silničním běhu
Zdařilé ukončení sezóny
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Prodám túje „Brabant“, velmi 
odolné, v. 60cm, cena 50 Kč. Tel.: 
776353140

Prodám šuplíkový mrazák Whirl-
pool 300 l, stáří 10 roků, spotřeba za 24 
hod 1,33 kW. Cena: 3 000 Kč, možná 
dohoda. Tel.: 724 303 477 

Pronajmu přes zimní období garáž. 
Tel.: 602 940 375

Nabízím hlídání a venčení pejsků. 
Tel.: 605 151 198

Prodám krásnou, nepoškozenou, 
ručně dělanou postýlku pro miminko. 
Borovice masiv, velikost lůžka 120x60. 
Rošt výškově nastavitelný - 3 polo-
hy, velký úložný prostor, odnímatelné 
bočnice, cena 3000 Kč. Matrace 8 cm, 

miniBazar poděkování

inzerce „Já nepotřebuji terapeutku, mám spolubydlící.“ - Ally McBealová

nepočuraná, náplň kokos a pohanka i s 
ochranným potahem za 400 Kč. Foto 
mohu zaslat i na mail. Tel: 608 265 160

Koupím malé balíky slámy a sena. 
Tel.: 608 477 428

Prodám Kombinovaný kočárek 
JERRY (taška na dítě + hluboký + 
sporťák). Výborný stav, prostorný, po 
jednom dítěti, barva oranžovo-béžo-
vá. Foto možno zaslat mailem. Tel.: 
608821198

Prodám Sportovní kočárek Tako 
Flash pro děti ve věku 6-36 měsíců 
-  přední kola jsou otočná a lze je zaa-
retovat, 4stupňová regulace opěrky zad, 
3-bodové bezpečnostní pásy. Výborný 
stav, po jednom dítěti, barva šedočer-
ná, foto možno zaslat mailem. Tel.: 
608821198

vzpomínka
Dne 8. října 

2010 uplynulo 
20 let, co nás na-
vždy opustil pan 
Pavel Sojka.

Kdo jste ho 
znali a měli ho 
rádi, vzpomeňte 
s námi.

Děti s rodinami a manželka

Pronajmu byt 2+kk, 42 m2, sklep, 
výtah, nová kuchyň a koupelna, plast. 
okna. Nájem 4000 Kč bez služeb. Kau-
ce 2x nájem. Tel.: 724 954 391

Prodám byt 3+1, 90 m2 zděný, po 
částečné rekonstrukci v Novém Městě 
na Moravě, nová plastová okna. Cena 
dohodou. Tel.: 739 450 691

Prodám keramický hrnec na zelí - 
50 lt. Tel.: 728 922 719

Hledám práci na zkrácený úvazek 
nebo brigádu. Prosím volejte na tel.: 
777 250 265

Prodám kombinovanou chladničku, 
cena 500 Kč, výborný stav. Dále plyno-
vou bombu 2 kg za 100 Kč a zavařovací 
sklenice 0,7 l zdarma. T.: 776378305

Prodám stavební parcelu v obci Ji-
říkovice. Tel.: 723 122 550 (po 19 hod.)

Prodám zrcadlovou skříň do kou-
pelny (nová v záruce). Tel.: 728922719

Prodám přízemní zděný byt v No-
vém Městě na Mor. 2+1 přest. na 3+1 
v OV, včetně garáže (v těsné blízkosti 
bytu). Byt je po celkové rekonstrukci 
a nachází se v klidové zóně, nedaleko 
centra. Tel.: 602 788 753

Prodám 4 ks plechových disků 
na Škoda Fabia. zn LEVNĚ. Tel.: 
776005775

Daruji do dobrých rukou koťát-
ko. Odběr možný ihned. NM. Tel.: 
603241909

Prodám kočár - trojkombinace, 
zn. Bambino, šedý, zachovalý. Cena 
800Kč. Tel.: 775979306

Prodám lednici 190 l s mrazákem 
44 l, zn. Privileg, rok výroby 2002, bílé 

barvy, cena 1500 Kč. Tel.: 603352707, 
NM

Prodám Renault Scenic 1,6 16V 
stříbrný 12/1999, 123 000 km, TP do 
7/2012. Klima, alu. disky, rádio, xe-
nony. Nové brzdové disky, destičky, 
tlumiče, čepy, chladič, pumpa, rozvody 
+ 4 ks obuté zimní pneu 85%. Cena 75 
000 Kč, při rychlém jednání sleva mož-
ná. Tel.: 607 167 917 

Hledám společníka pro obchodní 
záměr. Tel.: 602 831 424

Prodám kuchyňský sporák rekreant 
2 – 91 levý, málo používaný, hodí se 
na chatu nebo chalupu. Cena dohodou. 
Tel.: 566 617 453

Prodám levně funkční šicí stroj v 
lakovaném stolku se šuplíky. Cena do-
hodou. NM. Tel.: 603 352 707

Děkujeme všem zaměstnancům 
DPS, kteří ochotou, milým jednáním 
a péčí zpříjemnili naší mamince Ma-
rii Ondrové roky života na penzionu. 
Zároveň děkujeme všem, kteří nám tak 
ochotně pomáhali a radili v okamžiku 
jejího nečekaného úmrtí.

Moc děkujeme
dcery s rodinami

Ze srdce děkujeme všem dobrým 
lidem, přátelům, spolužákům, kama-
rádkám a kamarádům mé dcery An-
drejky Hlaváčkové, kteří se s ní přišli 
naposledy rozloučit dne 17. července 
2010 na Kostelíček (v Novém Městě).

Nikdy nezapomeneme na slova 
pana děkana Daňka a upřímně mu za 
vše děkujeme.

Zdeňka Hlaváčková s rodinou

n

informační centrum

Nové barvy 
patriotských triček
Od poloviny října nabízí novo-

městské Informační centrum opět pl-
nou barevnou škálu oblíbených triček  
s motivem N. Města a postavou buď 
cyklisty nebo lyžaře.

K dosavadním devíti barevným va-
riantám přibyly nyní do výběru i bar-
vy světle hnědá, tmavě modrá a šedá. 
Rozšířena je i nabídka velikostí, přibyla 
často žádaná dětská velikost 92. (IC)

Inventura 
v Informačním centru
V Informačním centru v Novém 

Městě na Moravě bude ve dnech  
1. a 2. listopadu (pondělí a úterý) pro-
bíhat inventura. Po oba dny bude Infor-
mační centrum uzavřeno. (IC)



kulturní kalendář
říjen

Machři -	komedie
kino,	Nové	Město	ve	20:00	hod

Pan Nikdo –	sci-fi
kino,	Nové	Město	ve	20:00	hod

Rodiče a mediální gramotnost - přednáška
KD,	Nové	Město	v	16:00	hod
Příbuzné si nevybíráme – divadlo
KD,	Nové	Město	v	19:00	hod

Sammyho dobrodružství 
–	animovaná	komedie,	kino,	Nové	Město	v	17:30	hod

(K)lamač srdcí – romantická komedie
kino,	Nové	Město	v	20:00	hod

Odhalení pamětní desky 
bratrům Josefu a Otakaru Německým
Palacké	náměstí	č.	40,	od	11:00	hod
Kájínek – kriminální thriller
kino,	Nové	Město	v	20:00	hod

Postradatelní –	akční	thriller
kino,	Nové	Město	v	19:30	hod

Román pro muže	–	hořká	komedie
kino,	Nové	Město	v	19:30	hod
Vůně medu – prodejní výstava
Horácká	galerie,	Nové	Město,	8:00	–	17:00

Toy Story 3: Příběh hraček – animovaná komedie
	 kino,	Nové	Město	v	17:30	hod

Vlčnovjanka – dechovka
KD,	Nové	Město	v	16	hod

Let´s dance 3D – hudební, romantický
kino,	Nové	Město	v	19:30	hod

Katapult – koncert
KD,	Nové	Město	v	19	hod
Zvítězit –	historické	životopisné	drama
kino,	Nové	Město	v	19:30	hod

Tajemství mumie	-	fantasy
kino,	Nové	Město	v	19:30	hod

10kultura „Když chcete po někom střílet, zastřelte chlapa, co vám prodal tyhle hadry.“ - Xander Cage (xXx)

V Novém Městě sloužil jako strážmistr četnické 
stanice. Měl možnost získávat informace, které pře-
dával skupině R3. Díky důležitým informacím, ke 
kterým měl přístup, zadržel a zničil několik udání 
českých kolaborantů a konfidentů gestapa na obča-

ny, které na udání upozornil a zachránil je od proná-
sledování okupantů. Hynek Hájek byl v roce 1944 
pro nespolehlivost předčasně penzionován, začal se 
proto věnovat práci v odboji. Stejně jako jeho dva 
synové Miroslav a Vladimír. V roce 1945 měli obdr-
žet od strany R3 náhradní radiostanici. 

V místě plánovaného setkání u staré cihelny mezi 
Novým Městem a Zubřím je překvapila německá 
hlídka a Hynek Hájek byl na místě usmrcen, jeho syn 
Miroslav byl těžce zraněn. Po osvobození byl Hynek 

Pamětní deska Hynka Hájka

Hájek vyznamenán prezidentem republiky českoslo-
venským válečným křížem a povýšen do hodnosti 
poručíka In memoriam.

Na velitele četnictva ve svém proslovu vzpomněl 
podplukovník Pavel Koutenský. Pamětní desku od 

autora Miroslava Dvořáka 
odhalili společně starost-
ka města Zdeňka Marko-
vá a poslanec parlamentu 
Karel Černý. Slavnostní-
ho odhalení se zúčastnili  
i plukovník Jan Velíšek, 
náměstek hejtmana kraje 
Vysočina Vladimír Novot-
ný, předsedkyně krajského 
koordinačního výboru Jiho-
moravského kraje a před-
sedkyně okresního výboru 
Českého svazu bojovníků za 
svobodu Irena Matyášková  
a řada dalších. 

22.

text a foto: Veronika klapačoVá
23.

25.

26.

28.

3.

5.

6.

7.

12.

13.

listopad

n

Novoměstský grafik a malíř Karel Němec má na svém rodném 
domě pamětní desku. Je to dům na Žďárské ulici s č. p. 40. 
Jeho tvorba je Novým Městem doslova propletena, potkat ji 

můžete hned na několika místech, tou nejznámější je sgrafitová 
výzdoba na kostele svaté Kunhuty na Vratislavově náměstí. Ve 
středu 22. září se u umělcova rod-
ného domu sešlo několik desítek 
lidí, aby nejen uctili jeho památku 
u příležitosti 50. výročí jeho úmr-
tí, ale také odhalili pamětní desku. 
Umělcův život a dílo připomněla 
spisovatelka Věra Rudolfová. Od-
halení se chopili starostka města 
Zdeňka Marková a autor plastiky 
Jiří Plieštik. Na pamětní desce je 
zobrazena ruka, která nedrží štětec, 
jak se může na první pohled zdát, 
ale škrabku pro tvorbu sgrafit.

Pamětní deska Karla Němce

9. října byla v Novém Městě na Moravě odhalena další pamětní deska, a to za zásluhy poručíka četnictva 
Hynka Hájka. Tento přerovský rodák položil svůj život za svobodu ostatních ve 2. světové válce. Pamětní 
deska je umístěna na domě v Masarykově ulici č. p. 214 vedle domu odbojáře Eduarda Sošky.  

30.

10.

27.



11inzerce „Musím dát bacha, abych se nezpotil, protože mi z toho jídla vyskočí na čele pytlík s vegetou.“ - Zdeňek Pohlreichn



12zprávy, kultura  „Žádná žena nás neuvítá doma s večeří a polibkem. Proto Bůh stvořil mikrovlnky.“ - Dr. Gregory House

rady zahrádkářům

n

Říjen je v plném proudu a na za-
hrádce nám vrcholí letošní sezóna. 
Právě v této době je vhodný čas pro vý-
sadbu ovocných stromů. Každý si může 
vybrat z nabídky odrůd, které splní jeho 
požadavky. Ať už si chce upéct domá-
cí ovocný koláč, vypálit svoji slivovici 
nebo mít jen tak si něčeho zobnout při 
pobytu na zahrádce. Na okrasné za-
hrádce nastal čas podzimních aster. 
Jejich široká paleta barev prozáří ka-
ždou zahrádku i v pozdním podzimu. 
Nezastupitelné jsou jako ozdoba míst 
posledního odpočinku našich blízkých. 
Chryzantémy různých velikostí, zapěs-
tované do krásných kopečků jsou leh-
ce přenosné a rychle zkrášlí jakékoliv 
místo. Je třeba se postarat i o královnu 
zahrady - růži. Na slunná místa s pro-
pustnou půdou vysadíme nové keříky  
a ty staré lehce před zimou zastřihne-
me.                ing. Josef Kuchta

Podle zkušeností ze zahraničí se 
tento brouk může řadit mezi potencio-
nální kalamitní škůdce. Lýkohub může 
na jednotlivých stromech přežívat  
i několik let. „Tento osmimilimetro-
vý brouk dokáže zničit bez problé-
mu stoletý smrk,“ říká správce lesů  
a veřejné zeleně městského úřadu Ing. 
Bohumil Dostál, který škůdce na po-
škozených stromech objevil. 

Napadený strom se pozná podle silného výronu 
pryskyřice, který je obrannou reakcí stromů. Pod 

stromy je pa-
trné množství 
v y h á z e n ý c h 
drtin z požer-
ku. „Strom 
je postupně 
napadán od 
bazální části 
stromu, kde 
brouk vytvá-
ří chodbičky, 
kam klade va-
jíčka. Larvy se 

Lýkohub smrkový napadl 
téměř dvě desítky stromů 
Brouk z čeledi kůrovcovitých si našel své útočiště  
v několika vzrostlých stromech, převážně smrků,  
v lokalitě ulic Žďárská a Purkyňova. Tento druh má velmi 
dobře vyvinutou schopnost šíření, proto není vyloučena  
i možnost napadení jiných druhů jehličnanů. 

pak živí 
s t romo -
vým lý-
kem, tím 
je zabrá-
něno vy-
živování 
stromu,“ 
doplňuje 
správce městské zeleně. Během několika měsíců může strom 
úplně odumřít. 

Dalším problémem napadených stromů je potravní řetě-
zec. Lýkohub smrkový je potravou například pro strakapou-
da velkého, který svým zobákem ještě více narušuje povrch 
kmene stromu. 

Jedinou možností je napadené stromy vytěžit a asanovat, 
aby se zlikvidovala všechna živá stádia lýkohuba smrko-

vého. Dřevo včetně 
kůry a větví se musí 
spálit. „Po dendro-
logickém posudku 
bylo zjištěno 16 na-
padených stromů,  
z toho devět ve fázi sil-
ného napadení,“ kon-
statuje Dostál. Stromy 
proto budou muset 
být pokáceny, nejlépe  
v době vegetačního 
klidu, než by se v prů-
běhu jara začal lýko-
hub dále rozšiřovat. 

text a foto: Veronika klapačoVá



13inzerce Rachel (k Joeymu): „Kdyby tě někdo buzeroval, plivni mu do kafe!“n



14zprávy  „Pánové, když jsem zakládal Reynholm Industries, měl jsem pouze dvě věci. Sen a šest milionů liber. - Richard Denholm (IT Crowds)n

Nové Město na Moravě nabízí k odkoupení šest volných bytů a jednu garáž. 

Nemovitosti nabízené k prodeji  

I. bytová jednotka č. 717/3, 
 ul. Žďárská; 131,84 m2 za minimální kupní cenu 695.872,- Kč
II. bytová jednotka č. 718/4, 
 ul. Žďárská; 91,99 m2 za minimální kupní cenu 465.964,- Kč
III. bytová jednotka č. 721/2, 
 ul. Žďárská; 74,66 m2 za minimální kupní cenu 409.948,- Kč 
IV. bytová jednotka č. 876/1, 
 ul. Purkyňova; 59,79 m2 za minimální kupní cenu 364.372,- Kč
V. bytová jednotka č. 876/8, 
 ul. Purkyňova; 32,17 m2 za minimální kupní cenu 196.095,- Kč
VI. bytová jednotka č. 146/1, 
 ul. Tyršova; 46,50 m2 za minimální kupní cenu 268.863,- Kč
VII. nebytová jednotka – garáž č. 1010/14, 
 ul. Křičkova; 16,22 m2 za minimální kupní cenu 100.000,- Kč 

Možnost seznámení se s prodávanými nemovitostmi 
Zájemci o koupi kterékoli nabízené nemovitosti uvedené výše pod body I. - VII. 

se mohou s nabízenými nemovitostmi seznámit takto:
- s bytovou jednotkou č. 717/3 dne 20. a 27. 10. 2010 ve 14.15 hodin,
- s bytovou jednotkou č. 718/4 dne 20. a 27. 10. 2010 v 15.00 hodin, 
- s bytovou jednotkou č. 721/2 dne 20. a 27. 10. 2010 v 15.45 hodin, 
- s bytovou jednotkou č. 876/1 dne 20. a 27. 10. 2010 v 16.30 hodin, 
- s bytovou jednotkou č. 876/8 dne 20. a 27. 10. 2010 v 17.00 hodin,  
- s bytovou jednotkou č. 146/1 dne 20. a 27. 10. 2010 v 17.45 hodin,  
- s nebytovou jednotkou - garáží č. 1010/14 dne 20. a 27. 10. 2010 v 18.30 h., 
vždy na místě samém, s výhradou nezbytného času na přesun příslušných pra-

covníků (Ing. Poulová 566 650 227, p. Kratochvílová 724 775 895) mezi jednotli-
vými nabízenými nemovitostmi.  

Finance na opravu 
památkových objektů
Rada města schválila podmínky výběrového řízení na poskytnutí finančních 
příspěvků města na opravu fasád a střech památkových objektů a objektů v 
městské památkové zóně v Novém Městě na Moravě. 
Předepsaný tiskopis si mohou žadatelé stáhnout na webových stránkách města 

nebo fyzicky vyzvednout na podatelně. Termín odevzdání žádostí včetně potřeb-
ných příloh je 31. 12. 2010 na podatelně MěÚ.

Podmínky:
A)
Výše příspěvku bude poskytnuta v souladu 
s vyhláškou města č. 2/98 následovně:
a) do 100,- Kč na m2 plochy uliční fasády, do plochy fasády se započítávají i 

výplně otvorů
b) do 750,- Kč na běžný metr uliční čáry střechy, kterou objekt zabírá z pohle-

dově nejexponovanější strany domu
c) na restaurování sgrafit, fresek či jiných hodnotných výtvarných prvků pamá-

tek do 500,- Kč na m2 plochy výtvarného díla
B)
a) žádost o příspěvek se předkládá na předepsaném tiskopise 
b) žadatelé si tiskopisy žádostí mohou vyzvednout po vyhlášení na podatelně 

Městského úřadu, Vratislavovo nám. 103 v Novém Městě na Mor., či stáh-
nout z webových stránek města (www.nmnm.cz)

C)
Žádost musí obsahovat:
a) název památky vč. čísla popisného, parcelního čísla a rejstříkového čísla 

památky (pokud je přidělené)
b) jméno a příjmení vlastníka památky, jeho rodné číslo, případně IČO u práv-

nické osoby 
c) úplnou adresu vlastníka památky včetně kontaktu a čísla účtu
d) údaje o akci obnovy památky – v souladu s vyhláškou města č. 2/98
e) datum zahájení a ukončení prací
f) celkové náklady na obnovu
D)
Žádost o příspěvek musí být doložena:
a) dokladem o vlastnictví
b) stanoviskem příslušného státního orgánu památkové péče ve smyslu zák. č. 

20/1987 Sb., v platném znění
c) stanoviskem příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, stavební ohlá-

šení,…) ve smyslu platného stavebního zákona
d) smlouvou o dílo se zhotovitelem
E)
Žádosti o příspěvky vyhodnocuje komise pro regeneraci MPZ a památek města 

a závěry předkládá Radě města k projednání a Zastupitelstvu města ke schvá-
lení. Výsledek výběrového řízení nepodléhá právu odvolání.

F)
Příspěvek je vždy vyplácen po provedení a převzetí prací, případně po kolau-

daci stavby.

 PRO  I NÁKLADNÍ AUTOMOBILY 

• Prodej nových osobních, nákladních a traktorových pneu všech značek: 
 Continental, Goodyear, Michelin, Bridgestone, Uniroyal, Semperit, Fulda, Kleber, Firestone,
 Barum, Sava Dayton, Kormoran, Hankook
• Údržba, opravy a plnění klimatizací
• Lepení čelních skel
• Lakování aut a různých dílů průmyslovými barvami
• Možnost placení kartou 
• Možnost uskladnění pneu
• Prodej autobaterií VARTA a PERION, prodej olejů ÖMV
• Prodej plechových a litých disků na všechny druhy automobilů, přívěsů a zem. strojů
• Zasíláme na dobírku do 2 dnů

AKČNÍ NABÍDKA - SLEVA ZIMNÍCH PNEUMATIK

155/70 R 13 Polaris 2    700,-
165/70 R 13 Polaris 2    750,-
175/70 R 13 Polaris 2    865,-
175/70 R 14 Polaris 2    995,-
185/60 R 14 Polaris 2    970,-
185/65 R 14 Polaris 2    1045,-
185/65 R 15 Polaris 2    1055,-
195/65 R 15 Polaris 2    1120,-
205/55 R 16 Polaris 2    1765,-
195/70 R 15c Snovanis    1650,-
185/60 R 14 TS 800     1350,-
185/65 R 14 TS 800     1450,-
195/65 R 15 TS 830     1770,-
195/65 R 15 A4       1850,-
195/65 R 15 UG 7      1800,-
195/65 R 15 Kleber HP 2   1250,-

PNEUMATIKY HANKOOK 
165/70 R 13 – W 440     930,-
165/70 R 14 – W 440     1080,-
185/60 R 14 – W 440     1230,-
195/65 R 15 – W 440     1280,-
195/70 R 15c – RW 06    1710,-

VŠE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

CENY PNEUMATIK STEJNÉ, NEBO I NIŽŠÍ, NEŽ NA INTERNETU

PŘI ODBĚRU 4 KUSŮ PNEUMATIK - PĚKNÝ DÁREK

PRO ZÁKAZNÍKY PNEUSERVISU SLEVA 0,50 KČ NA LITR PHM 
                                                                                                                              PLATÍ DO 31.12.2010

AKČNÍ NABÍDKA - SLEV

PŘII OODBĚRRU 4 KUSŮŮ PNEUMMAATIK  PĚKNÝ DÁ

PROO ZÁKAZZNÍKY PNNEUSERVVIISU SLEVA 0,50 K
                                                                                                                                    

ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Otevírací doba: Po-Pá 6.00 - 17:00 (mimo pracovní dobu i o víkendu dle tel. dohody)

Kontaktní osoba: Ing. Fiksa, tel. 566 696 234, 602 275 754

Prohlídka bytů nabízených k prodeji
Prodej nabízených nemovitostí bude proveden veřejným výběrovým řízením 

„na určení pořadí“ z řad zájemců o koupi. Zájemci o koupi nemovitostí, kteří se 
zúčastní výběrového řízení, podávají v průběhu výběrového řízení své nabídky. 
Výběrové řízení končí podáním nejvyšší nabídky. Veřejné výběrové řízení se bude 
konat v obřadní síni v 1. NP budovy Městského úřadu v Novém Městě na Moravě 
8. 11. 2010, a to  

- na bytovou jednotku č. 717/3 v 15.00 hodin 
- na bytovou jednotku č. 718/4 v 15.20 hodin 
- na bytovou jednotku č. 721/2 v 15.40 hodin 
- na bytovou jednotku č. 876/1 v 16.00 hodin 
- na bytovou jednotku č. 876/8 v 16.20 hodin  
- na bytovou jednotku č. 146/1 v 16.40 hodin  
- na nebytovou jednotku - garáž č. 1010/14 v 17.00 hodin. 
Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit výběrového řízení, jsou povinni zaplatit nej-

později dne 03. 11. 2010 do 16.00 hodin jistinu ve výši 5.000,- Kč za každou účast 
na veřejném výběrovém řízení každé nabízené nemovitosti uvedené pod bodem  
1. tohoto záměru. 



15kultura, inzerce „Oběť měla krátce před smrtí pizzu. Se šunkou, papričkami, houbami, salámem, ... to zní bezva.“ - Diana Scullyová (Akta X)n

zasíťovaných stavebních pozemků 
v lokalitě 

www.pozemky-nmnm.cz

bydlení v klidové a slunné zóně 
mezi Maršovicemi a koupalištěm

Nad městem 
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Krátce po zveřejnění výsledků voleb  
v Novém Městě na Moravě jsme oslovili 
lídry stran nebo sdružení s největším 
počtem hlasů a položili jsme jim dvě 
otázky:
1) Co říkáte na výsledky komunálních 

voleb v Novém Městě na Moravě? 
2) Co vzkážete občanům Nového Měs-

ta na Moravě do následujícího čtyřletého 
období?

Mgr. Jiří Maděra, ČSSD
1) To, že jsme zvítězili a obdrželi šest 

mandátů, beru jako výraz důvěry občanů 
v naši práci. Musím poděkovat všem, kteří 
přišli k volbám a dali hlas sociální demo-
kracii.

2) Věřím, že se nám podaří vyjednat 
rozumnou dohodu tak, abychom mohli na-
plňovat náš program a hájit zájmy našich 
spoluobčanů.

MUDr. Zdeněk Kadlec, 
Nový směr
1) Výsledky voleb v našem městě jsou 

pro mne i pro kandidáty Nového směru 
obrovským překvapením. V našich předsta-
vách by bylo považováno získání dvou až tří  
mandátů za velký úspěch. Obdržením pěti 
mandátů jsme získali důvěru mnoha obča-
nů, které si velmi vážíme.

2) Občanům Nového Města bych chtěl 
vzkázat, že je pro nás zavazující jejich po-
hled a názor na rozvoj města, který vyjádřili 
v letošních komunálních volbách.  

Stanislav Marek, 
Sdružení nezávislých 
kandidátů pro obce
1) V prvé řadě děkuji všem, kteří přišli 

k volbám a dali našemu sdružení hlas. Zá-
roveň nezastírám, že jsem překvapen z vý-
sledků voleb. Mrzí mě, že jsme na místních 
částech získali méně hlasů, než v minulých 
volbách. Plně ale respektuji rozhodnutí vo-
ličů.

2) Přál bych všem občanům, aby je jimi 
zvolení zastupitelé nezklamali a splnili vše, 
co ve své předvolební kampani slíbili.   

Ing. Pavel Štorek, TOP 09
1) Jsem mírně překvapen, nicméně spo-

kojen. Spoluobčané se jasně vyjádřili o do-
savadním řízení a směrování našeho města.

2) Jménem celé naší kandidátky všem 
děkuji za projevenou důvěru. Doufám, že 
se nám podaří během nadcházejícího vo-
lebního období účinně prosazovat naše 
programové priority. Pevně věřím, že vás 
nezklameme.

O názor na aktuální výsledky komu-
nálních voleb jsme poprosili i starostku 
města za uplynulé období Zdeňku Mar-
kovou, SNK -ED:

1) Výsledek je pro mě osobně důkazem, 
že volby byly o „Regecentru“. 

2) Gratuluji vítězům, občanům přeji, aby 
se naplnila jejich očekávání.  

Komunální volby do zastupitelstva městaKomunální volby do zastupitelstva města

Nově zvolení zastupitelé města

Volební účast


