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MO MRS N. Město zahajuje vánoční prodej kaprů
14. 12. 14 – 17 sádky

20. 12. 8 – 16 sádky, náměstí

21. 12. 8 – 16 sádky, náměstí

22. 12. 8 – 16 sádky, náměstí

Ohlédnutí za rokem 2001 a pohled do roku příštího
Při tomto svém ohlédnutí se zpět

nemám v úmyslu se jakýmkoliv

způsobem znovu probírat důvody

a příčinami toho, co se stalo během

prvního čtvrtletí tohoto roku. Fak-

tem zůstává, že došlo k odstoupení

starosty a místostarostky z jejich

funkcí a bylo zvoleno nové vedení

radnice.

Bylo nutno ve velmi krátké době

s ohledem na připravovanou pře-

stavbu školní jídelny I. ZŠ vyřešit

letitý problém se směnou pozemků

v areálu firmy Šincl. Jednání nebyla

lehká, jsem přesvědčen, že konečné

dojednání je zcela vyvážené a pro

město daleko výhodnější, než bylo

dříve předkládáno ke schválení.

Uzavřena je i záležitost odkupu

51 % podílu společnosti Lesy a ze-

leň s.r.o. od Lesního družstva obcí

Přibyslav. Od poloviny roku je LaZ

plně v majetku města. Věřím, že

společnost v krátké době prokáže

své podnikatelské záměry a že bude

nejen dobrým hospodářem v měst-

ských lesích.

Jsem velmi rád, že jsou napříme-

ny vztahy mezi N. Městem a Novo-

městskou teplárenskou a.s. Dle

smluvního ujednání schváleného

zastupitelstvem města dojde k po-

stupné úhradě předávacích stanic,

bude stažena žaloba na město a před-

mětné předávací stanice budou vy-

ňaty ze zástavní smlouvy.

Při pohledu do plánu investic na

rok 2001 musím konstatovat, že

byl naplněn. Závažné investice měs-

ta jsou dokončeny a předány k uží-

vání. Jsou to rekonstrukce hotelo-

vého domu UNO, rekonstrukce jí-

delny při I. ZŠ, parkoviště pod ne-

mocnicí, kanalizace u Horácké ga-

lerie, rekonstrukce WC v II. ZŠ

a v kulturním domě a mnohé další

menší akce.

Nové Město bylo zařazeno do

sítě měst s rozšířenou působností

III. stupně. Pro zabezpečení výko-

nu této působnosti bylo nutno při-

stoupit k radikální rekonstrukci rad-

nice. Ta musí být schopna na mno-

ho dalších let tuto správu na úrovni

prvního domu města pojmout. Pro-

jekt přestavby byl přehodnocen, byl

vybrán nový ateliér, který řeší pře-

stavbu na kvalitativně vyšším zá-

kladě.

Došlo k obnovení provozu vla-

kové zastávky u nemocnice. V příš-

tím roce bude uvedena do původ-

ního stavu a bude nabízet více slu-

žeb. Zajistí to investice Českých

drah, na kterou přispěje svým dí-

lem i N. Město.

(dokončení na str. 3)

S ohledem na četné dotazy obča-

nů našeho okresu, které se týkají

zahájení programu bezplatného pre-

ventivního vyšetření prsů na ma-

mografickém přístroji u žen nad 40

let, můžeme sdělit následující.

Okresní nemocnice v Novém

Městě na Moravě si velmi dobře

uvědomuje svůj závazek k obča-

nům našeho okresu, kteří v roce

1996 přispěli v celookresní sbírce

na nákup nového mamografu. Od

té doby se podařilo díky úsilí zain-

teresovaných pracovníků nemoc-

nice vybudovat zcela nové specia-

lizované pracoviště radiologického

oddělení, které je vybavené dalšími

špičkovými přístroji, které splňují

bezezbytku všechny parametry jak

atomového zákona, tak požadavky

na kvalitu vyšetření. Proto také

můžeme s určitým zadostiučiněním

již dnes konstatovat, že jsme při-

praveni k zahájení a realizaci jed-

noho z nejdůležitějších preventiv-

ních vyšetření v rámci onkologic-

kého programu a splňujeme všech-

ny podmínky pro akreditci praco-

viště.

Vedení nemocnice doufá, že

zdravotní pojišGovny zastoupené

v našem okrese a hlavně okresní

pobočka VZP vyvinou veškeré

možné úsilí k tomu, aby screenin-

gová vyšetření prsů ženám našeho

okresu byla hrazena z prostředků

veřejného zdravotního pojištění.

Prim. MUDr. Aleš Bílek
radiodiagnostické odd.

Prim. MUDr. Rostislav Stríž
onkologické odd.

MUDr. Zdeněk Kadlec, ředitel ON

Dočkají se i ženy našeho okresu?

Posledních několik měsíců ve-

dení města stále usilovněji hledá

způsob, jak zajistit, aby restaurace

v novoměstském kulturním domě

byla kvalitní, hojně navštěvovaná,

výdělečná, oblíbená, na vyšší kul-

turní a společenské úrovni... Náro-

ků na budoucího pronajimatele je

již nyní mnoho, ale v cestě ke smlou-

vě s ním stála dosud existující spo-

lečnost s ručením omezeným Vče-

la. Prvním nutným krokem ke změ-

ně bylo vypořádání se s druhým

společníkem společnosti Včela.

Dne 29. 11. se zastupitelé sešli na

XIX. mimořádném zasedání a roz-

hodovali, zda město vyplatí Miro-

slavu Krejčímu požadovanou část-

ku 420 tis. Kč za podíl na společ-

nosti. Na místě se otevřela a disku-

tovala i problematika výpovědních

smluv a odstupného dosavadním

zaměstnancům Včely a některé jiné

právní záležitosti, zejména ve vzta-

hu k MSB, která se od ledna 2002

stává nástupcem společnosti s r.o.

Zastupitelé schválili odkup části

společnosti za 420 tis. Kč. V praxi

to znamená, že ve Včele budeme

naposledy obslouženi letos na Sil-

vestra. Zájemci o ekonomické ná-

jemné cca 300 tis. Kč ročně za při-

bližně 620 m2 v novoměstském KD

(podrobnosti upřesní majetková dis-

pozice) se údajně již předběžně hlásí,

takže od února se snad budeme moci

nechat obsloužit ve staronových

prostorách.

Do Včely naposledy na Silvestra

EJ

Letošní bohatší vánoční
výzdobu centra města

zajistily TS služby s.r.o.
    „Zdálo se nám, že vánoční vý-

zdoba v N. Městě není v poslední

době srovnatelná s výzdobou v ji-

ných městech. Město mnoho peněz

nemá, proto jsme letos zkusili udě-

lat první krok sami. Nakoupili jsme

světelné řetězy pro ozdobení něko-

lika stromů a městu účtujeme pou-

ze montáž“, sdělil jednatel společ-

nosti TS služby s.r.o. Luděk Sečan-

ský.

     Ke každoročně rozsvícenému

smrku na Vratislavově náměstí tak

přibude šest ozdobených borovic

na témže náměstí a jedna borovice

na náměstí Komenského. Zdobit se

začalo ve středu 28. 11. Nikoliv

doubravnická firma, jak jsme před

časem mylně informovali, ale pra-

covnici TS služeb s.r.o. sami rozvě-

sili tradiční žárovky na smrk a dru-

hý den řetězy na borovice.

     Luděk Sečanský dále sdělil, že

TS služby s.r.o. pořídily světelné

řetězy za 30 tis. Kč. Letos jsou roz-

věšeny přibližně po 40 metrech na

jednom stromě. Možná se občanům

bude zdát zdobení řídké, takže z to-

hoto materiálu by se příští rok mu-

selo ozdobit stromů méně. Také je

možné, že se nápad zalíbí i jiným

firmám, které přikoupí další řetězy

pro další stromy.                       EJ

Zeptali jsme se:

Jak se vám líbí nová vá-
noční výzdoba náměstí?
starosta města: Nemohu říct, že

by se mi vánoční výzdoba borovic

obzvlášG líbila, ale je to první krok.

V dalších letech budeme svítící ře-

tězy přikupovat a výsledný dojem

bude jistě lepší.

žena 25 let: Před Vánocemi má

náměstí co nejvíce svítit. Líbí se mi

to, ale chtělo by to více řetězů.

žena 50 let: Měli se jet podívat na

předvánoční výzdobu do Bystřice.

muž 51 let: Někdo se učil házet

lasem.

žena 30 let: Příští rok to bude urči-

tě hezčí a bohatší, všichni se učíme.

redaktorka Novoměstska: Smrk s

barevnými žárovkami je překrás-

ný, letos to s podivnou výzdobou

kleče zvláště vyniká. Méně je ně-

kdy více.
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Poděkování

Horácké galerie

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Kino

Kulturní dům

Dům dětí a mládeže
Za celou zarmoucenou rodinu dě-

kuji přátelům, sousedům a spolužá-

kům, kteří doprovodili mého man-

žela Ing. Emiliána Šustra na po-

slední cestě. ZvlášG poděkovat chci

kolektivu interního oddělení okres-

ní nemocnice a MUDr. Pavlu Páv-

kovi.                     Jiřina Šustrová

út 18. 12., 19.30 hod., evang. kos-
tel
Vánoční koncert s Evou Pilaro-
vou
vstupné 120 Kč

st 19. 12., 17 hod.
Závěrečný věneček tanečního kur-
zu
vstupné 30 Kč

čt 20. 12., 15 hod.
Maxidiskotéka (10 – 15 let)
DJ Ivan Mejsnar,

vstupné 30 Kč

po 31. 12. od 20 hod.
Silvestrovský večer
k tanci a poslechu hraje NOVA

BAND, vstupné 200 Kč, předpro-

dej v IC. Do 27. 12. je možné si za-

koupit i poukázku na silvestrovské

menu (200 Kč).

14. pá v 19.30 h., 15. so v 19.30 h.,
16. ne v 18 h.
Jurský park 3 (93´)

Třetí díl dinosauří série, dramatické

střety s prehistorickými tvory. Pre-

miéra, přístupný 55 Kč

18. út v 19.30 h., 19. st v 18 h.
Deník princezny (116´)

Romantická komedie. Premiéra,

přístupný 53 Kč

19. st v 9.30 hod.
Chytrá zvířátka (57´)

Pásmo pohádek 10 Kč

21. pá v 19.30 h., 22. so v 19.30 h.
Král tančí (110´)

Historický snímek se opírá o život-

ní osudy skladatele J.B. Lullyho.

Zachycuje klíčové změny v umění

ludvíkovské epochy. Premiéra,

příst. od 15 let 55 Kč

26. st v 19.30 hod.
Příběh rytíře (132´)

Hlavní atrakcí filmu jsou rytířské

souboje a hity skupiny Queen. Pří-

stupný 50 Kč

28. pá v 19.30 h., 29. so v 18 h.
Jak ukrást Dagmaru (85´)

Bláznivá komedie o „antibond“

agentovi 007. Premiéra, přístupný

51 Kč

4. pá v 19.30 h., 5. so v 18 h.
Planeta opic (120´)

Na cizí planetě vládnou opice...

Příst. od 12 let 55 Kč

8. út v 19.30 h., 9. st v 19.30 h.
Scary movie 2 (82´)

Hororová parodie. Příst. od 12 let.

50 Kč

so 15. 12. 10 hod.
Vánoční turnaj ve stolním tenise
přihlášky v IC, startovné 15 Kč

so 22. 12., 14 hod.
Dětský vánoční stromek na Vrati-

slavově nám. – zdobení stromečku

a zpívání koled.

po 31. 12. 16 – 20 hod.
Dětský Silvestr v Klubíčku
diskotéka, soutěže, pressing fotbal,

šipky, české komedie na videu. Přes-

ně v 19.30 hod. dětská půlnoc a pří-

pitek dětským sektem. Předprodej

vstupenek (20 Kč) v IC.

pá 11. 1., 20 hod.
Oldies Disco ples
hudba 70. – 90. let, DJ zpívající

bubeník VíGa Vávra, travestie sku-

pina Wild cats, hudebník Petr Han-

ning

Další setkání v Klubíčku se usku-

teční v úterý 18. prosince od 15.30

do 17 hod.

Nám, nám narodil se
výstava regionálních betlémů z 20.

st.

otevřeno do 19. 1. 2002

Půjdem spolu do Betléma – (žáci

ZUŠ)

Radost z tvorby (absolventi ZUŠ)

obě výstavy otevřeny do 20. 1.

Radek Jaroš: Není lehkých cest
do 13. 1.

expozice sochařská a sklářská

25. a 26. 12. volný vstup, 1. 1.

otevřeno 14 – 18, volný vstup

Nabízíme roční permanentní vstu-

penky na výstavy a do internetové

studovny:

žáci, studenti stř. škol 50 Kč

vysokoškoláci, důchodci 100 Kč

dospělí 250 Kč

Horácké muzeum

Betlémy
a vánoční
tradice
výstava, obecní úřad Křižánky
17. 12. – 3. 1. 9 – 17 hod.
(mimo 24., 25., 31. XII. a 1. I.)
připravily OÚ, ČSŽ a ZŠ Křižánky

Vánoční jarmark
sobota 15. 12.

8 – 16 Vratislavovo nám.
soubor Šípek vystoupí v 10.00

na schodech u kostela sv. Kunhuty

OBCHOD
BYTOVÉ DOPLŇKY
JITKY BUKÁČKOVÉ

vás srdečně zve

k předvánočním nákupům

dárků pro potřebu i pro radost.

Současně upozorňujeme

na provoz Sběrny prádla

a šatstva v prodejně.

N. Město, Malá 161

tel. 0616/616 323

Po procházce zasněženou kraji-

nou Vám nabízíme zpestření:

výstava kreseb a koláží

Tomáš Paufec
Zima na Vysočině
penzion Horácko, Tři Studně

prosinec - únor

Vánoční koncert
Radujme se, veselme se

17. 12. 17,00
aula Gymnázia V. Makovského

Nové Město na Moravě

Zveme vás

k předvánoč-

ním nákupům

ze širokého výběru

knih, MC, CD, kalendářů,

puzzle skládaček...

S přáním spokojených

Vánoc a pohody

v roce 2002

Vaše

Knihkupectví Trojan

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ
INTERNETU

UNET
Miroslav Procházka

tel. 0616/617 568, 0723 808 876
mafi@nmnm.cz

PŮJČOVNA TEPOVAČŮ

TOMÁŠKOVÁ
Tyršova 1345 (bývalá prádelna)

10 – 15 hod.

tel. 615 989, 0606 558 469

Penzion u Martina
taneční večer

sobota 22. 12., od 8 hod.
vstup zdarma

PORADENSKÉ MÍSTO ČMSS a.s.,

Masarykova 1494  (autocentrum NISSAN)

592 31   Nové Město na Moravě

tel. 0616/617 504, 0607/964 884

po – pá    8.00 – 12.00    12.30 – 16.30
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Vidina supermarketu stále nad městem
Nespokojenost občanů Nového

Města na Moravě se stavem ob-

chodní sítě ve městě je všeobecná.
Zvláště neúnosný stav je v oblasti

potravin, stačí se postavit do fronty
na vozíky v Meinlu a naslouchat
hlasu lidu. Rozhořčené kritické hla-

sy zazněly i na zasedání zastupitel-
stva. Šilháme se závistí po okolních

městech v okresu, kolik že super-
marketů bylo kde postaveno a u nás
dosud nic. Zatím jezdí stále více

NovoměšGáků za nákupy do ŽYáru.
Panuje všeobecná představa, že vše

vyřeší nový supermarket. Největší
prodejna potravin v našem městě
Meinl se také honosí nápisem „Ví-

táme Vás v supermarketu“, ale asi
nikdo si takto vytoužený nový su-

permarket nepředstavuje. Tedy su-
permarket chceme, ale jaký? No
přece ten nejlepší!

Jó, mít tak v Novém Městě tako-
vou Hypernovu, to by se nám na-

kupovalo! Ano, je to pěkný sen, ale
opravdu jenom sen. Takový ob-
chod v Novém Městě nebude, na to

jsme příliš malé město. Jednoduše
řečeno super ano, na to máme, hy-

per ne, na to zapomeňme. Dobrý
supermarket by zvětšil konkurenci,
a tak přispěl ke zlepšení situace a ke

spokojenosti občanů našeho města.
Pokud tedy po supermarketu volá-

me, proč se nic neděje, kde je tedy
problém?

Zájem firem o výstavbu nového
obchodu v našem městě přetrvává.
Nic se však nepohne kupředu, do-

kud nebude vyřešen nerudovský
problém kam s ním. Pod tlakem

veřejného mínění se intenzivně hle-
dá pro takový obchod místo tady,
tamhle, či onde. Hledá se místo,

které by bylo ve městě a zároveň
nebylo ve městě, aby se tam dalo

dobře nakupovat, ale zároveň zase
tak moc ne, zkrátka nejlepší by byl
takový pohádkový obchod, neob-

chod. Jak vidno, tento problém již
dávno přestal být problémem neru-

dovským a stal se bonbonkem pro
chytrou horákyni. Ještě že se ne-

musíme trmácet po světě a po chyt-
ré horákyni vyhlašovat pátrání.
Jsme na Horácku, proto máme doma

nejen chytrou horákyni, ale i dost
chytrých horáků. Můžeme tedy

s důvěrou vyčkávat, jak tento pro-
blém chytré horácké hlavy vyřeší.
Objektivně vzato je pravda, že najít

vhodný pozemek na vhodném mís-
tě, na kterém by bylo možné posta-

vit velkoplošný obchod, je u nás
problémem velikým. Vhodných
pozemků je málo, jsou v soukro-

mých rukou a jsou zastavěny. Pro-
to také starý a stále platný územní

plán navrhoval vymístění mlékár-
ny a pily z centra města. Obava
z ohrožení zaměstnanosti ve městě

však nakonec způsobila, že tento
záměr byl schválen pouze jako

směrný, nikoliv závazný. A tak se
stále hledá dál. Poslední místo pro
stavbu supermarketu v prostoru

bývalého lihovaru je spíše z nouze
ctnost. Záměr výstavby je prove-

ditelný, ale je trochu na dlouhé lok-
te a lehce zavání horáckou chytros-
tí. S výstavbou se totiž musí čekat

na schválení novelizovaného územ-
ního plánu, protože novostavba není

v souladu se stávajícím platným
územním plánem. Celou přípravu

provázejí rozepře v radě města, a tak
dosud není jasné, kdy se bude „za
vodou, na vodě“ stavět.

Jak už to bývá, čas opět oponou
trhnul a podmínky se rychle změ-

nily. Čekat, až chytrá horákyně
s chytrými horáky problém vyřeší,
najednou pozbylo na aktuálnosti,

vždyG aG se klidně v pohodě hádají
dál. Do hry vstoupila nová skuteč-

nost, protože mlékárna už není mlé-
kárnou. Ke škodě regionu ukončila
totiž mlékárna provoz a zůstal po ní

dluh u místního zemědělského druž-
stva. Na jeho uhrazení byly země-

dělskému družstvu převedeny bu-
dovy mlékárny i s pozemkem. Zde

se naskytla pro naše město jedineč-
ná, neopakovatelná šance. Osobě,
kterou zemědělské družstvo pově-

řilo jednáním, jsem neprodleně zpro-
středkoval kontakt s jednatelem in-

vestorské společnosti, která staví
supermarkety pro obchodní řetěz-
ce, a ta ve velmi krátké době zpra-

covala studii výstavby supermar-
ketu v místě mlékárny. Studie pro-

věřila, že se na dané území vejde
velkoprostorový obchod s šedesáti
místy k parkování a současně se

kultivovaně vyřeší i problematické
spojení pro pěší od Křenkovy ulice

na Masarykovu. Souběžně byl zjiš-
Gován i zájem potenciálních inves-
torů o výstavbu. I když se pozem-

ky ještě dále prodraží o náklady na
demolici stávajících objektů a eko-

nomika projektu se tak přiblíží na
hranici efektivnosti, je o výstavbu
obchodu stále vážný zájem. Pokud

tedy nebude výstavbě supermarketu
různými obstrukcemi bráněno,

mohli by občané města nakupovat
na Vánoce v roce 2002 v novém
obchodě. Studii výstavby zpracova-

nou investorem projednala komise
pro výstavbu rady města, stavbu

doporučila a upozornila investora
na okruh technických podmínek pro

realizaci výstavby, které bude město
na investorovi požadovat. Dále ko-
mise vyzvala investora, aby nepro-

dleně zahájil přípravné práce na do-
kumentaci pro územní řízení.

Co tedy pro úspěch výstavby mo-
hou udělat volené orgány města?

Stačí jen málo. Městský úřad musí

urychleně připravit rozumné pod-
mínky pro stavbu a zastupitelstvo

města by mělo deklarovat obecnou
podporu výstavbě, za předpokladu
respektování podmínek územního

rozhodnutí.
Máme tedy jedinečnou šanci!

V případě výstavby se zlepší ob-
chodní síG ve městě v oboru potra-
vin, zlepší se vzhled centra města,

přibudou nová parkovací místa
a městská pokladna bude ušetřena.

Strategickým krokem by bylo zís-
kat pro výstavbu společnost Ahold.
V tom případě by se Albert mohl

přestěhovat do nových prostor a stal
by se i u nás opravdovým potravi-

novým supermarketem. Uvolněné
prostory v Halině by pak vytvořily
předpoklady pro zřízení rychlého

občerstvení, po kterém se už volá
mnoho let.

 Pokud se výstavba neuskuteční,
zůstane nám uprostřed města chát-
rající průmyslový areál, kde budou

jednotlivé objekty pronajaty růz-
ným drobným provozovatelům,

protože pro zemědělské družstvo je
životní nutností dostat pohledávku
co nejdříve zpět. Areál bývalé mlé-

kárny bude chátrat a ozdobou cen-
tra města rozhodně nebude.

Dalo by se kombinovat ještě dál,
jaké klady a zápory stavba přinese,
ale to si umí každý udělat k obrazu

svému sám. Že supermarket nebu-
de všemi vítán, lze očekávat. Že se

objeví hlasy proti a bude dramati-
zováno především možné zhoršení
dopravní situace hraničí téměř s jis-

totou a to, že bude veliká kritika na
obtěžování okolí při jeho výstavbě,

je samozřejmostí. Jakpak to asi do-
padne?          Ing. Jaromír Černý,

člen zastupitelstva města

Víte, že jsme otevřeli
další poradenské centrum!

Hlinné 20
tel.: 0616/616 386

mobil: 0777 800 914

Zde Vám zdarma poskytneme veškeré informace o stavebním

spoření a také o možnosti rychlé a výhodné půjčky.

4x MODRÁ ŠKODA FABIA
+ pro každého sleva 15% na nákup obuvi

v prodejnách BaRa

Každý klient, který v období od 29.10. do 31.12. 2001 uzavře

smlouvu o stavebním spoření, získá dárkovou poukázku na slevu

15% při nákupu obuvi v prodejnách BaGa. Navíc se může stát

majitelem jednoho ze čtyř vozů Škoda Fabia.

Informujte se u nás, jak získat všechny tyto výhody!
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Letošní listopad ničím nepřekva-

pil. Množství srážek, noční i denní

teploty byly v normálu. První mráz

s ranní teplotou –4o C přišel letos

až 6. 11. Nejchladnější ráno bylo

11. a 26. 11., shodně – 8o C. Drob-

ně sněžilo 9. 11, ale odpoledne sníh

roztál. 16. 11. překvapil chodce ran-

ní namrzající déšG. 23. a 24. 11. na-

padlo asi 5 cm sněhu, který již vy-

držel. Teprve 30. 11., tedy posled-

ní den v měsíci, napadlo 10 – 15

cm sněhu.

FV

Počasí v listopadu

Městská knihovna
v Novém Městě na Moravě

oznamuje změnu
provozní doby

od 1. ledna 2002
Půjčovní doba v odděleních

pro dospělé a dětské čtenáře,

studovně + internetu a čítárně:

Po   12.30 - 17.00

Út   - - -

St   9.00 - 11.00 12.30 - 18.00

Čt   - - -

Pá  9.00 - 11.00 12.30 - 17.00

So  9.00 - 11.00 (pouze odd.

pro dospělé čtenáře, studovna

+ internet)

Vlek na Harusově kopci

0V�:LQGRZV��*18�/LQX[��VYRERGQê�VRIWZDUH
SURGHM�3&�D�3&�NRPSRQHQW�]D�QHMOHSãt�FHQ\

LQVWDODFH�VRIWZDUH�D�KDUGZDUH��JUDILFNê�D�ZHE�GHVLJQ
�EH]GUiWRYê�,QWHUQHW��SRUDGHQVWYt

V sobotu 8. prosince zahájil pro-

voz lyžařský vlek pod Harusákem.

Zájemci o jízdy si zakoupí bodo-

vou kartu, ze které budou při každé

jízdě odečítány body. Cena jedné

jízdy vychází na 6 - 8 Kč.          EJ

29. listopadu 2001. Necelých pět minut chybí do spuštění zautomatizova-

ného výpůjčního protokolu dětského oddělení novoměstské knihovny. Na

fotografii knihovnice Marie Janečková začíná pod dohledem technika

firmy LANius.           Alena Janíčková

Pomáháním druhým obohacujeme sami sebe
V jednom z minulých čísel No-

voměstska zvaly DPS a Sdružení

N. Město na seminář Osobní asis-

tence jako komplex služeb. Lekto-

rem semináře byla Ing. Jana Hrdá,

sama již několik let klientka této

služby. Po úrazu nepohyblivá

a upoutaná na pojízdné lůžko ne-

ztratila chuG do života. Vlastní zku-

šenosti člověka, který se bez po-

moci druhého neobejde, předává

dál. S Ministerstvem práce a so-

ciálních služeb spolupracuje při

tvorbě legislativy týkající se osob-

ní asistence. Pokud jí okolnosti do-

volí, vyjíždí i mimo Prahu, jako

například 21. 11., kdy zavítala do

novoměstského DPS.

V semináři i mimo něj hovořila

nejen o odborných stránkách osob-

ní asistence, ale zejména těm zdra-

vým a pohyblivým vysvětlovala,

že není třeba se před vozíčkáři ostý-

chat, stáhnout se do sebe a bát se

něco udělat, něco říct, protože by

to mohlo vypadat a vyznět hloupě.

Ona sama hledá a nachází v dru-

hém především člověka, jeho pro-

blém je vždy až druhořadý. Když

však najdeme u člověka i problém,

a dokonce ho dokážeme řešit, jed-

ná se o řešení na druhou.

V posledních deseti letech se si-

tuace postižených výrazně zlepšila,

nejsou odkázáni jen na ústavy, mo-

hou se dle svých možností zapojo-

vat do běžného života, ale přesto je

ještě mnoho co zlepšovat. Existují

různá pomocná sdružení a příspěv-

kové organizace, ale pracují bez

legislativního zázemí, bez zajiště-

ných financí. Tato altruistická péče

by však měla být výrazně podpoře-

na státním zájmem, to je zákony.

Ing. Jana Hrdá přivezla do N.

Města hodně naděje, hodně opti-

mismu. Ukázala, že i z lůžka, bez

možnosti vlastního většího pohy-

bu, se dá na svět dívat s radostí a záj-

mem a ještě k tomu potěšit a pora-

dit.                                            EJ

STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ

SLUŽBY
Lékařské ošetření je poskytováno
v době 8 – 12 hod.
15. 12. MUDr. Ondřej Bartoš, zdr.

stř. N. Veselí, MUDr. Ivo Matono-

ha, zdr. stř. Jimramov, MUDr.

Magda Fillová, V. Meziříčí
16. 12. MUDr. Petr Filla, zdr. stř.

Kablo V. Meziříčí, MUDr. Alena

Burešová, poliklinika NM
22. 12. MUDr. Dušan Borek, poli-

klinika Bystřice, MUDr. Zdeňka

Kreislerová, Bezručova 23, ZR,

MUDr. Marie Špinarová, zdr. stř.,

U Hřiště 552, Měřín
23. 12. MUDr. Tomáš Kreisler,

Bezručova 23, ZR, MUDr. Eva Jur-

ková, poliklinika V. Meziříčí
24. 12. MUDr. Tomáš Dvořák, zdr.

stř. V. Losenice, MUDr. Olga Čum-

plová, poliklinika Bystřice
25. 12. MUDr. Andrea Stalmacho-

vá, zdr. stř. Vír, MUDr. Olga Se-

merádová, 5. ZŠ, Palachova ul., ZR
26. 12. MUDr. Věra Prášková, zdr.

stř. D. Rožínka, MUDr. Milena

Koutková, poliklinika ZR

I N Z E R C E
◗ Mladý muž hledá podnájem (i sa-

mostatný pokoj) v NM, od pol. led-

na nebo začátku února, nekuřák

tel. 0607 105 519

◗ Prodám 4 ks pneu zimní protek-

tor – nové 6,15 x 13, cena doho-

dou, tel. 616 530

◗ Prodám velmi levně el. sporák

4 plotýnkový, nový, 8 měsíců uží-

vaný. tel. 616 163 (večer)

◗ Koupím sv. obrázky z modliteb-

ních knížek s krajkou a plakáty

1. máj. Dobře zaplatím. St. Svobo-

da, Purkyňova 725, NM, tel. 618

168

◗  Prodám odznaky, vojenskou dra-

gounskou uniformu 1. republika

s jezdeckými botami a knihy s křes-

Ganskou tematikou. Levně. St. Svo-

boda, Purkyňova 725, NM, tel. 618

168

◗ Prodám různé druhy papoušků

a exotických ptáků. Ceny od 80 Kč

do 450 Kč. Inf. na tel. 618 870 (20

– 21 hod.)

RAZÍTKA
všeho druhu:
-předlohu vytvoříme
i na počkání

-dodávka do dvou pracovních
dnů

-dobré ceny
-a ještě množstevní slevy

A*plus - Alice Hrdá
Vratislavovo nám.100
(prodejna SONY CLUB)
Nové Město na Moravě
0616/ 617 366
austrino@waa.cz

Bazarový nábytek U Márč

Bobrová 75 - nákupní středisko

tel. 0616 / 67 32 26

po -pá 8.30 - 17.00 hod.

so 8.30 - 12.00 hod.

SPLÁTKOVÝ PRODEJ
VÝKUP + KOMISNÍ PRODEJ

VAŠEHO POUŽITÉHO NÁBYTKU

PŘEJEME VÁM
PĚKNÉ VÁNOCE

A ÚSPĚŠNÝ ROK 2002!


