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Ubytovna Subterry
pro nájemníky UNA
Koncem letošního roku začne
rekonstrukce hotelové ubytovny
UNO. Do té doby je třeba vyřešit
různými způsoby bydlení stávajících nájemníků. Jednou variantou,
která pomůže v tíživé situaci rodinám s malými dětmi a lidem v důchodovém věku, kteří zde žijí v režimu hotelového ubytování, je odkoupení a stavební úprava ubytovny firmy Subterra (mezi tělových.
střediskem a katol. hřbitovem). Nákupní cena nemovitosti je 650 tis.
Kč, stavební úpravy jsou odhadovány na 1,5 mil. Kč. MR na 10.
mimořádném zasedání MZ dne 22.
6. předložila ke schválení smlouvu
na nákup tohoto objektu, doplněnou informací o možném finančním krytí a návrhem na jeho využití po dobu rekonstrukce UNA. Jako

Nikdo nezůstane
bez střechy nad hlavou
Obyvatelé ubytovny UNO neprožívají lehké období. Vedení
města si je vědomo, jaký stres přináší nejistota kolem střechy nad hlavou, a hledá všemožné způsoby
rychlého a přitom citlivého řešení.
Uvolní-li se do konce roku malometrážní byt, bude přednostně
přidělen některému z nájemníků
UNA. Také DPS je připraven přijmout nemocnou důchodkyni. Část
obyvatel se bude stěhovat do ubytovny DUO. Ptá se, kam uloží vlastní nábytek, když pokoje DUA jsou
zařízené. Nelehké bydlení bude
v ubytovně Subterry se společným
sociálním zařízením. Další a další
otázky a problémy vyvstávají. Přitom je zřejmé, že k opravě UNA je
třeba přistoupit komplexně, jakékoli průtahy rekonstrukci prodraží.
Vedení města věří, že situaci pomohou řešit i starostové obcí a měst,
jejichž občané v ubytovně bydlí
v rámci hotelového režimu. Na
osobní dopisy zatím reagovaly Svitavy, schůzka se starosty z okresu
Ž@ár n.S. se konala 10. 7. Do jednání je vtažen i ž@árský OkÚ, jehož
pracovnice označila starostlivý přístup N. Města k problému za ojedinělý.
EJ

vhodné řešení se ukazuje užití prostředků určených na výstavbu holobytů. Výkup pozemků pro holobyty v lokalitě u trafostanice na Petrovické ulici se nezdařil, nová lokalita není stanovena a v konečné fázi,
po rekonstrukci ubytovny UNO, by
mohla být pro náhradní bydlení
využita i ubytovna Subterry.
Zastupitelé reagovali na návrh
předložený radou nejprve s nedůvěrou, později nákup nemovitosti
schválili. Je vhodné dodat, že zájemců o koupi bylo více. Ubytovna
bude upravena pro přechodné bydlení části obyvatel z UNA, odhadem dvouleté. O jejím dalším využití budou jednat zástupci nově vytvořené pracovní skupiny složené
z členů zastupitelstva, nebo, v tomto se názory zastupitelů i volebních
stran velmi různí.
EJ

Jednání o ceně tepla z teplárny
Na programu jednání představenstva Novoměstské teplárenské a.s. byla
28. 6. mimo jiné cena tepla. Valná hromada společnosti by se měla koncem července vyjádřit k návrhu zvýšit v souladu s vyšší cenou plynu cenu
tepla na 306 Kč/GJ bez DPH. Není vyloučeno, že pro nemovitosti, jejichž
výměníkové stanice nejsou v majetku Novoměstské teplárenské a.s., budou stanoveny dvě ceny tepla, jedna před a druhá za výměníkovou stanicí.
Město si na jednání představenstva rovněž vyžádalo rozvahu o vývoji
společnosti v roce 2001.
Titulek v minulém Novoměstsku informoval, že N. Město vkládá do
společnosti 4,5 mil. Kč. Ve skutečnosti k vkladu nedošlo a o zvýšení
základního jmění oběma partnery se dosud vedou jednání. V úvahu
připadá alternativní řešení předložené na jednání představenstva 28. 6.
druhým akcionářem.

Zprávy z radnice
Z hlavních bodů 40. řádného
jednání MR ze dne 19. 6:
❒ V NKZ a I. ZŠ proběhly mimořádné inventarizace majetku.
O výsledku inventarizace informovala vedoucí finančního odboru
MÚ. Rada konstatovala, že v obou
zařízeních je celkový stav a pohyb
majetku řádně podchycen.

Rušný počátek prázdnin
Ruch tradiční novoměstské slavnosti Nova Civitas pokračoval v letošním roce oslavami 100 let kopané a vzápětí ožilo Novoměstsko
mladými orientačními běžci z celého světa. Domácí i turisté měli z čeho vybírat.
Občané si většinou všimli, že na
řemeslném jarmarku chyběli při
Nova Civitas prodejci textilu. A většinou také pochvalně kvitovali nastoupený trend, nebo, pohyb po
náměstí byl volnější a lépe vyzněl
účel jarmarku představit řemeslníky a jejich výrobky. V kulturním
programu si našli své diváky a posluchače všichni účinkující, ovšem
návštěvnost Yo Yo Bandu byla mimořádná. Někomu chyběl ohňostroj, jiného absence nočních zvuků potěšila. Možná se dá k otázce
ohňostroje přistoupit i tak, že rozhodly finance. Místo hvězd na nočním nebi jsme viděli hudební hvězdy na pódiu.
Všechny postřehy a ohlasy městské slavnosti budou organizátoři
pečlivě registrovat, vždy, za pár
měsíců začnou připravovat slavnost
příštího léta.
To fotbalisté věděli, že oslavy
tak kulatého výročí, jakým je 100

let kopané v N. Městě, čekají až na
kdovíkterou budoucí generaci. Připravili se skvěle. V sobotu i v neděli žil fotbalový stadion sportem
i zábavou. Kvalitní fotbal předvedly čtyři prvoligové celky (vítězem
turnaje se stal Stavoartikel Brno).
V zápase Amfory s novoměstskou
starou gardou si už diváci mohli
vybrat, zda ho budou prožívat více
jako sport nebo atrakci. Pražští umělci vyhráli nad starou gardou 4 : 3.
Podobné akce vždy doprovází
pěkná muzika (hráli Králíci), vůně
opékaných párků, pou,ové balónky. To všechno na stadionu bylo.
Nechybělo poděkování štědrým
sponzorům. Pozornost mnohých
snaživých zahrádkářů budil trávník, jaký se i při zdánlivě velké péči
jen tak nevidí. A protože v málokteré novoměstské rodině chybí bu@
aktivní hráč, nebo pro fotbal zaujatý fanoušek, šla na odbyt i publikace Jiřího Maděry st. a ml. 100 let
kopané.
Novoměstská kopaná začíná psát
historii druhé stovky let. Péče organizátorů připravujících oslavu jubilea svědčí, že přinejmenším první
kapitola bude dobrá.
EJ

❒ Město N. Město hodlá uspořádat
veřejnou sbírku na nákup nového
hasičského auta. Příprava veřejných
sbírek s sebou nese v rámci pojistných mechanismů proti zneužití
mnoho administrativních úkonů.
Jedním z nich bylo i projednání žádosti o povolení veřejné sbírky
městskou radou.
❒ Počátkem července žilo město
bohatým kulturním a společenským
životem. MR v předstihu schválila jak program delegací z Waalre
a Ziana di Fiemme, tak program
slavnosti Nova Civitas. Schválila
rovněž poplatky za pronájem stánků na řemeslném jarmarku. Novoměstským podnikatelům byly stánky pronajaty zdarma.
❒ Pozemky v průmyslové zóně
u Pohledce nejsou plně vybaveny
inženýrskými sítěmi. Město je připraveno dobudovat tyto sítě na základě požadavku konkrétního zájemce o pronájem. Pro jednání
s uchazeči o podnikání otevírá MR
prostor tak, že doporučuje nabízet
pozemky za cenu max. 100 Kč/m2
a při vytvoření 50 pracovních míst
za symbolickou cenu 1 Kč/m2. Velké úsilí je ze strany města vyvíjeno
na převod areálu GEAM D. Rožínka (mezi N. Městem a Pohledcem).
Areál by měl být využit na drobné
podnikání. I zde se bude cena pronájmu stanovovat dle počtu vytvořených pracovních míst.
❒ MR doporučila zastupitelům
schválit zakoupení ubytovny Subterry jako částečné řešení náhradního bydlení obyvatel ubytovny
UNO. Podrobněji text Ubytovna...
dle informací Z. Markové
(dokončení na str. 3)

V souvislosti se změnou zákona
o evidenci obyvatel se redakci
zkomplikoval přístup k údajům
tradičně zveřejňovaným ve společenské kronice. Čas ukáže,
zda budeme informace o narozených dětech, sňatcích, jubilantech a úmrtích zveřejňovat

ZUŠ
srdečně zve na výstavu prací účastníků 5. ročníku kurzu kresby a malby v přírodě
PLENÉR 2000 – Sněžné
Horácké muzeum, červenec,
út – ne
8 – 16
◆
ZUŠ otevírá od září 2000 studium
výtvarného oboru pro dospělé.
Výuka bude probíhat 1x týdně 3
vyučovací hodiny v podvečerních
či večerních hodinách (dle dohody
přihlášených).
Přihlášky a bližší informace získáte
od 21. srpna v době od 8 do 15
hod. v kanceláři školy nebo na tel.
č. 615191.

Vláček
Novoměstské rodinné centrum
Vláček zve všechny děti, rodiče
a příznivce na letní akce:
◗ Šipkovaná, 25. 7., sraz v DPS v
15 hod.
◗ Kuličkiáda, 9. 8., sraz na parkovišti u DPS v 10 hod.
◗ Malování na chodníku, 22. 8.,
sraz na dvoře DPS v 10 hod.
Nezapomeňte vzít s sebou hodně
dobré nálady a fantazie.
◆
Změna provozní doby:
po, st, pá 9 – 12
út, čt
15 – 18
Veškeré informace na tel. 618 3757, kl. 108 nebo na DPS (1. patro).

Letní kalendář kulturních akcí na Vysočině 2000
Obsáhlou příručku kulturních,
sportovních a společenských akcí
od 15. 6. do 30. 9. s výhledem na
říjnové programy vydalo a stále
ještě prodává Informační centrum.
Vybíráme:
Novoměstské hudební soboty: Vratislavovo nám., 9,30 – 11,30: 22.
7. Veselá sedma, 29. 7. Veselá sedma, 5. 8. Koflík, 12. 8. Orchestr L.
Kirchnera
Westernové městečko Zvole: 22.
7. Country bál, 29. 7. Country bál
a Velká noční show, 5. 8. country
bál a soutěž v rýžování zlata 12. 8.
country bál a Rodeo show, 19. 8.
Velký mexický večer
hrad Svojanov: Svojanovské šermování (jarmark v kostýmech, tradiční řemesla) 22. –23. 7.; Svojanovská hláska (festival písničkářů
11. – 13. 8.

Horácká galerie
Sklo, sklo, sklo – expozice hutně
tvarovaného škrdlovického skla ze
sbírek Horácké galerie v zámecké
mansardě. Pro návštěvníky je připraveno občerstvení na zámecké
terase.
výstavy do 3. září:
Vladimír Groš – Velká Morava
(keramická plastika)
Vincenc Makovský – výběr z díla
ke 100. výročí narození

Knihkupectví
Trojan
nabízí zajímavé čtení na prázdniny
a dovolenou – romány, detektivky,
historickou literaturu, pohádky,
dobrodružné příběhy. K aktivnímu
odpočinku pak odborné návody
k různým pracovním postupům,
včetně velkého výběru kuchařek.

NABÍZÍ:

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
◗ sezónní ohřev bazénů, TUV
◗ celoroční provoz
(kol. HELIOSTAR)

BAZÉNY

w široký výběr typů a provedení
w bazénová chemie, příslušenství
bazénů

TOPENÍ, VODA

RENOVACE
BYTŮ

MĚŘENÍ RADONU
Objednávky a informace na adrese:
593 01 N. Město na Mor., Masarykova 305, tel. 0616/616659, tel., fax
0616/ 616 825, mob. 0604/438099,
e-mail: envigest.sv@iol.cz

Bývá zvykem, že N. Město zve
své zahraniční partnery na dobu,
kdy město žije významnou událostí. Letošní oslavy 100 let novoměstského fotbalu a hned následné Mistrovství světa juniorů v orientačním běhu takovými událostmi byly
a pozvánky na ně s předstihem putovaly do Waalre i do Ziana di Fiemme. Italským přátelům znemožnila příjezd na poslední chvíli nějaká místní nepříjemnost, hosty z Nizozemska jsme přivítat mohli. Navštívili obě zmíněné akce, ale ještě
předtím obsadili na jarmarku jeden
ze stánků a celý den prodávali různé předměty do domácnosti. Výtěžek z prodeje připojili k částce vybrané již předtím ve Waalre a pře-

DROGERIE - PARFUMERIE
ŘEZÁČOVÁ
Vratislavovo nám. 116
Nové Město na Moravě
nabízí

Petr Misař

každý měsíc

letáková akce
TETA

PROVÁDÍME

nejméně 60 druhů položek
drogistického zboží

malířské, natěračské,
tapetářské práce
renovaci nábytku,
instalatérství,
drobné zednické práce

Helena Puchýřová

BAREVNÝ SVĚT
VYSOČINY
do 10. srpna
denně 10 – 12 a 14 – 17 hod.,
obecní úřad Křižánky

Kino
21. pá, 22. so, 23. ne vždy v 19,30
hod.
Gladiátor
(150´)
Americký výpravný velkofilm
z dob vlády císaře Marca Aurelia.
Příst. od 12 let
50 Kč
25. út, 26 st. vždy ve 20 hod.
Počítání mrtvých
(120´)
Drsná černá komedie. Premiéra,
příst. od 12 let
45 Kč
29. so, 30. ne vždy ve 20 hod.
Americká krása
(120´)
Černá komedie, nejlepší film roku
1999. Příst. od 12 let
45 Kč
❖
ze srpnové nabídky: Vše o mé matce, Johanka z Arku, Prci, prci, prcičky...

Waalre přispívá na sociální byty

Budovatelů 1483
Nové Město na Mor.
tel. 0616/618 837

w projekce, prodej, montáž, servis

GEOLOGICKÉ PRÁCE

zámek Velké Meziříčí: Zámecký
den (život na zámku v renesanci,
trh, vojenské ležení) 23. 7.
Telč: Prázdniny v Telči (kulturní
festival) 28. 7. – 13. 8.; Telčské parní léto (výletní jízdy histor. vlaku)
29. – 30. 7.; 5. – 6. 8.; 12. – 13. 8.
Veselý kopec: Poj@te s námi hospodařit (ukázky tradiční hospodářské
činnosti) 12. 8 –13. 8.
◆
Mňága a ŽPorp 29. 7. Hlinsko
Taxmeni 11. 8. Svratka
Horácký džbánek 18. – 19. 8.
Polička 555 (jazz, rock, swing, lid.
řemesla) 18. – 20. 8.
Kabát 19. 8. Hlinsko
Argema 25. 8. Hlinsko
◆
Paintball bojová hra se značkovacími kuličkami, rekreační středisko
BVV Zubří, každou středu v červenci a srpnu, podrobnosti v IC nebo na telefonu 0616/615578
Jízda na koni (základní výcvik,
terénní projíž@ky, hipoterapie) JK
Jiskra Bystřice n.P., Dvořiště, tel.
0603 283 593

až o 40 % levnějšího
akce se konají
od 10. do 26. dne v měsíci
tel. 0616/615 965

dali při oficiálním jednání s vedením města. Částkou 120 tis. Kč tak
podporují výstavbu sociálních bytů
v ubytovně UNO.
Po mnoho let již plyne z Waalre
do všemožných míst v N. Městě
hmotná podpora. Bude přinejmenším slušné reagovat obdobně, alespoň symbolicky. Pro začátek uvažují členové zahraniční komise nabídnout k podpůrnému prodeji ve
Waalre dětské výtvarné práce. EJ

Na okraj MSJ
Dne 13. 7. navštívili Horácké muzeum Dánové a Řekové, kteří se na
Milovech účastnili Mistrovství světa juniorů v orientačním běhu. Zápis řeckých závodníků do pamětní
knihy přeložil tlumočník jako blahopřání k udržování starých tradic.
HM
❖
Redakce se omlouvá čtenářům,
že nepřináší z tak významné sportovní události, jakou MSJ v orient.
běhu bezesporu je, aktuální informace. Termín mistrovství se kryl
s dalšími pracovními povinnostmi
jediné redakční pracovnice. red.

Kadeřnictví
Dana Hejduková
působí od 1. srpna
v ubytovně DUO
Masarykova 1493
nové tel. číslo

0604 34 34 15

Zprávy z radnice
(dokončení ze str. 1)
Z hl. bodů 41. řádného jednání
MR ze dne 3. 7.:
❒ Podlaha v tělocvičně I. ZŠ se
opět vzdouvá. Podlahu pokládala
před časem firma Subterra. Ta navrhuje pouze menší opravu, zatímco město si přeje úplné odkrytí
a zjištění, odkud pochází vlhkost.
MR rozhodla, že během prázdnin
dojde k zásadní rekonstrukci. Pokud se ukáže, že Subterra při pokládání spodních částí podlahy nic

nezanedbala, zaplatí opravu spojenou s výměnou nekvalitního smrkového dřeva za tvrdší město. Oprava je odhadována na 230–250 tis.
Kč.
❒ Projednání Územního plánu města stále brzdí dva body, oba spojené se silnicí II/150. Po jednáních
s přestaviteli státní správy je situace
jasnější u obchvatu Oborou. Napřímení silnice by si vyžádalo demolici domů na Brněnské ulici, proto
bude do ÚP zanesen obchvat čás-

tečně se dotýkající zahrad na Oboře. Stále je otevřeno řešení objezdu
Olešné. Zdá se, že z celkem čtyř
možností objezdu bude jedna vyhovovat. Jižní variantu odmítl investor, nebo, není rozpracovaná. Jedna ze severních se příliš dotýkala
zahrad obyvatel, jinou, která velkoryse napřimovala silnici od „rovinek“ až do Divišova, odmítli zástupci CHKO. Přijatelná je severní
varianta ležící mezi oběma zmíněnými. Vedení města věří, že se podaří do konce roku ÚP projednat
a schválit.
❒ Návrh ÚP obsahoval i golfové

Informace pro těžce zdravotně postižené občany
Bezplatné užívání dálnic
Po 1. červenci 2000 nepodléhají
poplatku za užití dálnice, rychlostní silnice a jejich úseků vozidla používaná k dopravě těžce zdravotně
postižených občanů, kteří jsou držiteli průkazu ZTP (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou
hluchotou) nebo jsou držiteli průkazu ZTP/P v případě, že držitelem
vozidla je postižená osoba nebo osoba jí blízká, která pobírá příspěvek
na provoz motor. vozidla. Za stejných podmínek platí osvobození
pro přepravu nezaopatř. dětí, které
jsou léčeny pro onemocnění zhoubl

ným nádorem nebo hemoblastozou.
Od 1. července 2000 mohou bezplatně užívat dálnice vozidla označená trojúhelníkem, pouze však
v případě, že osoba těžce zdravotně
postižená je přítomna ve vozidle
a může se prokázat průkazem ZTP
nebo ZTP/P a dále průkazem opravňujícím k držení označení zdravotně postiž. občana ve vozidle, tj.
žlutým trojúhelníkem.
l Výměny průkazů mimořádných
výhod
Výměnu průkazů mimořádných
výhod, tj. průkazů TP, ZTP a ZTP/
P bude provádět referát OkÚ Ž@ár

n. S. v době od 3. července 2000
do 31. prosince 2001. Je třeba, aby
držitelé průkazu jednotlivých regionů okresu dodržovali stanovený
harmonogram výměny. Pro občany Novoměstska byl stanoven termín 2. 4. 2001 – 29. 6. 2001.
Držitelé průkazu mimoř. výhod
jsou povinni dostavit se osobně
v termínu stanoveném harmonogramem, v úřední den (pondělí, středa 8 – 17 hod.) s platným OP,
barevnou nebo černobílou fotografií
35 x 45 mm a dosavadním průkazem TP, ZTP nebo ZTP/P.
odbor ŠKSV MÚ

hřiště. Přestože se o realizaci neuvažovalo v blízké době, měly být
rezervovány pozemky pro sportoviště odpovídající nejvyšší úrovni.
Vytipována byla plocha mezi Medinem a dnešním zahradnictvím.
Referát životního prostředí OkÚ
však vydal zamítající stanovisko,
nebo, návrh zabírá příliš mnoho
kvalitní zemědělské půdy. Vedoucí
odboru výstavby a zpracovatel ÚP
navrhují převést plochu do trvale
travních porostů, čímž není původní záměr v budoucnu vyloučen.
dle Z. Markové a P. Pejchala

MVDr. Bureš
nadále v MZ
V Novoměstsku č. 10 bylo mylně zveřejněno, že se mandátu zastupitele vzdal MVDr. Bureš. Dle
nejmenovaného zdroje svoji rezignaci vážně zvažoval, nakonec však
neuskutečnil. MVDr. Bureš se po
dlouhé době zúčastnil 10. mimořádného zasedání MZ a kriticky se
vyjadřoval k předloženým materiálům. Spolu s redakční omluvou za
zavádějící informaci je možno vyslovit i naději, že další „mrtvou duši“
už zastupitelům nedovolí ani jejich
svědomí, ani mateřské volební strany.
EJ

Ožívají v noci hračky ve školce?
Mám syna. To není nic výjimečného, každý je něčí syn nebo dcera.
Mám syna předškoláka. K tomuto
postavení se hrdě hlásí, stejně jako
k chybějícímu přednímu zubu, jenž
je předpokladem tohoto statusu.
Mám syna předškoláka, který si nepamatuje, co měli ve školce k obědu či jestli byl hodný. Je to z jeho
hlediska věc zcela nepodstatná.
Ovšem ve chvíli, kdy toto dítě po
příchodu ze školky hlásí s očima
navrch hlavy: Mamčo, pojedeme se
školkou – samozřejmě jen my velcí,
předškoláci – vlakem z nádraží
v Novém Městě na Moravě do Rad-

ňovic, potom půjdeme pěšky kolem
Ski hotelu, jo, mám si vzít peníze na
ledňáka! A do ba2ůžku pití a sladkost a pláštěnku a buřt, protože až
se vrátíme zpátky do školky, uděláme si oheň a ten buřt si opeču,
a pak bude diskotéka a pak, mam
čo, budeme ve školce spát! Ale ne
jako po obědě, ale přes noc!! a hlásí to všechno s naprostou přesností
a se všemi vykřičníky, vím, že se
něco děje. A to něco tak důležitého,
že mu stojí zato pamatovat si, odkud kam pojedou.
V den D si moje dítě samo sbalí
ba,ůžek, připraví pevné boty a ne-

Novoměstsku č. 10 jsme zveřejnili anketu 37 mil. Kč, a co s nimi? a v č. 12
se již mohli čtenáři seznámit s výsledky. Z mnohých odpovědí, zejména
podepsaných, bylo zřejmé, že odpovídající často připomínají, co v N. Městě postrádají nebo by chtěli zlepšit z hlediska svého zaměstnání nebo
vyhraněné zájmové činnosti, a mají přitom dojem, že veřejnost je o problému málo informována. Takto lze pohlížet i na příspěvek MUDr. Stanislava Severy.

Oddělení dětské neurologie
Okresní nemocnice Nové Město na Moravě
Oddělení dětské neurologie při
Okresní nemocnici v Novém Městě
na Moravě vzniklo 1.7. 1991 pod
tlakem velkého zájmu pacientů
(resp. rodičů dětí s hybnými postiženími – hlavně s dětskou mozkovou obrnou /DMO/) z celé tehdejší
ČSR.
Tým odborníků tohoto pracoviště se pod vedením prim. MUDr.
Stanislava Severy již od osmdesátých let specializuje na diagnostiku
a léčbu pohybových postižení u dětí
i dospělých. Navazuje odborně na
diagnostickou a léčebnou metodu
profesora Vojty (Kinderzentrum
München, SRN), s nímž také od roku 1990 přímo spolupracuje a v letech 1991 až 2000 s ním zde bylo
uspořádáno celkem osm lékařských
symposií pod názvem „Novoměstské dny“. Ty se staly již tradicí
a pravidelně se opakují. Jejich program je zaměřen právě na zmíněnou problematiku hybných postižení (diagnostiku a léčbu) hlavně
u dětí a dá se říci, že znamená v tomto směru vývoj vpřed. Účast na těchto mezioborových medicínských
kongresech rok od roku stále stoupá – nyní až k počtu 200 až 300
odborníků. Přibývá také zahraničních účastníků sympozia – vedle
slovenských kolegů jsou to odborníci ze SRN, Itálie, Rakouska, Švédska (vedle prof. Vojty a jeho synů
také paní Jarka Havel-Boni a Dr.
Risina z Itálie, Mgr. Marešová ze
Švédska a další). Z našich předních
specialistů sem pravidelně jezdí
např. Prof. R. Druga, náš přední
neuroanatom z FTVS UK Praha,
Doc. Dr. F. Véle, význačný neurolog, neurofysiolog a kinesiolog

z téže fakulty, Doc. Dr. V. Smetana
a Dr. A. Schejbalová z II. orthopedické kliniky v Praze – Motole (ti
vyvinuli u nás nový úspěšný způsob chirurgické léčby dětí s DMO),
dále prof. Dr. J. Votava, přednosta
rehabilitační fakulty UK v PrazeAlbertově, Doc. Dr. P. Kolář, přednosta rehabilitační kliniky v Praze
– Motole, Doc. Dr. J. Poul, význačný brněnský orthoped, a další.
Za dobu svojí existence toto oddělení se svým pracovním týmem
výrazně přispělo ke zkvalitnění
a zrychlení časné diagnostiky hybných postižení u dětí, což má zásadní význam pro úspěšnost jejich
léčby. V léčbě hybných postižení
u dětí se zde užívá předně Vojtovy
metody tzv. reflexní lokomoce –
s tradičně pozoruhodnými výsledky. V posledních 5-6 letech toto
pracoviště úzce spolupracuje s předními orthopedy ČR, kteří vhodně
a včas volenými operačními zásahy
u dětí s DMO i jinými pohybovými
postiženími (při souběžné léčbě rehabilitační) jim dokáží dát další větší
pohybové možnosti, než měly dosud. Poslední 4 roky je zde rozvíjena také léčba pomocí Botulotoxinu-A u dětí se spastickými formami
DMO s velmi pozoruhodnými výsledky a jmenované pracoviště se
tak stalo největším centrem tohoto
způsobu terapie v ČR. Skloubením
všech výše uvedených způsobů diagnostiky a léčby hybných postižení u dětí je zde dosahováno překvapivě dobrých - dosud nevídaných
– výsledků. Dlužno dodat, že toto
oddělení jinak poskytuje služby pro
dětské pacienty v celém průřezu
oboru dětské neurologie – tedy ne-

trpělivě hlídá čas, aby nezmeškal.
Odjíždí bez ohlédnutí a naprosto
ignoruje nejistotu matky, jejíž potomek poprvé bude přes noc mimo
hnízdo. Je ráno, druhá červnová
sobota, stejně nádherné počasí jako
předchozí den. V sobotu se obvykle do školky pro děti nechodí, jenže
dnes je den zvláštní, téměř sváteční.
Syn mi jde naproti s rozzářenýma
očima a plný dojmů. Napřeskáčku
se dozvídám, že: Představ si, že jsem
nejlepší tanečník! a opekli jsem si
buřt a Fanda nechtěl spát a taky
jsme se sprchovali a nesnědl jsem
rohlíky a vlakem jsme jeli dvě zastávky a tancovali jsme dlouho, až
do tmy! a hledali jsme čtyřlístky

a na Ski jsme si koupili ledňáka
a jedna paní učitelka spala s námi
a druhá vedle, víš, jak jsou hračky,
a mamčo, proč jsi jednou říkala, že
ve školce v noci hračky ožívají a povídají si, já jsem je neviděl a ani
neslyšel!!?
Milé paní učitelky! Dalo mi sice
práci vysvětlit, jak to s těmi hračkami je, že ožívají jen tehdy, když ve
školce nikdo není, ale tenhle váš nápad si zaslouží pochvalu. Pro vás ale
jsou jistě největším zadostiučiněním
rozsvícená světýlka radosti v dětských očích. A za ty rozzářené oči
našich dětí vám všem z mateřské školky na Ž@árské ulici ze srdce děkujeme!
za rodiče ing. Staňková

jen hybná postižení, ale vše, co jm.
oboru patří; např. je zde léčeno
úspěšně několik set pacientů s epilepsií z celé ČR. Jak už bylo napovězeno, klientelu novoměstské dětské neurologie tvoří převážně pacienti mimookresní, z celé ČR, ale i ze
Slovenska a jiných zemí Evropy
(asi 90 % pacientů je mimorajonních)!
Vedle výše uvedených pracoviš,,
se kterými oddělení dětské neurologie v ON N. Město na Mor. spolupracuje, je třeba uvést ještě Vojtovo centrum v Římě. Spolupráce s
ním trvá již 10 let, stejně jako s
prof. Vojtou. Každoročně sem jezdí lékaři a fysioterapeuti z ČR i SR
na obdobné stáže; o výsledcích svojí
práce lékaři oddělení informují odbornou i laickou veřejnost formou
přednášek a odborných publikací v
ČR i zahraničí.
Provoz oddělení zajiš,ují 4 lékaři, 4 rehabilitační pracovnice, 3 sestry a uklízečka. Prostory pro celou
tuto činnost jsou více než skromné:
ambulantní trakt s několika ordinacemi pro lékaře a rehabilitační pracovnice (nedostává se ordinace pro
jednoho lékaře), jako čekárna musí
sloužit centrální chodba, jedna EEG
laboratoř. Lůžkovou část představují 3 pokoje s celkem 12 lůžky,
která jsou „půjčena“ z dětského
oddělení nemocnice i se sesterským
a pomocným personálem!!! Jde vysloveně o provizorium bez perspektiv, bez možností rozvinout naplno
vše, co dokážeme a co je pro pacienty potřebné. Chybí také citelně
minimální komfort pro postižené
děti s matkami na lůžkách!
Existence samostatného oddělení pro tak úzký obor jako je dětská
neurologie v běžné okresní nemocnici je přinejmenším neobvyklá, ba
spíše kuriozní. Přesto je však skutečností – a to s trváním již 9 let!
I přes zmíněný dyskomfort jak pro
personál, tak pro pacienty! Jak je to
možné?...
Ve zdejší nemocnici se počítá
v nejbližších letech s výstavbou rehabilitačního oddělení s malým bazénem – a to hned v sousedství

ambulantního traktu dětské neurologie... Nebyl by to zřejmě velký
technický problém, aby se ambulance dětské neurologie propojila
s novou rehabilitací vestavěním právě potřebného lůžkového traktu
dětské neurologie do zmíněné proluky mezi nimi. Snadná dosažitelnost bazénu pro pohybově postižené děti by byla velmi vítanou další
možností zlepšení rehabilitační péče
o ně. Současně by bylo možno bezbariérově propojit s rehabilitačním
oddělením a tím i celou nemocnicí
oddělení dětské a ženské (ta dosud
propojena nejsou). Co však problém je – to jsou finanční prostředky na tuto stavbu! V naší okresní
nemocnici na to nejsou. Navíc neexistuje projekt na oddělení dětské
neurologie – tudíž není znám ani
rozpočet. Lze však předpokládat,
že hrubý odhad nákladů na tuto
stavbu by se mohl pohybovat kolem 20 mil. Kč.
V Novoměstsku byla zveřejněna
anketa „37 mil. Kč – a co s nimi?“
Sejde se jistě několik desítek návrhů. Přesto tímto předkládám zástupcům města návrh i na možnost finačního podpoření stavby oddělení dětské neurologie. Důvody?
1. Navrhovaný objekt je v N. Městě
a odd. dětské neurologie mu dělá
již 10 let dobré jméno v celé ČR i za
hranicemi. 2. Vznikem samostatného lůžkového oddělení dětské neurologie přibude pro město a okolí
kolem 10 nových pracovních míst.
3. Trvale zvýšený příliv pacientů
mimoregionálních zvýší tržby pro
město a okolí; hospodářské výsledky má odd. dětské neurologie trvale v pozitivní bilanci – jako jedno
z velmi mála ve zdejší nemocnici.
4. Nové lůžkové odd. s větší kapacitou a s lepšími podmínkami k práci
pro personál – znamená však především možnost zlepšení péče o těžce postižené děti (ty nejpotřebnější z nás) nejen z tohoto regionu, ale
i z celé ČR i zahraničí.
MUDr. Stanislav Severa,
Přednosta oddělení dětské
neurologie, Okresní nemocnice
Nové Město na Mor.

MANDLOVNA – ŽEHLÍRNA
prodej drogistického zboží, praček
pondělí – pátek

8 – 12

13 – 17

Po telefonické domluvě Vaše prádlo odvezeme i dodáme do domu.

Ž$árská 81 (u Jarošů), N. Město na Mor.
tel. 0616/615 815, 0604 865 041

Policie ČR informuje
Od 27. 6. do 29. 6. bylo v celkem šesti případech řešeno řízení
osobního auta dvěma mladíky
z blízké obce, kteří mají Okresním
soudem ve Ž@áru n.S. uložen zákaz
řízení všech motor. vozidel. Budou
se zodpovídat před vyšetřovatelem
z tr. činu maření výkonu úředního
rozhodnutí.

GE Capital Bank nabízí
balíček služeb FLEXIKONTO
Klienti získávají produkty v rámci balíčku s poplatkovými zvýhodněními
GE Capital Bank od počátku května 2000 nabízí klientům balíček bankovních produktů
Flexikonto. Balíček tvoří čtyři produkty banky poskytované v rámci Flexikonta s poplatkovými zvýhodněními. Jde o běžný korunový účet žirového charakteru, Spořící účet, časově
neomezenou půjčku Flexikredit a platební karty.

Vzájemně provázané produkty obsažené v balíčku Flexikonto umožňují klientům banky optimálně
hospodařit s jejich penězi. Na běžném účtu je udržován zůstatek podle přání klienta a peníze,
které jej překročí, jsou automaticky převáděny na výhodněji úročený Spořící účet. Pokles zůstatku
na běžném účtu pod limit stanovený klientem je automaticky vyrovnáván převodem ze Spořícího
účtu. Zde má své peníze kdykoli k dispozici a může je čerpat, aniž by to bylo podmíněno
výpovědní lhůtou či sankčním poplatkem.
Díky Flexikreditu, který je rovněž součástí balíčku produktů, může klient čerpat peněžní prostředky
ze svého běžného účtu až do stanoveného debetního zůstatku, a to opakovaně bez povinnosti
znovu žádat o povolení. Je poskytován bez zajištění, není stanovena ani povinnost Flexikredit
splácet – klient pouze dodržuje na účtu pravidelný měsíční kreditní příjem. Součástí balíčku je
i nabídka mezinárodních platebních karet GE Capital Bank, které jsou doplněny řadou služeb
a pojištění.
K získání balíčku Flexikonto stačí klientům GE Capital Bank podpis jediné smlouvy a jediná
návštěva (v případě, že klient bude mít všechny požadované dokumenty) jednoho z 246 obchodních míst banky. K poplatkovým zvýhodněním patří bezplatné zadávání všech trvalých
plateb včetně inkas a SIPO po dobu tří měsíců od založení Flexikonta.
Doklady potřebné ke zřízení Flexikonta:
● Občanský průkaz + druhý doklad totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list).
● Potvrzení o výši příjmu nebo daňové přiznání za minulý rok + živnostenský list (potřeba na
Flexikredit a platební karty).
● Nový klient s předchozím úč·tem v jiné bance tři poslední měsíční výpisy z účtu.
● Doklad pro ověření adresy znějící na jméno a adresu klienta – vyúčtování SIPO, nájmu, telefonu,
plynu, televize, výpis z účtu (nutné doložit pro Flexikredit).
● Uvedení pevné telefonní linky domů a do zaměstnání (nutné doložit pro Flexikredit).

Podrobné informace získají klienti na obchodním místě GE Capital Bank v Novém Městě na
Moravě, Masarykova ulice 1484, tel. 0616/616410 – 411. Také na bezplatné informační lince
0800/10 30 60 nebo na internetové adrese www.FLEXIKONTO.cz.

Od 27. 6. do 13. 7. došlo v N.
Městě ke třem případům krádeží
jízdních kol. Dvakrát ze sklepní kóje
na ul. Budovatelů, jedenkrát šlo
o kolo volně odstavené na Masarykově ul.
Pěstovat konopí se nevyplácí.
Přesvědčil se o tom 21letý mladík
z N. Města, který měl na zahradě u
rod. domku zasazeny dvě rostliny.
O obě přišel a bude se před vyšetřovatelem zodpovídat z tr. činu nedovolená výroba a držení omamných
a psychotropních látek a jedů.
V posledním období policisty
(nejen zdejší) trápí zvýšená míra
vloupání do osobních vozidel a krádeží věcí z vozidel. Od 10. do 13.
7. bylo vykradeno 14 vozidel na
různých parkovištích, počínaje
N. Městem, přes Tři Studně, Milovy do Svratky. Opětovně apeluji na
řidiče, nenechávejte ve svých vozech volně položené drahé věci.
npor. Bouček

Počasí v červnu
Od 1. do 12. 6. převládalo slunečné počasí s několika horkými,
až tropickými dny. Až polovina
června přinesla krátký obrat a přeháňky ve dnech 14. a 15. 6. (srážky
kolem 12 mm). Počátek třetí dekády pak přinesl mimořádně vysoké
teploty vzduchu, 22. 6. bylo naměřeno 34oC, což je údajně maximum za posledních 100 let. Koncem měsíce se značně ochladilo, až
pod 5oC. Srážky za měsíc: kolem
25 mm, což je asi 35% průměru.
O čapí rodině více příště, zdá se,
že z hnízdění vzešla dvě mlá@ata.
Old. Mička

Z důvodu dovolené vyjde
další číslo Novoměstska
až ke konci srpna.
K předání příspěvků, inzerce
a jinému neosobnímu kontaktu
s redakcí využívejte
do 14. srpna podatelnu MÚ,
Českou poštu, telefonní
záznamník (650237) a e-mail
(eva.jaskova@nmnm.cz)

INZERCE
Daruji 3měs. štěňátko fenku, kříženec, střední velikost. Tel. 684 353,
615 862
Prodám garáž v NM, tel. 0616/618
717, 0606 832 897

Prodám pozinkovaný plech:
tabule 0,55 x 1 x 2 m, svitek
0,55 x 1m, dále plech pozink.,
mě1., hliník 0,6x1m. Nejlevnější mě! Jiří Wisz, ul. Za Klášterem 1087, 66602 Předklášteří u Tišnova, tel. 0504/413433

Novoměstský lékař a literát
Před 130 lety, 16. srpna, se v N.
Městě narodil MUDr. Josef Svítil,
známý pod literárním jménem Jan
Karník (pseudonym převzal „po
chalupě“ svého dědečka z matčiny
strany a jméno po strýci faráři).
Představitel Katolické moderny
vstoupil do literatury roku 1904 básnickou sbírkou Chudobná žeň a
uzavřel ji r. 1940 knihou Dooráno.
Poezie tvořila základ jeho literární
tvorby. Některé z veršů sloužily jako
text ke kantátám a písním Karníkova synovce, hudebního skladatele
Jaroslava Křičky (Moravská kantáta aj.). Veřejnosti je známa zejména
sbírka epigramů Vosí hnízdo z roku
1932 s protikomunistickým a protisovětským obsahem (kvůli ní bylo
Horáckému muzeu zakázáno vydat
publikaci ke 100. výročí Karníkova narození).
Postavy Horácka a obrázky z nedávné minulosti ožívají v prozaických knihách Listy z kroniky, Sladké s hořkým a v románové kronice
Soumrak rodu Jamborova, která

podle ústní tradice zaznamenává tragické důsledky lakoty na půdě studnického gruntu.
Jan Karník patřil k prvním a nejhorlivějším propagátorům československé vzájemnosti. Za Rakouska
– Uherska uspořádal a vydal knihu
básní S.H. Vajanského a Kukučínovy povídky, ve dvacátých letech
napsal knihu úvah Duch Slovenska. V této souvislosti připomeňme, že prostřednictvím svých vlivných známých podporoval slovenské studenty a učně.
Nejvýznamnější Karníkova překladatelská činnost se vztahuje
k Polsku, s jehož lidem a kulturou
se důvěrně seznámil jako vojenský
lékař za 1. svět. války. Ve třicátých
letech vydal dvě antologie překladů z polské poezie (Z polského Parnasu, Poezie svobodné Polsky)
a přeložil řadu básní polských autorů. Za česko-polské kulturní sblížení obdržel polský řád Polonia restituta.
Ve stínu literárního díla zůstalo

Zalote si
KONTO KOOPERATIVY pojiovny a.s.

Vlote svoje prostøedky jako vklad do tohoto vkladového pojitìní,
mùete s nimi volnì disponovat a jetì dostanete po letech
vlastnictví Konta cílovou pojistnou èástku + vá zùstatek vkladu +
úrok formou podílu na zhodnocení poj. rezerv (v min. roce
10,8%). Tento podíl na zisku se na vai ádost kdykoliv pøipíe k
návratnému vkladu. Kdykoliv mùete do Konta peníze vkládat
(min. po 5 tis. Kè) i vybírat ! A jetì jste zprotìni platit pojistné!
Minimální zùstatek vkladu je 10.000 Kè.
Telefonujte, faxujte, e-mailujte
Vyuijte obchodní místo pro oblast N. Mìsta na Mor. a okolí
Nové Mìsto na Moravì, Zahradní 1400 (Brokùv kopec)
tel., fax 0616 617323, 0602 511776 Provazníková, Provazník,
e-mail: jprovaznik@iol.cz
pondìlí, støeda 12oo - 17oo hod.
úterý, ètvrtek, pátek 9oo - 14oo hod.
osobnì a po tel. dohovoru i kdykoliv jindy

KANO
malíøství, natìraèství, lakýrnictví

Karel Novák

Luèní 969, Nové Mìsto na Moravì,
tel.: 0616/617 190

provádíme vekeré
malíøské a natìraèské
práce, renovace nábytku,
dveøí, kuchyò. linek,
fládrování, výkové práce

Karníkovo profesní poslání. Jak lékař dobře poznal svůj kraj a lid,
jemuž nezištně sloužil v těžkých
dopravních podmínkách. Pro silné
sociálně charitativní cítění si získal
velikou oblibu. Z lékařské praxe
čerpal inspiraci k tvorbě a zpracoval rovněž monografii o prof. Eduardu Albertovi (proslavil českou
vlast jako univerzitní pedagog na
vídeňské lékařské fakultě i jako překladatel děl našich básníků). V regionálním tisku také intenzivně popularizoval zásady zdravotnické
osvěty.
Jako lékař, jako umělec a kulturně osvětový pracovník nezůstal
MUDr. Josef Svítil – Karník svému
kraji nic dlužen. Na splacení dluhu
města bude v areálu novoměstské
nemocnice odhalena busta našeho
neprávem zapomínaného rodáka,
který si přes důvěrné poznání lidského hoře zachoval víru v duchovní řád i osvobozující sílu umění.
ZCh
V Karníkově literární tvorbě najdeme řadu osobních postřehů
z lékařské praxe. Vybíráme: Žena
z V mi pravila: Náš doktor mně dal
prášky, a ty mě porazily. A pět neděl
smrděly ve světnici.
Často uslyšíte stesky takového
rázu, že je těžko se domyslit, co si

dotyčný při nich představuje. Tak
se mi starší žena svěřovala, že má
„oteklou panenku v oku“. Jindy sdělovala matka o dceři v sousední vsi
provdané: Má zastaralej lek... Nechali to holt zastarat, tak se jí teEka
lek zjevuje v noci.
Jeden náš sedlák měl ve stáji jakési nedorozumění s dobytčetem.
Přišel do mé ordinační síně, stěžuje
si, že ho „pocukal bejk“. A hned
dále filosofoval: Fištrón a řídkej
terpentýn, to pomůže koňoj, neřkuli člověku, ale jelikož fištrónu není,
musí k doktorovi.

MUDr. Josef Svítil – Karník s polským řádem Polonia restituta, uděleným za překladatelskou činnost
a rozvoj česko-polské vzájemnosti.

Čilý ruch ve školách
Prázdninové měsíce budou využity k menším opravám i velkým
rekonstrukcím prakticky ve všech
novoměstských školách. O rozsáhlé výměně zařízení v jídelně II. ZŠ
jsme už informovali. Rušno je i ve
škole v Pohledci, kde byla započata oprava střechy včetně výměny
nezbytné části krovu, budova dostane novou fasádu a bude napoje-

na na plyn. Plynofikace čeká i MŠ
a ZŠ ve Slavkovicích, v MŠ na
Drobného ul. se dodělává protipožární schodiště, v MŠ na Tyršově
ul. se opravuje kanalizace a zatepluje se strop. Všechny smlouvy (většinou s novoměstskými firmami)
jsou uzavřeny tak, aby na počátku
školního roku bylo vše hotovo.
EJ

Udělej někomu radost!
Výběr z odpovědí žáků 6 třídy
II. ZŠ na anketu v hodině občanské
výchovy:
Uklidila jsem celý byt a přinesla
jedničku z matematiky. Vendula
Upekla jsem mamince buchtu.
Maruška
Mamce pomáhám utírat nádobí.
S nemocným bráškou si hraji. Babičce udělám největší radost, když
jsem u ní. Lucka
U tety jsem se sestřenicí všem udělal
oběd, smažený salám s bramborovým salátem. Milan
Mamince jsem vyrobil dárek a babičce jsem dal kytku. Každý, komu
pomůžu, je rád. Jirka
Udělal jsem radost mamce, taAko-

vi, dědovi a babičce první jedničkou z „čeginy“. Michal
Celý týden jsem utíral nádobí. Tomáš
Pomohla jsem mamině s obědem,
zalila jsem tetě zahradu. Petra
Pomohla jsem mamce uvařit večeři,
uklidit v domě, vytřít schody. Ta2kovi jsem našla pantofle a krabičku
od brýlí. Iva
Upekl jsem bábovku, pomohl taAkovi uklidit garáž, dal jsem své holce kytku. Roman
Vyžehlila jsem mamce a babičce
prádlo. Umyla jsem nádobí a uklidila v sobotu mamce a babičce.
Katka
z odpovědí vybrala
Mgr. Zdeňka Ondráčková
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