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Benefièní koncert ROCK A POP
PRO PERNTEJN
pøilákal i pøes tropické vedro sluný poèet posluchaèù, návtìvnost
rostla s ubývající teplotou a pøibývající tmou. V programu, který zaèal v sobotním odpoledni 28.
kvìtna v 15 hodin a trval témìø do
pùlnoci, vystoupili mimo jiné Vilém

Èok, Julián Záhorovský a Petr Muk.
Dost moná, e kamenný Vratislav, jeden z neznámìjích Perntejnù, si v duchu øíkal: Dìkuji, e se
hrálo, zpívalo a vybíralo právì tady
u Vás, kdy u jste si po mnì pojmenovali námìstí
EJ

Pøed pøedáním nových bytù
K poslednímu kvìtnu bylo mono zaádat o jeden ze ètyøiadvaceti nových bytù v bytovce na Drobného ul. èp. 301. Ji v polovinì
kvìtna bylo jisté, e poèet uchazeèù pøevýí nabídku, i kdy jednou z podmínek ádostí bylo prokázat zhorené sociální podmínky.
Byty typu 2+kk se nepatrnì lií
velikostí. Vechny jsou vybaveny
kuchyòskou linkou a zajímavým
sklepem  malou místnùstkou na
pøísluném patøe, pøístupnou ze
spoleèné chodby.

Byty pøipravené k pøedání záøí
èistotou, stejnì tak i chodby. Kontrastnì a znaènì vybydlenì proto
pùsobí vstupní hala a dalí spoleèné prostory celé budovy uívané
nìjaké ètyøi roky. Jací budou noví
obyvatelé hotelovky? Jak rychle se objeví mouhy a malùvky na
èistých zdech? Vedení Novomìstské správy budov i vìtina stávajících obyvatel vìøí, e mezi slovy
sociální vrstva a pindírové nebude rovnítko.
EJ

Upozornìní pro dárce krve
Nemilé zprávy

První nemilou zprávou, kterou
ji obèané N. Mìsta zaznamenali
v tisku, byla informace, e se výstavba kruhového objezdu na køiovatce ulic Neèasova, Petrovická... o nìkolik mìsícù oddaluje.
Na hotovém projektu, dlouhodobì konzultovaném na vech úrovních, shledala Dopravní policie
nìkteré nevyhovující parametry.
Vinu za zdrení nelze hledat v
práci novomìstských úøedníkù.
Závanìjí problémy se zaèínají objevovat v souvislosti s pronájmem novomìstského koupa-

litì. Do sporu se dostalo mìsto a
pronajimatel  provozovatel koupalitì. Sloité vztahy mají koøeny v dlouhodobì neøeeném vlastnictví pozemkù v okolí vodní plochy i ve faktu, e ji pøed mnoha
lety nebylo ke zdìné budovì na
koupaliti nalezeno stavební povolení a problém se dosud nevyøeil.
Letoní letní sezona ohroena
není, o vývoji situace by se mìli
obèané více dozvìdìt v následujících èíslech Novomìstska.
EJ

Váení dárci, chtìli bychom Vás upozornit, e transfúzní oddìlení
Nemocnice Nové Mìsto na Moravì, pøíspìvková organizace zavádí
objednávání dárcù krve na pøedem stanovený den. Objednat na dalí odbìr se mùe dárce ihned po provedeném odbìru nebo telefonicky
v pracovních dnech od 6,30  do 14,30 hodin na èísle telefonu
566 801 525.
Na tomto telefonním èísle obdríte i dalí a podrobnìjí informace.
Za pøípadná nedorozumìní se Vám upøímnì omlouváme.
Tìíme se na dalí spolupráci a dìkujeme za pochopení.
prim. MUDr. Vlasta Musilová,
oddìlení klinických laboratoøí a transfúzní sluby

V pondìlí 23. kvìtna bylo malou slavností znovuotevøeno novomìstské pracovistì penìního ústavu GE Money Bank na Masarykovì ulici. Pøedcházející týden se interiér banky vybavoval nábytkem a zaøízením v jednotném stylu s ostatními pracoviti v celé republice.
Souèástí slavnostního zahájení provozu bylo i pøedání eku s èástkou 20 tis. Kè Hospicovému hnutí  Vysoèina.
Na snímku vedoucí novomìstské poboèky GE Money Bank Marie
Pejchalová a RNDr. Vojtìch Hrouda a Iva Kondýsková z HHV.
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Podìkování

I. ZŠ

Velice rád bych chtìl touto cestou podìkovat panu Kratochvílovi
z Tyrovy ulice 854 za jeho poctivost a ochotu. Kdy 1. kvìtna nael penìenku i s doklady, neváhal
okamitì kontaktovat majitele a ve
odevzdal. Je pøíjemné se setkávat s
takovými lidmi. Jetì jednou velký dík.
Ing. Petr Markvart

èt. 16. 6. od 16. hod., KD
Nae kola má narozeniny 
kolní akademie, více na str. 5

Milá Lenèo, blahopøejeme Ti
k narození syna Adama.
kolegynì z MìÚ

Úmrtí
12. 5. Miroslav Kalina
20. 5. tìpán Jedlièka
20. 5. Zbynìk Kudera
25. 5. Marie Srnská

1930
1956
1932
1914

Jubilanti
3. 6. Rudolf Horváth
86 let
3. 6. Zdeòka Loubová
75 let
8. 6. Jan Práil
75 let
15. 6. Frantiek Kuèera
92 let
24. 6. Karel Smetana
75 let
Vem jubilantùm blahopøejeme!

Klub Støedozemì
Stanislav Pospíil  kresby; otevøeno do 20. 6.
Zájemci o hru petanque se budou scházet pøes léto na zahradì
Støedozemì. Cílem Petanque klubu je dát dohromady partu lidí,
kteøí mají o tuto hru zájem a chtìjí se ji nauèit hrát. První setkání
zájemcù bude v úterý 7. èervna v
17 hod. Aktuální informace najdete také na http://www.stredozeme.klubslunicko.cz.

Kulturní dùm
so 18. 6. v 18 hod. - Koncert 75
èlenného mládenického symfonického orchestru CENTRAL
KENTUCKY YOUTH, USA
uskuteèní se jako jediný v ÈR u nás
v N. Mìstì, vstupné 70 Kè
pá 24. 6. Slavnosti NOVA CIVITAS - Program bude probíhat celý
den od 10 hod., pøedbìná skladba
programu:
10 - 13 - vystoupení ákù ZU, 13 13,30 - pøestávka, 13,30 - 13,50 ípek - dìtský folklorní soubor, 14
- 15 - Kouzelník GRINO, 15,15 16,30 - Blues EX - bluesová skupina, 17 - 18,30 - folklorní soubor z
Velké Bítee, 19 - 20,30 - FUGA hudební skupina, 21 - 22 - Tìkej
Pokondr - koncert populární dvojice; v prùbìhu dne øemesl. jarmark
Horácké muzeum - v prùbìhu dne
ukázky lidové výroby - vstup volný
Mìstská knihovna - 30 minut internetu zdarma
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Horácká galerie
Odysseova cesta  keramika, (do
5. èervna), výstava èlenù Sdruení keramikù Brno
Tváøí v tváø  fotografie RNDr.
Vladimíra Lemberka ze svìta
zvíøat. (do 12. èervna)
Jarmila Janùjová  grafika,
kresba, malba (do 12. èervna)
...Odjakiva ráda a nejèastìji Jarmila Janùjová maluje zemi. Nechává stranou její rozmìry a krásu. Neupírá svùj zrak k horizontu,
ani jej nezvedá vzhùru. Hledí
k zemi. Maluje to, co na ní leí. ...
citace Jana Kapusty ml. z prologu
katalogu Jarmily Janùjové.

Modré dny v Centru Zdislava
V rámci projektu Speciální
Modré dny nás ji tøikrát navtívili jeho organizátoøi se svými hosty. Hned pøi prvním setkání jsme si
zabubnovali se skupinou Iva Batouka Magické bubny.
Pro nae klienty bylo velkým záitkem setkat se a popovídat si se
známými osobnostmi, které znají
jen z televizních obrazovek. Stálými návtìvníky naeho Centra v
rámci projektu je Martin Dejdar,
Radek Jaro, Jaroslav Sakala a dalí
osobnosti ze svìta sportu a kultury. Hosté nám vdy kromì dobré
nálady pøivezou i drobné dárky, a

u je to krásná kvìtina nebo rùzné
drobnosti pro arteterapii. Nejvìtí
radost mìli klienti z modrých míèù,
které vyuívají v rámci pohybové
terapie. Tøetí setkání v kvìtnu se
neslo v duchu skupinové muzikoterapie, pøi které bylo mono z tváøí zúèastnìných klientù èíst pohodu a radost (viz fotografie). Chtìli
bychom tímto podìkovat organizátorùm a úèinkujícím Modrých dnù
za ve pìkné, co nám svou návtìvou dávají, a tìíme se na dalí spoleèná setkání.
Marie Balabánová,
foto Martin Drápalík

Kino
3. pá ve 20 h., 4. so ve 20 h.
Román pro eny
100 min
ÈR 2005, komedie, premiéra, od
12 let, 60 Kè - Komedie Filipa
Renèe podle scénáøe Michala
Viewegha se Simonou Staovou a
Klárou Issovou v hlavních rolích.
7. út ve 20 h., 8. st ve 20 h.
Pád Tøetí øíe
156 min
SRN/Rakousko/Itálie 2004,
historické drama, èeské titulky,
premiéra, od 12 let, 60 Kè 
Diskuzi vyvolávající drama závìr 2. svìt. války oèima Adolfa
Hitlera.
10. pá ve 20 h., 11. so ve 20 h.
Kruh 2
110 min
USA 2005, horor, èeské titulky,
premiéra, od 15 let, 60 Kè Pokraèování úspìného hororu,
duch holèièky utopené ve studni
se vrací.
14. út ve 20 hodin
Letec
170 min
USA/SRN 2004, ivotopisný,
èeské titulky, od 15 let, 60 Kè Výpravný snímek o legendárním
dobrodruhovi.
15. st v 18,30 h.
Fantom opery
143 min
Filmový klub seniorù, USA/VB
2004, muzikál, èeské titulky, od 12
let, 30 Kè - Filmová adaptace svìtoznámého muzikálu s barvitou
výpravou, bohatými kostýmy a øadou vizuálních efektù.
17. pá ve 20 h., 18. so ve 20 h.
Skøítek
90 min
ÈR 2005, groteska, premiéra, od
12 let, 60 Kè - Rodinka se pøestìhuje z venkova do mìsta a snaí
se tu naplnit sen o astném ivotì. Tajemný Skøítek jí pomáhá
i kodí.

Pøekvapení zail opìt pan Jiøí Brady,
jeho sestra se stala mezinárodním symbolem holocaustu díky
knize Hanin kuføík. V den svých
narozenin dostal do Toronta emailovou potu s neèekaným obsahem.
Vdìèí za nìj brnìnskému studentu architektury, který chtìl donést
matce pedagoce staré dìtské knihy vyhozené na kontejneru. Pod
nimi bylo nìkolik promoèených
papírù pocházejících z terezínského ghetta. Vedle skupinové fotografie matky a dìdeèka sourozencù Brady s nezjitìnými osobami
jde o dokumenty se vztahem k
obìma sourozencùm.
Krátce poté matka nálezce èetla
recenzi na knihu Hanin kuføík. K
vypátrání pana Bradyho jí pomohli
pracovníci praského idovského
muzea. Sdìlili adresu P. Daniela
Hermana, který s Jiøím Brady dìlal rozhovor (mluvèí èeské biskupské konference je synem jeho se-

støenice). Dalí ji obstaral internet.
Dritelka dokumentù pøednáí na
Pedagogické fakultì Masarykovy
univerzity v Brnì. Zde vzácný dar
pøedala 19. 5. Jiøímu Brady pøi
besedì se studenty fakulty a áky
moravských kol (byli mezi nimi i
koláci z N. Mìsta). Jiøí Brady pøijel na besedu s dcerou Larou Hanou, obìtavou pomocnicí pøi absolvování mnoha besed (mj. v Japonsku) a pøi odpovídání na nezvladatelné mnoství dopisù. Pøed
cestou do Brna se oba zastavili v
N. Mìstì prohlédnout si zrekonstruovaný dùm s obchodem U
Brádù a popovídat s pøáteli. Ze
setkání s velmi milou dívenkou je
oèividné, e tafeta Hanièèina odkazu je do budoucnu v nejlepích
rukou.
Dokumenty o rodinì Brady najdeme na webových stránkách
www.hanassuitcase.ca

Slavnostní odhalení pamìtní desky Hany Brady

na domì rodiny Brady, Vratislavovo nám. 13, je plánováno na úterý
12. èervence v 17 hodin.
Pamìtní desku z pálené keramické hlíny navrhla architektka Jiøièková.
Souèástí odhalení bude i slavnostní program v kulturním domì 
pøednáka velvyslance Izraele v 15 hod. a koncert idovské hudby v
19,30 hod.

Evropa ve škole
kolní rok nám opìt pomalu spìje k závìru a je tu období, kdy
dostáváme výsledky z oblastního
kola mezinárodní literární a výtvarné soutìe Evropa ve kole.
Máme radost, nebo i nyní nai
studenti uspìli a navázali tak na
úspìnou tradici posledních esti
roèníkù této soutìe. Letos blahopøejeme Barboøe Jandové a Adéle
Librové, studentkám 1.B, které

K Svátku matek
V úterý 3. kvìtna vystoupily dìti
kolní druiny, ákynì a uèitelé
naí koly s básnièkami, taneèky
na gymnastických míèích a písnièkami v penzionu pro babièky k
Svátku matek. Babièky si i zazpívaly písnièky jim známé, jako je
napø. Èervený áteèek. Zasmály se
malému hastrmánkovi a mìly radost z kytièek, které jim dìti pøedaly.
Program zhlédli i hosté z Nizozemí. Z jejich tváøí bylo vidìt, e
se jim líbí.
II. Z

ZU Jana tursy
Literárnìdramatický obor ZU
Jana tursy srdeènì zve vechny
své pøíznivce na poslední dvì své
akce v tomto kolním roce.
V pátek 3. èervna se v sále ZU
na Monseovì ulici uskuteèní pod
názvem "KUØE NA PÌT ZPÙSOBÙ" absolventské vystoupení
ákù LDO. Zaèátek v 18.30 hod.
Ve ètvrtek 9. èervna pøedvedou
veøejnosti jednotlivé roèníky
LDO ukázky své celoroèní práce. ODPOLEDNE S DIVADLEM zaèíná v sále ZU na
Monseovì ulici v 17 hod.
Základní umìlecká kola Jana
tursy vyhlauje náhradní termíny talentových zkouek pro k.
rok 2005/2006:
Obor výtvarný a literárnì dramatický - úterý 7. 6. od 14 do 17
hodin (LDO budova ZU na
Monseovì ulici, VO - obì budovy koly).
Obor hudební a taneèní - støeda 15. 6. od 14 do 17 hodin (budova koly na Vratislavovì námìstí).

postoupily do celostátního kola
v sekci literární, a Elice Judové
ze 6.A, která uspìla stejnì v sekci
výtvarné.
(gym)

Klub seniorù
po 6. 6., 16 h., DPS - Souèasní
senioøi, budoucí senioøi  co nás
èeká... beseda s øeditelkou NSS
Marií Scheibovou
po 13. 6., 16 h., DPS  Beseda s
poslancem Evropského parlamentu Mgr. Ivo Strejèkem
po 20. 6. Brigáda v Ochoze
po 27. 6. Táborák u DPS

Kniha Trojan

EDICE: Tipy na výlety
t S dìtmi køíem kráem
po Èechách
t Na kole køíem kráem
po Èechách
t Na lodi køíem kráem
po Èechách a Moravì

Jan tursa 15. 5. 1880  2. 5. 1925

Kvìtnová výroèí narození i úmrtí Jana tursy pøipomínáme sochaøovým dopisem Josefu Sadílkovi z poèátku roku 1905, z doby
tursovy práce na jednom z nejznámìjích novomìstských symbolù. Kopii dopisu laskavì poskytl p. Miroslav Nìmecký.
Veleváený pane starosto,
souèasnì s tímto psaním dovoluji zaslati k Vaim rukám skizzu
na ozdobu kany na dolním námìstí. Prosím pøedevím abyste Vy a
slavná rada mìstská mì omluvili,
e vìc celou jsem tak zdrel. Faktického zdrení vak není, nebo
bude-li skizza pøijata, mohu dát
slovo, e do konce dubna, nejlépe
do 1/2 kvìtna socha bude ji v
Nov. Mìstì. Pøíèina proè odloil
jsem provádìní Písnì hor a na
dobu nynìjí, leí jednak v tom,
e v zimì nemohu dostat kámen,
pak mìl jsem nìkolik prací v hlínì rozdìlaných a v mém mením
ateliéru s kamenem bych se nebyl
mohl hnout, a èekal jsem a teï
na jaøe, pøi teplém poèasí, mohu

Horácké muzeum
Výstava prací ákù výtvarného
oboru ZU Jana tursy
VÝTVARNÝ KALEIDOSKOP,
do 27. èervna.

Horácké muzeum se zapojilo do celostátní akce

Asociace muzeí a galerií ÈR Vstupenka pro Asii. Tato veøejná sbírka
je urèena na podporu Muzea námoøní archeologie v Galle na Srí Lance,
jeho budova byla 26. 12. 2004 znièena vlnou tsunami. V pokladnì
HM jsou v prodeji 2 druhy pohlednic s tématikou asijského umìní 
cena pohlednice 20 Kè

sochu z kamene venku provádìti.
Skizzu mám ji delí èas hotovou.
e jsem ji neposílal v tom e mimo
této, pracoval jsem na skizzách
které mìly jiný význam, spíe dekorativní ale koneènì ustanovil
jsem se e polu k posouzení skizzu tuto, kterou povauji za nejzpùsobilejí. Píseò hor je subjektem
pro tuto moji práci. Ovce pasoucí
hoch usedl a laskaje se s oveèkou
která jej vyhledala, zpívá svoje
prosté písnì. Na ná kraj, kde døíve hodnì ovcí se pásávalo, bylo to
jako upomínka na ustaviènì prchající svéráznosti a zvyky kraje.
Mimo to jest to poetiètìjí a mluvilo by to více k srdci ne nìjaký
pouze dekorativní motiv. Socha
provedena by byla z koického
pískovce a sice v ivotní velikosti, aby se venku naztratila, za obnos 100 zl. Pøedkládaje tuto skizzu (ve fotografii i v sádøe) k posouzení dovoluji si Vás prositi
pane starosto, abyste laskavì obsah tohoto psaní se slav. mìstskou
radou sdìlil, a prosím o laskavé
omluvení, e vìc se ponìkud zdrela. Prose o brzké rozhodnutí a
laskavou zprávu.
Porouèím se Vám pane starosto
s výrazem úcty
Jan tursa

AEROBIC MARATON 2005
AEROBIC MARATON 2005
byl svátkem radosti z pohybu
Jak jsme ji døíve informovali,
v sobotu 21. kvìtna se v Kulturním domì konalo sportovní klání pod názvem AEROBIC MARATON 2005. Soutìe ze zúèastnila více ne stovka en a dívek,
které více èi ménì tomuto druhu
sportu holdují. Nejmladí dívky
do 12 let cvièily dvì hodiny,
ostatní ètyøi hodiny, vdy
s desetiminutovými pøestávkami
po kadé hodinì.
Soutìící dostaly øádnì do tìla
hned úvodní hodinu cvièení, kdy
pøedcvièoval nìkolikanásobný
mistr svìta Vladimír Valouch. Zároveò se vak nesla v duchu ra-

dosti z pohybu a pohody, stejnì
jako zbytek odpoledne. Porota
sledovala výkony jednotlivých
soutìících, po kadé hodinì èást
z nich vyøadila, a nakonec zbyly
jen ty nejlepí. A e vydret nebylo jednoduché, naznaèovaly
rudé tváøe úèastnic a nìkolikeré
pøevlékání v prùbìhu soutìe.
Vítìzkou v kategorii kadetek do

12 let se stala Veronika Fricová
z Polièky, v kategorii juniorek (13
 19 let) Hana Èechová
z Bobrové a v kategorii en Barbora Vápeníková z Polièky.
Na tomto místì bychom rádi podìkovali za souèinnost paní Dáe
Kadlecové, dr. Dagmar Bartoíkové a dalím, kteøí nám s akcí
pomáhali.
ddm

10. výroèí maoretek v N. Mìstì
V rámci oslav 10. výroèí zaloení
Taneèního souboru maoretek poøádá Taneèní studio ve ètvrtek 23.
èervna v 17 hod. v novomìstském
kulturním domì slavnostní vystoupení.

Hosté: taneèní soubor GEN - ZU
ïár n.S., taneèní mistøi manelé
Mokøíovi - SMYK ïár n.S.
Srdeènì zveme vechny bývalé
maoretky po vystoupení do restaurace Vèela na pøátelské setkání.
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100 let tradice è. 251 ïár nad Sázavou  Nové Mìsto na Moravì  Tinov
23. èervna uplyne 100 let od zahájení provozu na eleznièní trati è. 251
ïár nad Sázavou  Nové Mìsto na
Moravì  Tinov. Jubilující dráha
byla postavena jako spojovací tra
mezi ji døíve realizovanými úseky z
Brna do Tinova a Nìmeckého
(Havlíèkova) Brodu do ïáru.
Financování stavby, jako i koncesi, zajistilo Drustvo pro stavbu místní dráhy Tinov  ïár, které bylo
zaloeno ji v r. 1894. U 13. ledna
1895 udìlilo Ministerstvo obchodu
povolení k pøedbìným technickým
pracem a o ètyøi roky pozdìji byly
vypracovány projekty. Ze ètyø navrhovaných tras v úseku Tinov  Nové
Mìsto byla vybrána nejkratí trasa
vedoucí z Tinova pøes Nedvìdici a
Rozsochy do Nového Mìsta, pøièem dodateènou úpravou za stanicí
Roná byla èást trati pøeloena z údolí
øíèky Nedvìdièky a tím i z pøímého
smìru k obci Rozsochy do prudkého stoupání a na vrchol kopce  na
bystøický katastr, èím vznikla zajíïka se smìrovì a sklonovì velmi nepøíznivými pomìry. Autorem úseku
Tinov  Roná byl ing. Max Picha,
zbývající èásti inenýøi Kodl a Hammer. V r. 1901 byla provedena závìreèná obchùzka budoucí trati a vyvlastòovací øízení. Souèasnì dolo k
zamítnutí ádosti hrabìte Mitrovského o zøízení zastávky Perntejn a ádosti o vìtí pøiblíení trati k Bystøici. Stejnì tak byla zamítnuta i ádost
Lomnice, aby tra procházela okolo
obce. Koneèný projekt byl tedy
schválen a èekalo se u jen na udìlení koncese, co se stalo 7. èervna
1902. O rok pozdìji, 30. èervna 1903,
byla stavba zahájena. Jejím stavitelem byl ing. Osvald ivotský z Doubravníka.
Výstavba 62 km dlouhé trati trvala
necelé dva (!) roky a proto u 23.
èervna 1905 na ní byl zahájen provoz. Zajímavostí té je, e Bystøiètí
vedle zmìny trasy dráhy dokázali
prosadit i výstavbu malé topírny, která pùvodnì mìla stát v Novém Mìstì, co mìlo zpoèátku vliv na sestavu grafikonu. První, slavnostní vlak
byl v Bystøici vítán s obrovskými
ovacemi, zatímco v tehdìjím sídle
soudního okresu  Novém Mìstì, na
protest projel zcela bez povimnutí.
(Málokdo asi tehdy tuil, e toto bystøické know-how na vekeré dìní na
této trati se jako èervená nit potáhne
celé století). Trasa dráhy byla zvolena velmi úspornì s ostrými oblouky
zpravidla o polomìrech R=200 m (u
zastávky Boraè dokonce jetì ménì)
a se sklony a 24 promile. I proto je
zde pøes èlenitý terén postaven jen
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jediný krátký tunel. Tyto parametry
pøedurèily souèasnou jednotnou traovou rychlost na celé trati V=50km/
h. Není divu, e ji v r. 1938 bylo
rozhodnuto o výstavbì výkonnìjí
trati a za tímto úèelem byly zøízeny
stavební správy v Novém Mìstì na
Moravì (1. 3. 1937) a v Tinovì (1.
10. 1938). Nakonec vak byla prosazena varianta nové trati pøes Køianov z dùvodu patných smìrových
pomìrù mezi Novým Mìstem a Ronou (tedy paradoxnì dùsledkem odchýlení od pùv. projektù s pøiblíením trati k Bystøici) a snad i skuteèností, e pøipravovaná Èeskomoravská spojovací dráha Litomyl  Polièka  Jimramov  Nové Mìsto 
Velké Meziøíèí, která mìla propojit
Choceò a Studenec, zùstala jen na
papíøe.
Provoz na trati zajiovaly lokomotivy ø. 97 (pozdìji u ÈSD jako ø. 310),
celkem jich zde pozdìji jezdilo est,
a dva stroje ø. 422.0, které jezdily v
celém úseku Havl. Brod  Tinov.
Lokomotivy byly dislokovány ve
ïárské výtopnì. Zbrojení uhlím se
provádìlo mimo ïár a Tinov té v
Roné ze speciální rampy pomocí
proutìných koù. Vodní jeøáby a popelové jámy byly té v Novém Mìstì a v Roné. V záloze byly i dva
snìhové pluhy. Po období dvou jízdních øádù (1950-1952) zde jezdil i
motorový rychlík Brno  Havlíèkùv
Brod a zpìt. Specialitou trati byly
páry øady 524.13, které nahradily
zbrusu nové zamraèené 751 (ex T
478.1) a pozdìji brejlovci 753 (ex
T 478.3).
Pùvodnì bylo na celé trati 7 stanic,
a to Doubravník, Nedvìdice, Roná,
Bystøice, Rozsochy, Nové Mìsto na
Jihlavsku (nyní na Moravì) a Slavkovice (nyní Veselíèko). Koncem 30.
let byly vybudovány výhybny Boraè
a Rovné. Vyuívány byly jen krátce
a zhruba po 60 letech jejich existence byly definitivnì zrueny. Ji historií jsou stanice v Doubravníku,
Rozsochách a Veselíèku. Zruena
byla i manipulaèní kolej na zastávce
v Boraèi.
Polistopadová doba znamenala období hledání øeení jak udret a zkvalitnit zdejí provoz. Na základì terénního marketingového prùzkumu byla
zavedena kyvadlová doprava mezi
ïárem a Novým Mìstem a pøidány
spoje na úseku Tinov  Nedvìdice.
Typicky èeská vlastnost  závist zpùsobila, e stoleté bystøické know-how
opìt zapracovalo, take kyvadlová
doprava musela být zruena a s ní i
vloené vlaky z Tinova do Nedvìdice, pøestoe oba úseky jsou frek-

venènì daleko silnìjí ne úseky okolo Bystøice. Vlaky tak musejí projídìt tratí bez ohledu na jejich vyuití.
Následkem byl odliv èásti veøejnosti
k autobusùm a autùm. Tra i pøes vliv
tohoto stoletého know-how vak jistì zruena nebude. S nejvìtí pravdìpodobností ji zachrání rezervní
úloitì vyhoøelého jaderného paliva v blízkosti hradu Perntejna. Ju-

bilující trati by té jistì pomohlo vedení ranního Sp vlaku do Brna v pracovní dny a zpìt z Brna okolo 15.
hodiny, samozøejmì bez pøestupování v Tinovì, co velmi sniuje zájem o cestování.
Oslavy 100 let trati se budou konat
v rámci Slavností Perntejnského panství v Nedvìdici a okolí v období od
1. do 6. èervence. Bc. Jan Kunír

Z redakèní poty:
Pøi studiu starých novin (Národní listy z roku 1890) jsem narazil na
dvì zprávièky týkající se stavby eleznice vedoucí Vaím mìstem, které nemusí být nejstarí. I tak je jasné, e to byla dlouhodobá záleitost.
Posílám Vám text z Národních listù ze dne 13.12.1890 a 17.12.1890.
Ètenáøùm pøipomene i nìkterá jména obyvatel Nového Mìsta.
Se srdeèným pozdravem Jiøí Jindra
Národní listy 13.12.1890
Na den 8.t.m. svolal posl. Heimrich do ïáru schùzi volièù a promluvil k nim dlouhou, úèinnou øeèí....
Ètenáøe nae v Èechách zajímati
bude projev poslance pøi zprávì jeho
o návrhu ohlednì stavby eleznice
z Tinova pøes Bystøici, Nové Mìsto a ïár k nìkteré stanici èeské, a
sice stanici dráhy severozápadní. Na
zvlátní dotaz, jak daleko dospìlo
vyjednávání s mìstským a okresním
zastupitelstvem nìmeckobrodským
v této pøíèinì, odvìtil pan poslanec
Heimrich, e se nìmeckobrodtí o
dráhu skuteènì zajímají..... Spoleènost státních drah sotva asi nechá
sobì pøedpisovati smìr dráhy od
ïáru do Èech a e dráhu bezpochyby zavede Pøibyslavou a k nìkteré stanici vlastní, buï k Pøelouèi
nebo a ke Kolínu.....
Národní listy 17.12.1890
Z Brna, 16.pros. (Pùv. zpráva NL):
Posl. Heimrich podával svým volièùm zprávu o své èinnosti 14.t.m. v
Novém Mìstì u ïáru. Selo se na
150 volièù okresu novomìstského.
Pan poslanec nevyboèil z rámce øeèi
své ve ïáru. Na poèátku schùze

poádal shromádìné, aby zvolili si
dva zapisovately. Pøedsedou schùze byl pan Josef Veselý starí z Nìmeckého, zapisovateli pp.F. ír,
mlynáø z Petrovic a F. Neèas z Nov.
Mìsta. Po øeèi poslance pochvalnì
pøijaté zvolen pan J. Veselý ml. do
deputace, je se odebere do Vídnì
za pøíèinou koneèného provedení
stavby dráhy z Tinova, Bystøicí,
Novým Mìstem a ïárem do Èech.
Pøedseda p. Veselý dìkoval p. poslanci za upøímné zastávání se zájmù rolnických a navrhl k pøijetí tuto
resoluci.
Shromádìné volièstvo posl. p.
Heimricha vyslechlo s povdìkem
jeho snìmovní zprávu. Za jeho obìtavou a úèinnou èinnost vzdáváme
mu srdeèný dík, souhlasíme v kadém smìru s jeho vystupováním a
projevujeme tímto svoji nezkrácenou dùvìru. Pøejeme si, by klub národních poslancù snail se co nejúsilovnìji, by køivdy a bezpráví na
lidu èeském na Moravì páchané odèiòovány byly. (Bouølivý souhlas,
volání:Výbornì!). Pøedseda prohlásil resoluci za pøijatou, schùze
skonèena.

Maoretky na cestách - Korsika
Dne 29. 4. ráno pøed estou hodinou jsme my, maoretky
z Taneèního studia z Nového Mìsta na Moravì, odjídìly na Korsiku. Spolu námi jeli èlenové Dechového orchestru ZU v Bystøici nad Perntejnem. Øeknu Vám,
vstávat v pìt ráno mùete opravdu jen kvùli tak zajímavé pøíleitosti, jako je poznat krásy Korsiky a pøedvést své maoretkové
umìní. Za okny autobusu se
v duchu louèíme s èeskou krajinou, míjíme hranice a míøíme do
slunné Itálie. Zde navtívíme klasický cíl turistù - Benátky. Po nìkolikahodinové prohlídce jsme se
vyfotografovali na námìstí sv.
Marka a honem do Livorna, nalo-

dit se na obrovský trajekt, který nás
mìl odvézt do Bastie na Korsice.
Po nároèné cestì se dostáváme
do mìsta Sartene, leícího na jihu
ostrova. Hned po pøíjezdu jsme
donuceny se pøevléknout do kostýmù, ve kterých je díky teplému
poèasí, odlinému od èeského, velice horko. A první vystoupení prùvod mìstem máme za sebou a
veèer se koneènì dostáváme
k naemu doèasnému domovu.
Hotel nám skýtá pohled na zasnìené vrcholky hor, blankytnì modré moøe a palmy. Dalího dne dopoledne sbíráme na plái oblázky,
odvánìjí skáèou do vln, jednodue èerpáme síly na odpolední
prùvod mìstem.

Ne nadarmo se o mìstu Sartene
øíká, e to je nejkorsiètìjí mìsto.
Bylo vidìt, e podobné festivaly
se zde konají velmi èasto, lidé byli
velice milí a bezprostøední. Mezi
úèinkujícími nejsou jen maoretky a nae kapela, ale i muzikanti
z Itálie, Francie, dalí skupiny taneènic, nádhernì vyzdobené alegorické vozy a mnoho dalího.
Zøejmì jsme se jim opravdu moc
líbily, protoe nai výpravu a Italy
vybrali na závìreèné defilé mìstem. Veèerní pøehlídka vyvrcholila pódiovým vystoupením na námìstí, které Korsièany nadchlo.
Musely jsme pøidávat, nejen pódio, ale znovu dalí prùvod! My
samotné jsme mìly pocit dobøe
odvedené práce, a proto jsme po
vystoupení vyuily pozvání poøadatelù a ly se bavit.
Ráno u nezbývá ne zamáèknout slzu a vydat se na cestu domù.
Z pøídì trajektu sledujeme moøe a
kupují se poslední dárky. Cestou
domù jsme se rozhodli, e jetì
ovìøíme, nakolik ikmá je ikmá
vì v Pise.
S pocitem hezky strávených pìti
dnù se vracíme domù, vyèerpané,
hladové, ospalé, ale se spoustou
nových záitkù. Ná výlet byl
zkrátka nádherný!
L.J. a H..

Nae kola má narozeniny
Uèitelé i áci 1. Z zvou novomìstskou veøejnost, rodáky i absolventy na kolní akademii
Nae kola má narozeniny poøádanou u pøíleitosti 125. výroèí
otevøení 1. Z v Novém Mìstì na
Moravì.
Oslavy 125. výroèí otevøení 1.
Z v Novém Mìstì na Moravì
budou významnou kulturní a spoleèenskou událostí pro nae mìsto, jeho obyvatele a vechny ty,
kteøí proli branami koly jako
áci, èi uèitelé. Nae kola dala
základní vzdìlání mnoha generacím svých ákù. Kolik lidských
osudù a generací prolo naí kolou za uplynulých 125 let! A kadý, kdo absolvoval zdejí kolu,
si odnesl do ivota mnohou vzpomínku na kolu, na uèitele, na spoluáky.
V budovì koly se snoubí minulost s moderní souèasností se vemi vymoenostmi techniky. Budova stará 125 let ukrývá ve svém
nitru nejmodernìji vybavené poèítaèové uèebny, nebo je kolou
se specializací v oboru výpoèetní
techniky.

Oslavy výroèí otevøení koly jsou
také nejvhodnìjí dobou, kdy je
tøeba podìkovat vem, kteøí mají
krásný vztah k naí kole, dìlají jí
dobré jméno a pøispívají k dalímu rozvoji 1. Z v Novém Mìstì
na Moravì.
kolní akademie, která probìhne 16. èervna 2005 v 18.00 ho-

din ve velkém sále kulturního
domu, je pøíleitostí pro vechny
znovu se vrátit do kolních let a
zavzpomínat na bezstarostné období dìtství proité ve tøídách naí
koly.
Srdeènì vechny zveme!!!
uèitelé 1. Z
v Novém Mìstì na Moravì

u

DÁRKOVÉ
ZBOÍ

HALINA – 1. patro
v barvy na hedvábí
v akvarelový základ
v kontury  zlaté, støíbrné,

bílé, perleové, èerné

v fantomové tuky
v batikovací barvy
v pumpy na barvy

Autokola
J. Kadlec
oznamuje, e uskuteèní
prázdninový kurz,
který zaèíná
14. 6. + 23. 6. v 1500 hod
v budovì KD
Nové Mìsto na Moravì
inf. 604 384 736

ELVIA-PRO,
spol. s r.o. Praha

NATOÈ TO
DCR-HC17 za 11.990 Kè
Digitální mini DV kamera

ZPRACUJ
RDR-GX210 za 8.990 Kè
Multifunkèní DVD rekordér

PROHLÍEJ
KV-29CL11K za 8.990 Kè
(cena bez podstavce)

ultraplochá obrazovka,
72 cm, stereo, teletext

V DOKONALÉ
KVALITÌ SONY
SONY Club ELVIA-PRO
Praha & AUSTRINO, Alice Hrdá

Vratislavovo nám.100
Nové Mìsto na Moravì
Tel.: 566 618 755
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gramy získalo Sdruení Nové Mìsto akreditaci od Ministerstva vnitra
ÈR. Poradna má na èásteèný úvazek zamìstnaného koordinátora
dobrovolníkù, který na tyto iniciativy dohlíí, vìnuje se náborùm a výcvikùm dobrovolníkù. Za loòský rok
2004 se vìnovalo dobrovolnické
èinnosti v Poradnì 35 mladých lidí,
kteøí v rámci programu Pìt P odpra-

covali 432,5 hodiny a veobecnému
dobrovolnictví se vìnovali 3 053,5
hodiny.
Touto cestou bychom jim vem
rádi podìkovali za jejich odvedenou
práci, zejména Hanì Kincové, Janì
Pacalové, Kateøinì Musilové, Hanì
Dostálové, Ivì Navrátilové a Veronice ustáèkové.
Kontakt: Poradna pro dìti a rodièe  EZOP, Drobného 366, Tel:
566 617 940, email: poradna.ezop@seznam.cz

vyuití ve kolní praxi. Na spoleèném díle budeme dále pracovat jetì letos na podzim v Anglii a celý
projekt ukonèíme návtìvou italského Turína na jaøe 2006.
Mezinárodní setkání tohoto druhu jsou pro nás velmi cenná. Pøináí nám mnoho nových odborných a sociokulturních poznatkù,
a také pøi nich zdokonalujeme nae
znalosti angliètiny, nìmèiny i rutiny. Pøedevím nás vak obohacují lidsky. Jsme si jistí, e navázaná

pøátelství budou neformálnì pokraèovat i po skonèení projektu a e si
budeme v Evropské unii blí.
Za podporu dìkujeme vedení koly, zastupitelùm Nového Mìsta,
kraji Vysoèina a Národní agentuøe
Socrates.
Mgr. Milada Ondráèková
Socrates  tým ve sloení Mgr.
M. Marshallová, Mgr. I. Teplý, Mgr.
F. Buchta, Mgr. J. Kadlec, J. Petr,
DiS, Ing. D. enatá, Mgr. M. Ondráèková.

ní kola ve tìnovicích s projektem velmi výstiného názvu: My
jsme malí, ale ikovní  poèítaè je
ná kamarád. Závìr prvního dne
konference patøil zástupcùm
MMT. Ministertí úøedníci pøedstavili své plány nejen na letoní
rok, v závìru veèera pak odpovídali na veteèné otázky úèastníkù.
Druhý a tøetí den konference se
nesl ve znamení pøednáek a workshopù. Na nich si uèitelé vymìòovali své zkuenosti s vyuíváním
ICT ve výuce.
S pøihlédnutím k odevzdaným
anketním lístkùm mùeme
s potìením konstatovat, e nejvíce zaujaly workshopy uèitelù novomìstského gymnázia. V rámci
rozvojového projektu jsme
v loòském roce poøídili tøi interaktivní tabule do odborných uèeben, z vlastních prostøedkù jsme
interaktivní tabulí vybavili také
uèebnu cizích jazykù. Vyuití interaktivní tabule ve výuce angliè-

tiny, fyziky, chemie a zemìpisu
zaujalo mnoho úèastníkù a vìøíme,
e si z tìchto workshopù, ostatnì
jako i z øady dalích, odnesli
spoustu inspirací pro svoji práci.
Závìrem je nutno dodat, e
vechny pøednáky a workshopy,
které bìhem tøídenní celostátní
konference zaznìly, byly vynikající, inspirující a mìly velmi vysokou úroveò.
Slova díkù z úst úèastníkù konference pøi louèení byla nejvìtí
odmìnou pro organizaèní tým
konference po nìkolika probdìných nocích, které si vyádala
pøíprava této velké akce. Jsme
rádi, e úèastníci celostátní konference Poèítaè ve kole 2005
odjídìli spokojeni a obohaceni
o spoustu nových informací. Na
závìr bychom rádi podìkovali
hlavním sponzorùm konference
 firmám Microsoft, LANGMaster, TERASOFT a PROFIMEDIA.
(gym)

Dobrovolnictví v Poradnì EZOP se stále rozvíjí
Sdruení Nové Mìsto na Moravì, Poradna pro dìti a rodièe EZOP se zabývá ji od svého vzniku dobrovolnickými iniciativami.
Jedná se o veobecný dobrovolnický program, kdy dobrovolníci,
vesmìs studenti støedních kol,
pomáhají s douèováním klientù, s
volnoèasovými akcemi (krouky,
otevøené kluby), úèastní se táborù

a víkendových akcí.
Dále Poradna provozuje pod zátitou Národního dobrovolnického
centra Hestia v Praze program Pìt
P, který je zaloen na individuálním
kamarádském vztahu dobrovolníka
a dítìte. Oba se pravidelnì setkávají
v prostorách Poradny, chodí spolu
na vycházky, do kina, do bazénu,
apod. Na oba výe jmenované pro-

Projekt Evropské unie pokraèuje

Ve dnech 21.  26. dubna jsme
pøivítali na naí kole SO a SOU
lesnické, dopravní a slueb v Novém Mìstì na Moravì zástupce
uèitelù a studentù z Nìmecka, Itálie, Lotyska a Anglie, se kterými
spolupracujeme v rámci projektu
Socrates  Comenius v Programu
rozvoje koly.
Byli jsme rádi, e se opìt mùeme setkat s lidmi, se kterými se pøátelíme ji tøetím rokem a e máme
monost ukázat jim nai kolu, nae
mìsto a okolí. Na tuto návtìvu
jsme se dlouhodobì a dùkladnì
pøipravovali. Nai studenti si napøíklad zkrálili uèebny v rámci soutìe o nejlépe vyzdobenou tøídu,
vadlenky, truhláøi a instalatéøi vyrobili pod vedením svých uèitelù
odborného výcviku krásné dárky.
Uèitelé a studenti ze Socrates 
týmu peèlivì pøipravovali kadý
bod programu.
Co vechno jsme tedy nabídli?
Hosté si prohlédli kolu, aktivnì se
úèastnili nìkolika vyuèovacích hodin a spolu se vemi studenty a pra-

covníky koly si mohli uít dvì hodiny uvítacího programu, který pro
nì pøipravili áci koly i její absolventi. Pøíjemná byla té ochutnávka tradièního èeského jídla ve kolní jídelnì i místních restauracích a
vichni ocenili pohostinnost hotelu Ski, kde byli hosté ubytováni.
Dále jsme se snaili, aby nai pøátelé poznali krásy Nového Mìsta a
jeho okolí, samozøejmostí byla návtìva hradu Perntejn. Vstøíc nám
vyel starosta mìsta p. Sokolíèek,
který pøijal zahranièní delegace
v krásné pøestavìné radnici, a
úspìch mìla prohlídka výrobního
zaøízení naeho tradièního výrobce lyí  firmy Sporten a.s.
s odborným výkladem p. øeditelky
Vojnarové.
Mezi body naeho programu nepatøila vak pouze kultura. V sobotu
23. dubna probíhaly v prostorách
koly prezentace práce jednotlivých
zemí, pøi kterých jsme se dozvìdìli,
jak odlinì a pøesto zajímavì se dá
pracovat na naem spoleèném tématu  vícenásobná inteligence a její

Poèítaè ve kole 2005
Poèítaè ve kole 2005 je celostátní konference uèitelù základních
a støedních kol, která ji druhým
rokem probìhla na Gymnáziu Vincence Makovského v Novém
Mìstì na Moravì. Letoní roèník
se uskuteènil ve dnech 23.  25.
bøezna a podle ohlasù úèastníkù
mùeme øíci, e lo o akci zdaøilou.
ijeme na zaèátku 21. století, a
a se nám líbí nebo ne, doba, ve
které ijeme, je doba poèítaèová.
Poèítaèe, obecnìji øeèeno ICT,
pronikají do vech oblastí lidského ivota, a tak není divu, e i ve
kolách zaujímají dùleité místo.
A pokud chce dnení uèitel udret zájem ákù a studentù èi zpestøit vyuèovací hodinu, nezbývá
mu, ne tyto zázraèné technologie aplikovat do vyuèování.
V dnení dobì nejde ji jen o vyuití poèítaèù v poèítaèových
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uèebnách, ale poèítaèe se protlaèují spolu s interaktivní tabulí do
odborných uèeben èi bìných tøíd
a jejich vyuití je tak mnohem irí a efektivnìjí. A právì k tomu 
ukázat uèitelùm jak, kdy a kde
pouít poèítaè ve vyuèování, mìla
pøispìt letoní novomìstská konference, na kterou se sjelo na 180
úèastníkù ze vech koutù Èeské
republiky. Mìli jsme tu èest pøivítat i dva zahranièní úèastníky, uèitele ze Slovenska.
Program konference byl rozdìlen do tøí dnù. Bìhem prvního dne
se úèastníci seznámili s projekty
(které byly v jednotlivých krajských kolech vyhodnoceny jako
nejlepí realizované) a bezpochyby získali mnoho inspirací do dalí tvùrèí práce na svých projektech.
Po prezentaci vech projektù byl
pøítomnými úèastníky vybrán absolutní vítìz. Tím se stala Základ-

50 let primariátu infekèního oddìlení Nemocnice v Novém Mìstì na Moravì
Ve støedu 25. kvìtna uspoøádala Èeská lékaøská spoleènost J. E.
Purkynì dalí ze svých setkání. Tentokráte bylo dùvodem kulaté
jubileum infekèního oddìlení novomìstské nemocnice a pøednáky
se zákonitì týkaly pøevánì infekèních nemocí a souvisejících problémù.
Úvodní referát prim. MUDr. Miroslavy Maleèkové pøipomenul
nejdùleitìjí oakmiky uplynulých padesáti let i plány do budoucna. Pro ètenáøe Novomìstska vybíráme:
Mylenka vybudovat nemocnici na Bystøice nad Perntejnem  stavba
Horácku byla velmi stará. Byla oi- tam byla povolena. Zemský snìm
vena vdycky, kdy dolo k nìjaké- moravský pak ji v 80. letech 19. st.
mu vánému úrazu a bylo nutné do- tvrdil, e ïár je nejprùmyslovìjpravovat ranìného do vzdálených ím mìstem, tudí tam dochází k
nemocnic v Havlíèkovì Brodì, Po- nejvìtímu poètu úrazù. Spor nakolièce, Tøebíèi nebo v Brnì. Dostup- nec rozhodlo ministerstvo zdravotnost tìchto ústavù, zvlátì v zimì, nictví, doporuèilo nemocnici v Novém Mìstì na Moravì. Základní
byla velmi patná.
Nemocní s infekèními chorobami, kámen nemocnice byl poloen v
pøedevím obávaným zákrtem, mu- roce 1938.
Projekt na budovu infekèního paseli velmi èasto zùstávat doma, protoe nebylo penìz na dopravu do vilonu byl vypracován v roce 1938,
vzdálené nemocnice. Úmrtnost na schválen v roce následujícím. Stavinfekèní choroby byla velmi vysoká. ba byla zahájena v roce 1939 a vèetOkolnosti donutily pøísluné orgá- nì zevních úprav dokonèena v roce
ny situaci øeti. Bylo rozhodnuto, e 1941. Do provozu zasáhla 2. svìtose na Horácku nemocnice vybudu- vá válka. Infekèní pavilon slouil v
je. A jak u to bývá, obratem vy- letech 1940  1941 pro potøeby Hitpukly spory  kde? Tehdejí Okres- ler Jugend. Pacienti s infekèními choní úøad v Novém Mìstì na Moravì robami byli tehdy hospitalizováni v
byl v tìké situaci. Nemocnici chtìla tzv. døeváku.

Pro pacinety byl infekèní pavilon
otevøen k 1. 1. 1942. O pacienty peèovaly øádové sestry, od r. 1950 sestry civilní. Primáø interního oddìlení
byl souèasnì primáøem pro oddìlení
dìtské a infekèní.
Samostatný primariát pro infekèní
oddìlení byl zøízen k 5. 5. 1955. Prvním primáøem byl jmenován MUDr.
Petr Odehnal. Infekèní oddìlení vedl
do konce roku 1982.
Infekèní pavilon proel nìkolika
rekonstrukcemi. Nejrozsáhlejí probìhla v letech 1999-2000. V tomto
období dolo k redukci infekèních
lùek z 50 na 22.
Pavilon má lutou fasádu. Barva
nebyla vybrána náhodnì, lutá barva je barvou infekce. V pavilonu je
umístìno i oddìlení koní  v 1. poschodí.
V souèsné dobì má infekèní oddìlení 10 pokojù s celkem 22 lùky, z
toho 2 pokoje jsou jednolùkové, 3
mají vlastní sociální zaøízení. Vechny pokoje jsou bezbariérové a k dispozici je bezbariérové WC a sprcha.
Oddìlní poskytuje péèi ambulantní a lùkovou pro spádovou oblast
cca 120 tis. obyvatel. Vedle léèby pøe-

Týden dìtem 2005  Ten dìlá to a ten zas tohle 

Ve dnech 16. a 19. 5. se na naí
kole uskuteènil dalí roèník
Týdne dìtem. Akce poøádaná ji
tradiènì pro vechny áky naí
koly mìla tentokrát navázat na
loòský roèník vìnovaný historii a
souèasnému ivotu naeho mìsta
a regionu.
Letos jsme se zamìøili na poznávání øemesel, rozvoj tradièních
výrobních odvìtvích u nás na Vysoèinì, ale i na to, abychom ukázali ákùm práci v nejrùznìjích
podnicích, firmách a dílnách naeho okresu.
V pondìlí a úterý se celá kola
rozdìlila do skupinek putujících za
poznáním. Exkurze do podnikù
v naem mìstì, ve ïáøe nad Sázavou a okolí umonila ákùm
nahlédnout do provozu v rùzných
prùmyslových odvìtvích, vidìt
pøímo v praxi práci lidí, co mùe
ovlivnit i jejich rozhodování o
svém budoucím uplatnìní. Kromì
exkurzí probíhaly besedy s výtvarníky a øemeslníky. Nejmení dìti
navtívily spádovou kolu ve Slavkovicích a vidìly ivot a práci na
venkovì.
Dalí èástí programu Týdne dìtem byly odpolední výtvarné dílny. V úterý se budova zaplnila
mladími áky, kteøí si mohli vyzkouet zajímavé výtvarné techniky v pøipravených dílnách. Vyrá-

bìl se ruèní papír, marcipánové
dobroty, koflíèky zdobené ubrouskovou technikou, dekorace, krásná trièka vyrobená pomocí savování, papírové kvìtiny, tkané záloky, barevná ramínka èi korálkové perky.
Vechny výrobky, které si dìti
staèily zhotovit, si radostnì odnáely domù.
Støedeèní odpoledne patøilo starím dìtem. Nadenì vyrábìly ve
stejných dílnách a nìkteré
z výrobkù si pøipravovaly také na
kolní jarmark.
kolní øemeslný jarmark, kterým
vyvrcholila celá akce, byl vlastnì
prezentací výrobkù ákù naí ko-

ly urèený rodièùm a vem dalím
zájemcùm.
Dìkujeme touto cestou vem,
je nám pomohli uskuteènit celý
Týdne dìtem. Mezi nimi jsou
zástupci podnikù a dílen, kteøí
nám umonili návtìvu jednotlivých provozù, ale zejména uèitelé naí koly, kteøí pøipravili krásné výtvarné dílny a kolní jarmark.
Vìøíme, e letoní roèník Týdne dìtem opìt pøinesl úsmìv a
dobrou náladu v øadách vech
úèastníkù.
Mgr. Ivana Fousková
a Mgr. Dagmar Svobodová,
uèitelky 1. Z

Cyklista Vysoèiny 2005
Mìstská policie Jihlava vyhlauje
druhý roèník soutìe Cyklista Vysoèiny. Tato sportovní akce si klade
za cíl zvýit bezpeènost cyklistù v
silnièním provozu a seznámit úèastníky s cyklotrasami zdejího kraje a
zároveò pøipomenout turistickou
atraktivitu regionu, prezentovat jeho
krásu a pamìtihodnosti a v neposlední øadì chce obyvatelùm mìst a obcí
nabídnout zajímavé sportovní vyuití volného èasu.
První fáze závodu bude probíhat
od èervna do srpna. Úèastníci se v
místì blízkém svému bydliti za-

registrují (v Novém Mìstì na Mor.
u stráníkù Mìstské policie, kolní 448) a vyberou si nìkterý z doporuèených cyklovýletù.
Absolventi minimálnì dvou cyklovýletù se mohou 19. 9. zúèastnit druhé fáze  soutìe v dovednostních disciplínách a závodu.
Soutìe Cyklista Vysoèiny se
mohou zúèastnit cyklisté od 15 let
v celkem esti kategoriích dle vìku
a pohlaví.
Blií informace: MP N. Mìsto,
www.cyklistavysociny.cz, a pøípadnì i redakce Novomìstska

nosných nemocí zajiuje péèi o pacienty pokousané zvíøaty, v indikovaných pøípadech oèkování proti
vzteklinì, dispenzarizaci a oèkování
po poranìní o pouitou jehlu. Plánováno je rozíøení infekèní ambulance o cestovní medicínu, nebo s
rozvojem cestování se vytváøejí podmínky pro pøenos závaných a mnohdy smrtících onemocnìní (SARS,
ptaèí chøipka, malárie). Souèástí ambulance cestovní medicímy bude i
poradenství, oèkování pøed cestou do
ciziny a vyetøení po návratu z cest.

INZERCE
Hledám pronájem bytu 1+1, garsonky nebo 2+1 v NM nebo ZR,
nastìhování moné ihned nebo od
èervence, tel. 604 72 28 59
l Vymìním státní byt 2+1 za 1+0
nebo 1+1 drustevní nebo osobní
vlastnictví. Ve v NM, tel.
608 635 527
l Koupím byt 1+1 nebo garsonku v NM, tel. 604 205 665
l Hledám pronájem, popø. koupím gará v NM, tel. 605 291 651
l Prodám starí manelské postele (levnì), kanceláøský stùl a 4 èalounìné idle. icí stroj Lada z
roku 1930. mobil 776 890 426
l

Dlaby, obklady
vekeré stavební práce
i drobné opravy
velmi kvalitnì
Homolka Daniel
Tyrova 851, N. Mìsto,
tel. 737 805 581

Firma DIS

(staví ÈOV v N. Mìstì)
hledá zamìstnanance do
trvalého pracovního pomìru:
tesaøe, betonáøe, zedníky,
elezáøe
tel. 724 508 778
Firma

Chovatelské potøeby
Vlastimil Svoboda
Palackého námìstí 33
(u Pasáèka)
Nové Mìsto na Moravì,
tel.: 566 618 126
krmivo pro psy Bingo
9,5 kg 150 Kè
stelivo pro koèky Mike
5 kg 40 Kè
krmivo pro akvar. ryby
Tetramin
1 l 205 Kè, 10 l 950 Kè
kapsièky masové
(psí, koèièí) 10 Kè
Akva Set
200 l 4000 Kè
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Firma J + J + J
nabízí kompletní
stavební práce
l
l
l
l
l
l
l
l

zednické
obkladaèské
klempíøské
sádrokartonáøské
výkové práce
bytová jádra
pùdní vestavby
stavba rodinných domù

tel. 605 438 269,
777 226 310, 776 169 997

Obchod
se sportovním zboím

Ze skautské mozaiky
m Dne 30. 4. proili èlenové oddílu støediska hezký veèer pøi pálení èarodìjnic. Souèástí byly také
pohybové hry a veèerní program.
m Dne 1. 5. se uskuteènila pátá èást
Ironskautu  atletický trojboj. Dìkujeme TJ Nové Mìsto a p. Horákovi za monost uspoøádání závodù na atletickém høiti. Z výsledkù
uvádíme:
Skautky ml.: 1. Mía áková, 2.
Markéta Majerová, 3. Klára Ambroová, skautky st.: 1. Pavla Marková, 2. Hana Ambroová, 3. Markéta Bendáková, vlèata: 1. David
Kondýsek, 2. Ondra Mach, 3. Ondra ák, skauti ml.: 1. Filip Ondrá-

èek, 2. Jan iga, skauti st.: 1. Petr
Kinc, 2. Josef Latovièka, 3. Tomá
Ondráèek,
m Dne 6. 5. probìhla ve støedisku
Klen v Bystøici n. P. okresní rada
Junáka, na které se schvalovaly letní tábory. V tento den se zástupci
naeho støediska také zúèastnili kladení vìncù k hrobùm rudoarmìjcù
na katolickém høbitovì v N.Mìstì.
m Dne 7. 5. se uskuteènil v Bystøici n.P. okresní Svojsíkùv závod
pro skauty a skautky za úèasti tøinácti drustev. Nae drustva Liek
a Rysù se umístila na 1. místech a
postupují do okresního kola v Chotìboøi.

m Dne 11. 5. byl pro støedisko ve
znamení Kvìtinového dne. Skupinky skautù a skautek vèetnì vlèat a svìtluek nabízely obèanùm
mìsta k odkoupení symboly humanitární pomoci. I ve spolupráci s
Mìstskou knihovnou získali skauti
na konto této akce pøes 16 tis. Kè.
m Dne 11. 5. v poøadu Proti srsti TV Prima mìli obèané mìsta
monost zhlédnout reportá o naem støedisku a o historii chaty
Mercedesky, kterou skauti vybudovali, ale dosud nemohou vyuívat.
m Ve dnech 13.  15. 5. uskuteènil oddíl Nadìje putování se stany
kolem Velkého Meziøíèí.
JJ

Uplynulá zimní sezóna pøinesla rozíøení tratí i zvýení nákladù
LYE SLONEK
Sokova 231
Nové Mìsto na Moravì
Nabídneme Vám
l

l

l

sandály a nazouváky
zn. REJOICE
slevu na sandály
GARMISCH
50% slevu na loòská
trièka CRAFT, KERBO ...
otevøeno
po-pá 8 - 17, so 8 - 11
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Uplynulá zimní sezóna byla
v øadì ji tøetí, ve které Svazek
obcí Mikroregion Novomìstsko
realizoval jeden ze svých projektù
- úpravu lyaøských tratí. Za pøispìní dotèených obcí, Fondu Vysoèiny a nìkolika málo ubytovatelù se podaøilo shromádit finanèní prostøedky ve výi 505.800 Kè,
které byly vyuity mimo jiné i ke
zvýení bezpeènosti lyaøù. Mikroregion Novomìstsko zakoupil tzv. kanadské sanì vèetnì svozové deky slouící pro transport
zranìných, podaøilo se také reali-

zovat stavbu døevìného mostku u
Kadova. Dalí mostek, tentokráte
u Tøí Studní pod rybníkem Sykovcem, je ve fázi projektových pøíprav a bude vystavìn v létì.
Hlavní èást finanèních prostøedkù si vak tradiènì vyádala nákladná úprava lyaøských tratí.
Bylo upraveno celkem 1.869 kilometrù tratí, zúèastnìné obce zaplatily za úpravu 400.000 Kè.

Pøispívající: Bystøice n.P. 11.800
Kè, Fryava 19.500 Kè, Jimramov
12.000 Kè, Kadov 3.000 Kè, Kuklík 7.500 Kè, Lísek 16.500 Kè,
Nové Mìsto na Moravì 73.500
Kè, Radòovice 9.000 Kè, Snìné
54.000 Kè, Tøi Studnì 34.500 Kè,
Vìcov 6.000 Kè, Vlachovice
42.000 Kè, Zubøí 16.500 Kè, Fond
Vysoèiny 200.000 Kè. Jan Je,
manaer mikroregionu

Dorost SFK Vrchovina pøeborníkem KFS Vysoèina
Tuto nedìli starí dorostenci
SFK Vrchovina rozhodli o tom,
e se po tøech letech pùsobení
v krajském pøeboru Vysoèina ve
fotbale stali pøeborníky kraje ji
dvì kola pøed koncem celé soutìe. Po 16. kole mají starí dorci
na svém kontì òùru 15 zápasù
bez prohry. Porazit je dokázali
pouze na podzim hned v první
kole fotbalisté FC ïas. Od tohoto kola li mládeníci za svým
cílem  postup do vyí soutìe.
Nebylo to vùbec jednoduché 
ïártí fotbalisté si udrovali a
do 11. kola jednobodový náskok.
Jak u to ve sportu chodí, takøíkajíc jim dolo. Bilance Vrchoviny je následující 16 14 1 1
84:19 43 bodù ze 48 moných,
tudí ztratili pouhých 5 bodù. Ve

Vrchovinì se zaèíná projevovat
dlouhodobá systematická práce
s mládeí, která se zapoèala pøed
7 lety.
Od pøítího roku bude tato kategorie reprezentovat ná region
v dorostenecké divizi a budeme
zajídìt na pùdu klubù, které leí
na Olomoucku, Zlínsku, Brnìnsku a samozøejmì na Vysoèinì.
Nesmíme té opomenout drustvo mladích dorcù Vrchoviny,
kteøí ve své soutìi momentálnì
té drí první místo s náskokem
5 bodù, take jim staèí ve zbývajících dvou zápasech uhrát jediný bod. Bilance mustva je následující 16 13 1 2 68:15 40 bodù.
I tento tým je velmi perspektivnì poskládán ji pro následující
sezónu.

Nutno dodat, e musíme podìkovat celému výboru SFK, mìstu
Novému Mìstu na Moravì, obci
Radeínská Svratka a vem naim
sponzorùm za jejich podporu, bez
které by mládenický fotbal
v Novém Mìstì a Radeínské
Svratce nebyl tam, kde se nachází
teï.
Starí dorost (na snímku): Krupík, Regent, Sochor Jiøí, Sochor

Tomá, Skryja, ustáèek, Smetana Luká, Chrást, Muátko, Smetana Pavel (nejlepí støelec), Nìmeèek, Nìmec, Suchý, Poul Ondøej, Prokop, mladí dorost: Lisý,
Hájek, Hudeèek, Døímal, Folprecht Ondøej, Dvoøák, Skalník
Kamil, Wolker Luká, andera,
Martinec, Kalich, Skalník Michal,
Hiesbock Filip, Braík, Hamøík,
Suil, trenéøi: Plocek Jiøí, Wolker
Roman, Skryja Petr, vedoucí mustva: Ing. Janovský Jindøich, kustód: Dvoøák Jaromír.
RW

Policie ÈR informuje
Dne 7. kvìtna byl policejní hlídkou v N. Mìstì kontrolován øidiè
osobního auta, který má Okresním
soudem ve ïáru n.S. uloen zákaz øízení motor. vozidel. Dopustil se tak trestného èinu maøení
výkonu úøedního rozhodnutí.
Trestnì stíháni budou také dva
mui z N. Mìsta, kteøí opomnìli
platit výivné na svoje dìti.
Dne 11. 5. byl v obchodním
domì BILLA pøistien mu ze
ïáru n.S., který se snail odnést
bez placení drogistické zboí za
832 Kè. Vzhledem k tomu, e zlodìj má z minulosti na svìdomí
obdobné jednání, bude ji kráde
posuzována jako trestný èin s dohrou u soudu.
Dne 21. 5. dolo v N. Mìstì k
vloupání do dvou osobních aut zn.
koda. V jednom pøípadì u
evang. høbitova, ve druhém na silnici smìrem na Novou Ves. Zlodìj, dosud neznámý, si odnesl peníze v hotovosti, mobily, fotoaparát, sadu klíèù a dalí vìci, ve za

více jak 34 tis. Kè.
Pokud jde o pøestupkovou problematiku, tedy jednání, které nedosahuje spoleèenské nebezpeènosti trestného èinu, pak za kvìten evidujeme celkem 23 událostí, z toho pøiblinì polovina byla
spáchána v samotném N. Mìstì,
zbytek po celém sluebním obvodu, který sahá od Miroova a
po Chlumìtín. Namátkovì mohu
uvést napø. 2 pøípady pokození
skleníkù, kdy neznámý pachatel
rozbil kameny okna, kráde dvou
fotoaparátù v základní kole, ale
také øidièe pøistieného dne 22.
5. jak usedl za volant po poití
alkoholických nápojù.
mjr. Vaík Ant.

Nabízím domácí práci na
pøivydìlání. N. Mìsto a okolí.
tel. 604 861 128 (po 15. hod.)

Nabízím práci doma
i v kanceláøi
tel. 737 33 22 91
Pekárenská a cukrárenská
spoleènost ENPEKA a.s. ïár
nad Sázavou oznamuje, e 31.
kvìtna byla v Novém Mìstì na
Moravì, Masarykova ul. 305

otevøena dalí specializovaná prodejna pekaøských a cukráøských
výrobkù. Prodejna nabízí svým zákazníkùm iroký sortiment po
celý den èerstvých koláèù, bìného peèiva, chleba dortù, zákuskù a
toèené zmrzliny.
Tento sortiment bude doplnìn o potraviny vhodné k svaèinám, jako
jsou uzeniny, mléèné výrobky, saláty apod. Prodejna bude zajiovat
objednávky na dorty a zákusky k rùzným slavnostním pøíleitostem.
Srdeènì Vás zve a tìí se na Vai návtìvu
vedení spoleènosti a personál prodejny.

Stomatologická pohotovostní sluba

Oetøení je poskytováno v dobì 8  12 hod.
4. 6. MUDr. Bureová, NM, MUDr. Èumplová, Bystøice n.P., 5. 6.
MUDr. tìrbová, poliklinika ZR, MUDr. párníková, Køianov, 11. 6.
MUDr. Dvoøáková, NM, MUDr. Jelínková, V. Bíte, 12. 6. MUDr.
Koutková, poliklinika ZR, MUDr. Vránová, Bystøice n.P.

Autokola Èerný
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7

Horní 30, ïár nad Sázavou
Vchod AGRO a.s. Mìøín
tel. fax 566 622 811, 602 755
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zahajuje kurzy k získání øidièského prùkazu na
SPLÁTKY:
motocykl, osobní a nákladní automobil, traktor,
autobus a pøívìsy za osobní i nákladní automobil

ïár n.S., AGRO a.s. Mìøín, Horní 30
17. èervna v 15 hod.  prázdninový kurz, losování o víkend v
Chorvatsku
Dne 17. èervna 13  17 hod. Den otevøených dveøí
Nové Mìsto na Mor., CK Hejkal Tour, Vratislavovo nám.
116  prázdninový kurz, losování o víkend v Chorvatsku
cena kurzu (osobní automobil): 4999 Kè
Svratka, základní kola, 24. èervna v 16 hod. prázdninový kurz
kolení øidièù referentských vozidel a nákladní dopravy
ïár n.S., AGRO a.s. Mìøín, Horní 30: 20.  21. èervna v 8 hod.

CK Hejkal Tour, Vratislavovo nám. 116, tel. 566 618 823
20.  26. 6. Chorvatsko, Njivice:
ubytování 1990 Kè, doprava 1300 Kè
9

Májový mítink
na dráze

V nedìli 8. 5. uspoøádal atletický oddíl TJ dalí roèník Májového mítinku. Za krajnì nepøíznivého poèasí (zima a velký vítr) byli
mezi nejlepími tito závodníci
Nového Mìsta:
100m
pøípravka
1. Vìra Moravcová
19,1
1. Viktor Bene
18,1
1. Jiøí Libra
18,1
nejmladí ákynì, áci
1. Albìta Greplová
18,0
2. Natálie Drápová
18,1
1. Jan Vaík
15,4
2. Martin olc
16,8
mladí ákynì, áci
1. Darina Travencová
15,1
2. Petra Marshallová
15,2
1. Michal Mrkos
14,0
2. Filip Ondráèek
14,9
starí ákynì, áci
1. Monika imonová
14,7
1. Miroslav Dostál
13,6
2. Jakub Slezák
14,1
dorostenky, dorostenci a mui
1. Nikola Komárová
14,6
1. Jiøí Mare
12,4
2. Filip Slezák
12,4
Dálka
pøípravka
1. Vìra Moravcová
292
1. Jiøí Libra
300
nejmladí ákynì, áci
1. Natálie Drápová
298
1. Martin olc
367
mladí ákynì, áci
1. Petra Marshallová
419
1. Michal Mrkos
429
starí ákynì, áci
1. Monika imonová
405
1. Jakub Slezák
390
dorostenky, dorostenci a mui
1. Tereza vehlová
429
1. Jiøí Mare
566
800m
pøípravka
1. Vìra Moravcová
1. Jiøí Libra
nejmladí ákynì, áci
1. Albìta Greplová
1. Jan Vaík
mladí ákynì, áci
1. Petra Marshallová
1. Michal Mrkos
starí ákynì, áci
1. Zuzana Oanová
1. Miroslav Dostál
dorostenky
1. Lenka Slonková
mui - hlavní závod
1. Petr Hubáèek
2. Martin Veselský
3. Jakub Skoøepa
4. Luká Kourek
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Double trenérky Holubové
Dva mistrovské tituly dovezli svìøenci trenérky Holubové z Mistrovství Èeské republiky v duatlonu. Za
témìø tropického poèasí se postavil
na start i vedoucí závodník èeského
poháru Petr Schmier. Nechybìl nikdo z kandidátù na titul a hned
v prvním bìhu se závodník Kovosvitu Vosátko snail získat rozhodující
náskok. Petr se drel v hlavním poli
se ztrátou cca esti vteøin. Celé závodní pole dostihlo uprchlíka ji na
zaèátku cyklistické èásti. Ve druhém
okruhu nastoupil a ujel jeden ze závodníkù Ès. spoøitelny J. Magnuek.
Schmier se spolu s dalím favoritem
Vosátkem pustili do stíhací jízdy a
náskok stáhli na dvacet sekund.
Z cyklistického depa vybìhli bok po
boku a závodník Schmier klubu na-

3:03,5
2:47,6
2:44,2
2:27,2
2:42,6
2:10,9
2:12,0
2:13,8
2:15,6
ph

Èeského poháru v duatlonu.
Juniorka Iva Klímová získala svùj
titul stylem start  cíl a navázala tak
na svoje druhé místo v sezonì 2004,
kdy startovala jetì za dorost.
klub Schmier

Na snímku zleva O. Vosátko (Kovosvi)/, P. Schmier (Schmier klub) a
J.Magnuek (ÈS. spoøitelna).

Sportovní støelba

¤ Velká cena REBELA v Havl.
Brodì: 16. 4. ve sportovní pistoli
30+30 ran se umístil na 13. místì
Vítìzslav Svoboda nástøelem 514
bodù. Jediná ena mezi mui nae
Kateøina Skryjová s nástøelem 466
bodù obsadila 27. místo z celkové-

3:20,4
3:27,5
3:19,6
3:16,5

sadil tak vysoké tempo, e v cíli nadìlil Magnukovi jetì dvacet sekund. Druhý dobìhl O. Vosátko se
ztrátou patnácti sekund. Tímto vítìzstvím se Petr Schmier stal zároveò i
celkovým vítìzem letoního seriálu

ho poètu 35 závodníkù.
Jarní cena SSK Chrastu u
Chrudimi: V libovolné a sportovní maloráce se 16. 4. zúèastnili
nai tøi mladí støelci. Soutì byla
hodnocena jako spoleèná kategorie (mui, eny, junioøi a dorost):
¤

INZERCE - PRODÁM
Opel Vectra, sportovní verze,
tmavá metalíza, plná výbava, elektr. kola, íbr, atd. cena 65 tis. Kè,
tel. 603 361 482
l Maringotku, celoroènì obyvatelnou, výborný stav, odvoz zajitìn,
tel. 723 598 105
l Dvì autosedaèky do auta 9 a 36
kilogramù, vlastní pìtibodové polstrov. pásy, homologovaná pro celou EU, snímatelná zádu, Prodám
za 1.690,-. Volejte 606 230 001
l Autosedaèku pro dítì, váha 0 
36 kg, atest EU, 5bodové pásy, prací potah, dvoudílná, cena 1450 Kè,
tel. 777 250 221
l

l Anténa na televizní programy
ÈT1-2, Nova, Prima atd., kompletní sada vè. výkonného zesilovaèe a
koaxiálu. Prodám za cenu 850Kè.
Kontakt tel. 723 961 995
l Levnì lednici s mrazákem
MINSK 15M výka 145cm 
výborný stav  monost vyzkouení. Daruji za odvoz mrazák CALEX  funkèní, tel. 731 476 985

Vojtìch ák s 547 body byl na 19.
místì, Vojtìch Luke a Luká Øádek s 518 body obsadili 25. a 26.
místo z 55 závodníkù. Mùe se
zdát, e 19., 25. a 26. místo je patné umístìní. Není tomu tak. Tito
nai støelci vlastnì støíleli z maloráky po tøetí v ivotì. Pokud by
byla kategorie dorostu, umístili by
se na prvních tøech místech!
¤ 24. 4. jeli nai støelci na dvì místa. Pistoláøi do Studnice na Memoriál P. Voldána kde ve sportovní
pistoli 30+30 ran obsadili 21., 22.,
31., 39. a 43 místo z celkového
poètu závodníkù 60.
¤ Pukaøi se zúèastnili Meziklubové soutìe I. kola v Bystøici
nad Pern. v kategorii LM 30, mui
a junioøi. Na 15. místì skonèil Milan Marek s 270 body. V kategorii
dorostu SM 30 se umístili: Jindøich
Babáèek na 3. místì s nástøelem
273 bodù, ètvrté místo obsadil Vojta ák s nástøelem 269 bodù, Vojta
Luke byl sedmý s nástøelem 254
bodù a osmý skonèil Luká Øádek
s nástøelem 252 bodù. V drustvech se nai støelci umístili (Babáèek, Øádek, ák) na 6. místì s
celkovým nástøelem 794 bodù,
kdy toto pìkné umístìní získali
jako nejmladí drustvo. Ostatní
drustva byla sloena i z dospìlých
závodníkù.
KM
Odpoèinek pød závodem v Chrastu u Chrudimi. V pozadí vedoucí
Jindøich Dvoøák, v køeslech Luká
Øádek, Vojta ák a Vojta Luke.
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