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Otevření  Turistického  informačního  centra

Dominantou Vítochova je 
kamenný kostel, spojovaný legen-
dou s věrozvěstem svatým Meto-
dějem. Zasvěcen je však svatému 
Michaelovi a právě tento archanděl 
fi guroval na obecní pečeti Víto-

chova. Ta se zdála být nenávratně 
ztracena a vlastivědní badatelé ji 
znali pouze z vyobrazení v Teno-
rově vlastivědě, která vyšla v roce 
1907, tedy téměř před sto lety.

Ovšem mladý bystřický heraldik 
Ladislav Pokorný, autor návrhu 
městského znaku i praporu, tuto 
historickou pečeť obce Vítochov 
nalezl v Moravském zemském 
archivu v Brně a také ve Státním 
okresním archivu ve Žďáře nad 
Sázavou, kde navíc nalezl i želez-
né razidlo. Oválnou pečeť lemuje 
nápis „+ PECET : OBCE WITO-
CHOWSKEJ : S : MICHAELI“. 
Uvnitř je vyobrazen archanděl 
Michael, jenž s ohnivým mečem 
v pravici přemáhá ďábla. Pečeť 

pokračování na str. 8

Téma měsíce: Otevření Turistického informačního centra

VÍTOCHOVŠTÍ 
BUDOU OPĚT 

PEČETIT  

Poslední únorový den bylo slav-
nostně otevřeno Turistické infor-
mační centrum v Bystřici. Byla tak 
zrealizována jedna část grantového 
projektu „Návštěvnické centrum 
a informační systém cestovního 
ruchu Bystřicko“, na který nám 
fi nančními prostředky výrazně 
přispěla i Evropská unie. Byl tím 
také splacen jeden malý dluh, pro-
tože město Bystřice bylo v širokém 
okolí jediné, kdo neměl své vlastní 
informační centrum.

Dopoledne 28. února 2006 nala-
dili slavnostní náladu už trubači 
a další hudebníci ze ZUŠ Bystři-
ce. Hosté se pak soustředili v nově 
zrekonstruované místnosti naproti 
informačnímu centru, kde je umís-
těna trvalá expozice děl rodiny Ros-
sí. Hostů bylo tolik, že se nevešli 
do místnosti ani do přilehlých cho-
deb. Program zahájil proslovem 
Mgr. Radek Vojta, následovaly 
zdravice starosty města Ing. Karla 

Pačisky a radního kraje Vysočina 
Mgr. Jaroslava Huláka. Mezi další-
mi význačnými hosty byli senátor 
Ing. Josef Novotný, ředitel brněn-
ské televize, další představitelé 
města, mikroregionu a zemědělské 
školy, ale i někteří umělci, přede-
vším výtvarníci, kolegové z infor-
mačních center a městských úřadů 
ve Žďáře a Velkém Meziříčí, novi-
náři, podnikatelé a další. Všichni 
si připili na zdar zdejšího centra 
a už se těšili na otevření protějších 
dveří.

Pásku do Turistického informač-
ního centra slavnostně přestřihli 
pánové Vladimír Cisár a Radek 
Vojta, kteří se o vybudování této 
instituce nemalou měrou zaslouži-
li. Doktor Cisár pocítil na vlastní 
kůži celou tíhu práce při rekon-
strukci celé budovy, takže častěji 
byl stavbyvedoucím a uklízečem 
než ředitelem muzea. Magistr Voj-
ta se zase přičinil o vnitřní vybave-
ní centra od nádobí až po nástěnné 
obrazy a mapy. Ovšem zásluhy za 

vybudování TIC je nutné přiznat 
i spoustě dalším a určitě nebudou 
vyjmenováni všichni. Namátkou, 
vedoucí stavebního odboru Sta-
nislav Bartoš a řada pracovníků 
jeho odboru, dále celé současné 
vedení města v čele se starostou 
Ing. Pačiskou, jeho zástupcem Bc. 
Vojtou, další zaměstnanci MěÚ, 
samotní zaměstnanci TIC, ale 
i pracovníci Památkového ústavu 
v Brně, restaurátoři, řemeslníci, 
dodavatelé a další. 

Den otevřených dveří využila 
podle odhadu zaměstnanců muzea 
aspoň pětistovka zájemců, někte-
rým se nechtělo domů ještě pozdě 
večer a všichni si pochvalovali pří-
jemné prostředí Turistického infor-
mačního centra, ale i celé muzejní 
prostory a expozice od sklepa až 
na půdu.

„Takový barák kdybychom měli 
u nás, to by bylo něco!“ nechala se 
slyšet Dana Hrstková z Městského 
úřadu ve Žďáru. 

Mnozí také s chutí listovali 
pokračování na str. 8



• Dubové podlahy, schody, střešní okna - 777 788 164

• Úklidová fi rma přijme brigádnici na úklid. Tele-
fon: 603 276 508

• Nabízím zpracování a vedení daňové evidence, 
podvojného účetnictví, mezd, daňového přiznání 
(DPH, daň z příjmů fyzických osob včetně společné-
ho zdanění manželů, právnických osob a ostatní). 
Telefon: 737 516 077

Řádková  inzerce

REKLAMA



DUBEN
Datum Akce Místo Pořadatel

2.4.2006 Výstava Společnosti Františka Kroha (vernisáž 
obrazů členů SFK) 16.00 

Muzeum Město, SFK 

2.4.2006 Vítání jara a vynášení „Smrtky“ (pásmo písní, 
pochod se "Smrtkou" k místnímu potoku, 
vhození "Smrtky" do vody) 

náměstí Orel 

2.4.2006 Lezecká stěna pro veřejnost
(14.30-18.00)

Sport.hala Lezci z 
Vysočiny

4.4.2006 Ježek,Voskovec,Werich-pořad pro ml. (8.00 a 
10.00)

VS KD KD 

5.4.2006 Besedy pro 3. třídy ZŠ Miloš Macourek píše 
pro děti

Knihovna Knihovna 

5.4.2006 Koncert Lenky Filipové (19.30) VS KD KD 
5.4.2006 Velikonoce aneb jaro vítej-pořad pro děti (8.30 

a 10.00) 
VS KD KD 

6.4.2006 Poznej přísloví – beseda pro žáky Speciální 
školy

Knihovna Knihovna 

7.4.2006 Jaro přichází – pásmo vyprávění, básniček a 
hádanek o jaru 

Knihovna Knihovna 

8.4.2006 Tělovýchovná akademie (15.00) KD TJ Sokol 
11.4.2006 Test znalostí pro 5.třídu - Všeználek Knihovna Knihovna 
11.4.2006 Setkání členů Svazu křesťanských seniorů Orlovna Orel+SKS 
11.4.2006 Koncert KPH - Miron Šmidák - klavír MS KD KD a KPH 
14.4.2006 Kinokavárna – Harry Potter a Ohnivý pohár 

(14.00)
VS KD KD 

16.4.2006 Veřejný závod (baterie+zajíc)_ střelnice Střelci Býšovec
16.4.2006 Velikonoční taneční večer při svíčkách (20.00) MS KD KD 
18.4.2006 Den otevřených dveří pro seniory - učitele

Bystřicka
ZŠ Nádražní ZŠ Nádražní 

19.4.2006 Koncert žáků ZUŠ Sál ZUŠ ZUŠ 
19.4.2006 Beseda s Martinou Drijverovou – České pověsti KD Knihovna 
21.4.2006 Koncert absolventů tř. L. Macháčkové (19.30) MS KD ZUŠ 
22.4.2006 5. setkání dechových hudeb (14.00) (koncert 

k 50.výročí ZUŠ) 
VS KD ZUŠ a KD 

23.4.2006 Závody v malorážce na střelnici v Chocholouši střelnice Střelecký klub 
duben-červen Bod. turn. žactva ve st.tenise pro kraj Vysočina sokolovna TJ Sokol 

27.4.-28.4 „Hudební nástroje dětem“ -výchovný koncert 
ZUŠ pro žáky MŠ a ZŠ Bystřicka

KD KD 

27.4.2006 13. Ochutnávka vín (19.30) MS KD KD 
28.4.2006 Kinokavárna – King Kong (18.30) VS KD KD 
29.4.2006 Vernisáž výstavy výtvarníků „Poprvé spolu 

potřetí“ (17.00) – ve všech prostorách muzea 
DUNA_TRI DUNA_TRI + 

Město
29.-30.4.2006 Pálení čarodějnic Zubštejn Squirell Agency

30.4.2006 Čarodějnice Lužánky KD 
30.4.2006 Tématická velikonoční scénka (uvnitř kostela) Kostel 

Sv.Vavřince
Orel+SKS

POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Narození

Leden 2006
 2. 1.  Daniela Svobodová

 5. 1.  Jitka Mikšová

10.1.  Sára Lorencová

13.1.  Roman Junek

20.1  Alžběta Konečná

20.1.  Karolína Vágnerová

21.1.  Josefína Samková

Úmrtí

Únor 2006
 3.2.  Zdenek Polák

 4.2.  Vladimír Hanák

12.2.  František Javůrek

12.2.  Věra Skácelová

19.2.  Milan Tomášek

25.2.  Emilie Vévodová

Jubilanti

Duben 2006
Marie Šperlingová 90 let

Helena Sýkorová 80 let

Jiří Visingr Ing. 75 let

Marie Tesařová 75 let

Adolf Hamřík 70 let

Jindřich Veselý 70 let 

František Karásek 70 let

Městský úřad Bystřice nad 
Pernštejnem vyhlašuje ve spo-
lupráci s občanským sdružením 
Diakonie Broumov – Oblast-
ní středisko sociální pomoci 
Úpice humanitární sbírku na 
pomoc potřebným občanům. 
Sbírka se uskuteční ve dnech 
19., 21., 26. a 28. dubna 2006. 
Sběr věcí pro potřebné občany 
bude zajištěn v uvedené dny 
vždy od 15,00 do 17,00 hodin 
v garáži ve dvoře Polikliniky 
v Bystřici nad Pernštejnem.
Sbírá se zejména letní a zimní 
oblečení, lůžkoviny, prostěra-
dla, ručníky, utěrky, záclony, 
látky, péřové a vatové přikrýv-
ky včetně stanů, spacích pytlů, 
polštářů a dek, nádobí, funkční 
elektrické spotřebiče, hygie-
nické a toaletní potřeby, škol-
ní potřeby a hračky. Žádáme, 
aby věci byly kvůli transportu 
zabalené do igelitových pytlů 
nebo krabic. Pokud to bude ze 
strany občanů možné, je vítán 
i příspěvek na dopravu. Orga-
nizátoři sbírky žádají občany, 
aby na sběrné místo nedodá-
vali papír a nábytek!!!

HUMANITÁRNÍ  
SBÍRKA

Pozvánka  na  vernisáž
třice totiž proběhne výstava obrazů, 
soch a keramiky členů Společnosti 
Františka Kroha. Vernisáž výstavy 
proběhne ve výstavní síni Městské-
ho muzea v neděli 2. dubna 2006 
v 16.00 hodin. Obrazy vystavu-
jí Dana A. Cejnková a Martina 
Pospíšilová, obě z Velkého Meziří-
čí, Kateřina Rossí a František Tržil 
z Janoviček, matador Rudolf Němec 

Společnost Františka Kroha usi-
luje o soulad mezi pohlavími. Nar-
ozdíl od urputných feministek si 
váží žen i mužů úplně stejně. Členo-
vé mají rádi humor a recesi. Nikoli 
o recesi, ale o vážný výtvarný počin, 
však půjde v neděli 2. dubna, kdy 
bude slavnostně zahájena výstava 
členů této zajímavé společnosti.

V rámci 1. ročníku Jíchovy Bys-

z Nového Jimramova a také Marie 
a Jana Skalníkovy z Bystřice. Skulp-
turami přispěje František Pillmayer 
z Klobouk (ale stále pořád trošku 
i z Bratrušína) a keramikou bystřic-
ký Alois Rossí. Úvodní slovo před-
nesou Vlado Cisár a Hynek Jurman.

Všechny zájemce o výtvarné 
umění Společnost Františka Kroha 
srdečně zve. -HJ-

www.bystricenp.cz

KULTURNÍ  A  SPORTOVNÍ  AKCE



ZPRÁVY Z RADNICE

OBČANÉ NEPŘEHLÉDNĚTE - UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ
(Rekonstrukce kanalizační sítě – harmonogram prací)

Tento harmonogram má za úkol 
informovat občany našeho města, 
zejména fyzické i právnické osoby 
o průběhu rekonstrukce kanalizač-
ních stok. Zhotovitel stavby (VHS 
s. r. o. Teplice) zabezpečí a zajis-
tí přechodné vjezdy a vstupy do 
domů a garáží, přechodné doprav-
ní značení. Rovněž bude zabezpe-
čen plynulý a nepřetržitý průběh 
veškerých služeb (svoz odpadů, 
doručení pošty). Každý, kdo bude 
přímo dotčený stavbou, bude infor-
mován o postupu výstavby kanali-
zace. Firma VHS s. r. o. Teplice se 
omlouvá za případné nepříjem-
nosti, které vyplývají z uzavírek 
komunikací při rekonstrukci kana-
lizačních stok.

V roce 2005 začala probíhat 
v našem městě kromě rekonstruk-
ce čistírny odpadních vod rovněž 
rekonstrukce kanalizační sítě. Sou-
částí každé rekonstrukce kanaliza-
ce bylo vybudování odlehčovací 
komory. Nejsložitější byla rekon-
strukce Stoky OK1-E v ulici Pod 
Kaštany, kde součástí stavebních 
prací byla i úprava břehů koryta 
řeky. V roce 2006 budou staveb-
ní práce pokračovat rekonstrukcí 
těchto kanalizačních stok:

Stoka OK1 – G3
Jedná se o trasu kanalizace, která 
začíná na křižovatce ulice Cibul-
kova a Příční. Součástí stavebních 
prací je provedení odlehčovací 
komory včetně odlehčovací sToky, 
která končí vyústním objektem do 
řeky. Termín provádění prací: od 
1. 7. do 15. 8. 2006

Stoka OK1 – G2
Jedná se o trasu kanalizace, která 

začíná ve spodní části náměstí smě-
rem k potoku. Součástí stavebních 
prací je provedení odlehčovací komo-
ry včetně odlehčovací stoky, která 
končí výustním objektem do řeky.
Termín provádění prací: od 15. 4. do 
30. 6. 2006

Stoka OK1 – H
Jedná se o trasu kanalizace, která 
začíná výustním objektem a pokraču-
je ulicí Nádražní. Součástí stavebních 
prací je provedení odlehčovací komo-
ry včetně odlehčovací stoky. Termín 
provádění prací: od 15. 4. do 30. 6. 
2006

Stoka OK1 – G
Jedná se o trasu kanalizace, která 
začíná výustním objektem, kříží uli-
ci Krátkou a končí šachtou v ulici 
Tyršova. Součástí stavebních prací 
je provedení odlehčovací komory 
včetně odlehčovací stoky, která končí 
výustním objektem řeky. Termín pro-
vádění prací: od 5. 1. do 15. 4. 2006

Stoka G – G10
Jedná se o trasu kanalizace, která 
začíná v sídlišti pod Penny marke-
tem. V krátkém úseku prochází ulicí 
Novoměstskou a končí v ulici Rudol-
fa Vaška. Součástí stavebních prací je 
i kompletní úprava vozovky, včetně 
živičných povrchů. Termín provádění 
prací: od 1. 7. do 30. 9. 2006

Veškeré stavební práce budou 
ukončeny v září 2006, kdy bude 
zahájen zkušební provoz celé čistír-
ny odpadních vod. Celkovou rekon-
strukcí čistírny odpadních vod dojde 
ke zkvalitnění procesu biologického 
čistění odpadních vod a k zlepšení 
ekologie ve městě.

Město Bystřice nad Pernštejnem

VE  ZKRATCE Z MĚSTA
V pondělí 6. 3. 2006 v 16 

hodin proběhlo ve výdejně II. ZŠ 
setkání občanů se zástupci města 
a Městského úřadu Bystřice n.P. 
Starosta, místostarosta, vedoucí 
odboru dopravy a také bytového 
hospodářství odpovídali na dotazy 
občanů týkající se života ve měs-
tě. Beseda proběhla v přátelské 
atmosféře a skončila v 18 hodin.

Ve dnech 6.-7. 3. 2006 navštívi-
la naše město delegace z Vranova 
nad Toplou, aby podepsala smlou-
vu o mezinárodní spolupráci 
Města VRANOV NAD TOPĽOU 
ve Slovenské republice a Města 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJ-
NEM. Smlouvu podepsali primá-
tor Tomáš Lešo a starosta Karel 
Pačiska. 

V pátek 10. 3. 2006 v dopoled-
ních hodinách proběhlo v obřad-
ní síni Městského úřadu tradiční 
vítání nových občánků města 
Bystřice nad Pernštejnem. Za 
účasti maminek a tatínků bylo při-
vítáno celkem 24 nových občán-
ků. Na slavnosti vystoupily děti 
z mateřské školy s pásmem pís-
niček a básniček a přispěly tak 
k dobré náladě všech. 

Ve středu 15. 3. 2005 v 18 hodin 
se uskutečnilo v budově DPS 
setkání maminek z Mateřského 
centra Kopretina s místostarostou 
Josefem Vojtou. Hlavním tématem 
setkání bylo budování, umístění 
a podoba dětských hřišť ve městě.

Účast Bystřice na Holiday World
15. ročník veletrhu cestovního 

ruchu v Praze (Holiday World) se 
konal ve dnech 23.-26.2.2006 v Kři-
žíkových pavilonech v Holešovicích. 
Bystřice nad Pernštej-
nem a Mikroregion 
Bystřicko zde společ-
ně s Klubem českých 
turistů prezentovaly 
odborníkům i široké 
veřejnosti své nové 
propagační  materiály, 
které byly s velkým úspěchem pro-
pagovány již na předchozím veletr-
hu cestovního ruchu v Brně.

Do Prahy se pracovníci Turistické-
ho informačního centra vydali také 
se zcela novými brožurami – Uby-
tování a Zubří zemí na kole i pěšky, 
na které se veřejnost již delší dobu 
těšila. Součástí brožury Zubří zemí 

na kole i pěšky je také mapa regionu 
s vyznačenými turisticky zajímavý-
mi lokalitami a destinacemi, které 
mají za úkol přilákat k nám více 

zážitkuchtivých turis-
tů. Na realizaci brožur 
byly opět využity 
dotace z EU. Brožu-
ry vznikaly v rámci 
grantového projektu 
„Vysočinou za zdravím 
a poznáním“ a jsou pro 

veřejnost dostupné v Turistickém 
informačním centru v budově Měst-
ského muzea.

Při účasti na tomto veletrhu pro-
pagovaly Bystřice a Mikroregion 
Bystřicko také Skiareál Karasín 
a Areál Sportu v Bystřici n.P., čímž 
přispěly k popularizaci našeho měs-
ta a okolí.                                    -bk-



ZPRÁVY Z RADNICE

Uplynul již nějaký čas, a proto 
je vhodná doba přiblížit veřejnosti 
bez vášní, emocí a zcela pragma-
ticky podnájemní smlouvy uza-
vřené v říjnu 2005 mezi městskou 
společností Poliklinika města Bys-
třice n. P. s. r. o. a lékaři. Podná-
jemní smlouvy platné do minulého 
roku byly už historické. Vznikly 
ještě za časů, kdy poliklinika byla 
příspěvkovou organizací. Smlouvy 
byly poplatné své době a v mnoha 
aspektech se přežily. Od vzniku 
společnosti Poliklinika města Bys-
třice n. P. s. r. o. řešilo vedení měs-
ta několikrát otázku, zda zpraco-
vat smlouvy nové. Důvodem byla 
skutečnost,  že podnájemci platili 
vpodstatě dohodnutou paušální 
částku, aniž by bylo zřejmé, kolik 
platí za podnájem plochy, kolik za 
teplo a kolik za další služby (a za 
jaké služby vlastně). Každopád-
ně byly tyto smlouvy nastaveny 
špatně, protože je přinejmenším 
obvyklé, aby u podnájemních 
smluv byly specifi kovány jednotli-
vé služby a nájemné. 

Defi nitivně přestala být tato 
forma smlouvy přijatelná ve chví-
li, kdy jsme se stali plátci DPH 
(na podzim 2004). Zákon o DPH 
vyžaduje přesnou specifi kaci 
poskytnutých služeb, jinak hrozí  
ze strany fi nančního úřadu obvi-
nění z krácení daně. Bývalé vedení 
města o nedostatcích ve smlou-
vách vědělo, avšak nikdy ke změ-
ně smluv nepřistoupilo se zdůvod-
něním, že tento stav je pro město 
výhodnější. To trvalo tak dlouho, 
až se situace pro podnájemce stala 
dále nepřijatelnou. Vedení měs-
ta reagovalo na jejich oprávněné 
požadavky a konstruktivní návrhy 
nám známým způsobem. 

Nové vedení města zadalo úřa-
du zpracovat nové smlouvy, které 
odstranily nedostatky těch pře-

dešlých. To, co platí podnájemci 
podle nových smluv, se v součtu 
liší od toho, co se platilo podle 
smluv starých, o pár procent. Pří-
jem Polikliniky města Bystřice n.P. 
s.r.o. se tedy prakticky nezměnil. 
Zásadní změna spočívá  v tom, že 
každá smlouva přesně uvádí, kolik 
ten který podnájemce platí za pod-
nájem a kolik za jednotlivé služby. 

Dále se dost výrazně změnila výše 
plateb jednotlivých podnájemců 
- nerovnoměrnosti z minula se 
narovnaly a každý nyní platí dle 
plochy, kterou užívá. V nových 
smlouvách jsou jednotlivé položky 
přehledně popsány a nemohou být 
tedy nijak zpochybňovány. Lékaři 
neplatí a ani nikdy neplatili nájem-
né 420 Kč za m2/rok (tak jak bylo 
uvedeno v Novinkách číslo 4, 
duben 2005 na str. 9), ani 500,- ani 
600,- Kč, nýbrž 1174,- Kč za m2/
rok. Jde tedy o částku bez energií 
a služeb, neboť celková částka s 
těmito položkami se potom blíží 
k 2500,- Kč za m2/rok. Je nutné 
zdůraznit, že částka 1174,- Kč je 
takřka dvojnásobná oproti část-

ce, kterou platí jiní podnikatelé 
v ostatních městských nemovi-
tostech (např. v budově bývalé-
ho Vysočanu na náměstí). Výše 
nájemného v městské poliklinice 
je v řádech několika stokorun vyš-
ší než nájemné, které platí lékaři 
v Novém Městě na Moravě v městské 
budově na náměstí. Další změnou 
oproti staré smlouvě je tzv. infl ační 

doložka. Z důvodu nadstandardní 
výše nájemného došlo k odložení 
infl ační doložky o pět let. Poté 
samozřejmě bude dle smluvního 
ujednání infl ační doložka uplatňo-
vána. I vložení infl ační doložky do 
smlouvy je posun kupředu, neboť 
staré smlouvy nic takového neob-
sahovaly a nebylo tedy možné výši 
nájemného upravovat. 

Dalším důležitým údajem nové 
smlouvy je délka její platnosti. 
Podnájemní smlouvy byly uzavře-
ny na dobu deseti let, tedy niko-
li na dobu neurčitou, která byla 
v minulosti některými nesmyslně 
nabízena (viz. Novinky číslo 4, 
duben 2005 na str. 9). Podnájem-
ní smlouvu na nebytové prostory 

Podnájemní smlouvy na poliklinice
nelze dle zák. čís. 116/1990 Sb. 
na dobu neurčitou uzavřít. Doba 
deseti let je vyvážená a také srov-
natelná s lhůtou, kterou mají léka-
ři ve Žďáře nad Sázavou v jejich 
městské poliklinice. V uplynulých 
letech byla nemalá fi nanční část-
ka vložena do rekonstrukce poli-
kliniky. Nebylo to ani tak kvůli 
lékařům, jako zejména kvůli nám 
občanům, abychom měli ve městě 
moderní, sloučené a zejména kva-
litní lékařské zázemí. 

Na závěr tedy zrekapitulujme. 
Díky dohodě s lékaři je cena 
nájmu ve srovnání s nájmy ostat-
ních městských budov nadprů-
měrná. Doba deseti let nájmu je 
vyvážená, neboť město má zájem, 
aby lékaři ordinovali v městské 
poliklinice a nenastala situace 
jako např. ve Velkém Meziříčí, 
kde jsou lékaři roztroušeni po 
celém městě v soukromých ordi-
nacích. Cílem vedení městě i léka-
řů je udržet komplexní zdravotní 
služby v budově polikliniky, a tím 
umožňovat všem pacientům nad-
průměrnou lékařskou péči v jed-
nom místě, bez zbytečného cesto-
vání po městě. Zajištění kvalitní 
lékařské péče je jedním z úkolů 
a povinností města, která vyplývá 
z § 35 odst. 2 zákona o obcích. 
Podepsáním výše zmíněné smlou-
vy je tento úkol bezezbytku spl-
něn. Město tedy nejen uzavřením 
této podnájemní smlouvy pečuje 
o zdraví svých občanů, ale navíc 
z toho má nemalý zisk v podobě 
splaceného nájemného ve výši 
1,3 milionu Kč ročně. Je třeba zdů-
raznit, že nové podnájemní smlou-
vy jsou po právní stránce naprosto 
nezpochybnitelné, průhledné, a nut-
no říct, že pro občany a zejmé-
na pro pacienty jsou výhodné 
a nepochybně i přínosné.

Josef Vojta, místostarosta

Změny v nabídce kabelové televize
Od 1. ledna 2006 došlo k zásad-

ní změně ve způsobu provozování 
kabelové televize v našem měs-
tě. Samotným provozovatelem 
a dodavatelem signálu je nadále 
společnost SATT a.s., ovšem veš-
keré kabelové rozvody a vysílací 
technologie je vlastnictvím města. 
To mimo jiné znamená, že o pro-
gramové nabídce nyní rozhoduje 
město.

Základním cílem města při 
skladbě programové nabídky je 
udržet všeobecně přijatelnou výši 
platby za kabelovou televizi. To 
znamená pokud možno udržet 
platbu stejnou nebo připustit jen 

minimální růst. V tomto duchu 
byly provedeny i změny, které 
jste v programové skladbě zare-
gistrovali v minulém měsíci. Do 
nabídky jsme přidali ČT 4 SPORT 
a ÓČKO. Tyto programy splňují 
obě základní kriteria: je o ně zájem 
a jsou cenově přijatelné. Naopak 
jsme z nabídky vyřadili program 
AXN. U něj bohužel bylo splně-
no pouze jedno z výše uvedených 
kriterií – je o něj zájem. Ovšem 
cena tohoto programu je napros-
to nepřijatelná. Pokud uvedu, že 
stojí asi tolik jako všechny ostatní 
programy dohromady, budu pře-
hánět jen mírně. A protože jsme 

nepokládali za přijatelné zvýšit 
cenu za kabelovou televizi o 10 až 
15 Kč měsíčně, zvolili jsme toto 
řešení.

A co lze očekávat v programo-
vé nabídce naší kabelové televize 
v budoucnosti? V příštích měsí-
cích neočekáváme žádné změny. 
Cena ani skladba programů by se 
měnit neměla. Jednak proto, že 
ceny i programy jsou pro letošek 
nasmlouvány s dodavateli a neměl 
by se objevit důvod je měnit. Dal-
ším a mnohem silnějším důvo-
dem je blížící se možnost dostá-
vat do Bystřice digitální signál 
televize po optických vláknech. 

To na jedné straně otevírá mož-
nosti začít vysílat nové a další 
programy, na druhé straně si to 
však vyžádá nemalé investice, 
a dokonce postaví i na úplně jinou 
úroveň obchodní vztah města 
a občana jako zákazníka. O kon-
krétním řešení se budeme schopni 
bavit tak za rok, což je na jedné 
straně ještě příliš dlouhá doba na 
zveřejňování detailů, ale na druhé 
straně je to dost krátká doba na 
to, abychom nyní dělali radikální 
změny v programové nabídce a za 
rok bylo zase vše úplně jinak.

Aleš Sitař
Odbor fi nanční



Prakticky při každé podnikatelské 
činnosti vznikají odpady (minimálně 
tzv. odpady podobné komunálnímu 
odpadu), a proto téměř každá osoba 
oprávněná k podnikání je ve smyslu 
zákona o odpadech původcem odpa-
dů. Na původce odpadů se potom 
vztahují povinnosti, které jsou defi -
novány v § 16 zákona o odpadech. 
Původce odpadů je zejména povi-
nen: odpady zařazovat podle druhů 
a kategorií, zajistit přednostní využití 
odpadů. Odpady, které sám nemůže 
využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem o odpadech a jeho prová-
děcími právními předpisy, převést do 
vlastnictví pouze osobě oprávněné 
k jejich převzetí, ověřovat nebezpeč-
né vlastnosti odpadů, shromažďovat 
odpady utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií, zabezpečit odpady 
před nežádoucím znehodnocením, 
odcizením nebo únikem, vést prů-
běžnou evidenci o odpadech a způ-
sobech nakládání s nimi, ohlašovat 
odpady, platit poplatky za ukládání 

odpadů na skládky. 
Město Bystřice nad Pernštejnem 

provedlo kontrolu systému nakládá-
ní s komunálním odpadem na území 
města. Při provádění této kontroly 
bylo mj. zjištěno porušování záko-
na číslo 185/2001 Sb. o odpadech 
a dále porušování platné vyhlášky 
o systému nakládání s odpady na 
území města Bystřice nad Pernštej-
nem ze strany některých právnic-
kých osob a fyzických osob opráv-
něných k podnikání. 

Podle ustanovení citovaného 
zákona a podle městské vyhlášky 
o systému nakládání s odpady platí, 
že právnické osoby a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání produkující 
odpad zařazený dle katalogu odpa-
dů jako odpad podobný komunál-
nímu, mohou využívat systému 
nakládání s komunálním odpadem 
stanoveného touto obecně závaz-
nou vyhláškou pouze v případě, 
mají-li s městem uzavřenou pří-
slušnou písemnou smlouvu. Pokud 

taková smlouva není uzavřena 
a plněna, musí mít příslušná fyzická 
nebo právnická osoba prokazatelně 
zajištěn jiný zákonný způsob likvi-
dace odpadů, tedy i odpadu podob-
ného komunálnímu. Pro uzavírání 
smluv s městem Bystřice nad Pern-
štejnem na likvidaci tohoto odpa-
du jsou pověřeny TS města a.s. se 
sídlem Bystřice nad Pernštejnem, 
Na Cihelně č. p. 469, PSČ: 59301 
(kontaktní osobou pro uzavírání 
smluv je paní Kosová, tel.: 566 552 
595). TS města a.s. nebo Městský 
úřad, odbor životního prostředí 
rády podají podrobnější informa-
ce o rozsahu povinností konkrét-
ního původce odpadů v závislosti 
na charakteru a rozsahu konkrétní 
podnikatelské činnosti a z ní ply-
noucích povinností v oblasti odpa-
dového hospodářství. 

Městský úřad Bystřice nad Pern-
štejnem bude postupně oslovovat 
jednotlivé podnikající subjekty 
s podrobnější informací o rozsahu 

povinností původců odpadů. Bude 
se jednat o podnikající subjekty, 
které pravděpodobně využívají sys-
tému zavedeného obcí pro naklá-
dání s komunálním odpadem bez 
písemné smlouvy a tedy bez place-
ní za odstraňování odpadů.

Městský úřad Bystřice nad Pern-
štejnem má povinnost provádět 
kontroly dodržování výše uvede-
ných pravidel. V případě zjištění 
porušování zákona o odpadech nebo 
příslušné vyhlášky při likvidaci 
odpadu podobného komunálnímu 
uloží MěÚ fyzické osobě oprávněné 
k podnikání nebo právnické osobě, 
která využívá systému zavedeného 
obcí pro nakládání s komunálním 
odpadem bez písemné smlouvy 
s touto obcí nebo která nemá zajiště-
no využití nebo odstraňování odpadů 
v souladu se zákonem, pokutu podle 
§ 66 zákona o odpadech až do výše 
300 000,- Kč.
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 

odbor životního prostředí

Podnikání a odpady 
- odstraňování odpadu podobného komunálnímu právnickými osobami 

a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání

Dokončení z minulého čísla
Jak bude prakticky fungovat 

vydání pasu?
Občan v případě žádosti o pas 

s biometrickými údaji nebude muset 
vyplňovat žádost. Veškeré údaje by 
měly být po předložení dokladu 
totožnosti či předešlého cestovního 
dokladu načteny z centrálního infor-
mačního systému evidence obyvatel. 
Pokud budou údaje souhlasit, pra-
covník úřadu občana vyfotografuje 
digitálním fotoaparátem, který bude 
propojen s novým elektronickým 
informačním systémem cestovních 
dokladů. Poté bude občan vyzván 
k sejmutí otisků prstů prostřednic-
tvím elektronického snímače, který 
je rovněž počítačově propojen.

Následně bude žádost o cestovní 
pas vytištěna na papír a občanem 
podepsána. Podpis bude proveden 
na elektronické podložce a záro-
veň opět předán k elektronickému 
zpracování. Tiskopis žádosti bude 
uložen na místním úřadě, jinak vše 
bude okamžitě odesláno elektronic-
kou poštou ke zpracování do Státní 
tiskárny cenin.Ve lhůtě třiceti dní 
bude vyhotovený doklad zaslán na 
příslušný městský úřad, kde si jej 
občan po načtení a kontrole údajů ze 
zabudovaného čipu v pase vyzved-
ne. Otisky prstů stejně jako digitální 
fotografi e nebudou vedeny v eviden-
ci. Po vyrobení cestovního dokladu 
a uplynutí reklamační lhůty (60 dní) 
budou záznamy o otiscích prstů zni-

čeny. Jediná data zůstanou v čipové 
kartě pasu. Po celou dobu platnosti 
pasu si bude moci občan funkčnost 
čipu v pase zkontrolovat sám na 
informačním panelu na našem úřa-
dě. Panel bude umístěném v čekárně 
správního oddělení.

Jak bude pas vypadat?
Pas by měl opticky vypadat (až na 

barvu a některé znaky) stejně, jako 
pas stávající. Bude to opět knížka, 
avšak v jedné části pasu (pravdě-
podobně zadní) bude zalisován čip 
s biometrickými údaji. Představit si 
můžeme zalisovanou plastovou  kre-
ditní kartu v současném pasu.

Kde budu moci o nový pas 
požádat?

Žádost o cestovní pas bude mož-
né podat pouze na obecním úřadě 
obce s rozšířenou působností dle 
místa trvalého bydliště (tedy pro 
správní obvod Města Bystřice n.P. 
na MěÚ Bystřice n.P.),  a v zahrani-
čí na zastupitelských úřadech. Je to 
změna oproti dnešnímu stavu, kdy 
je možné podat žádost o cestovní 
doklad na matrice. Počet míst, kde 
je možné žádat o cestovní pas se tím 
sníží, technické, bezpečnostní a v 
neposlední řadě také fi nanční fakto-
ry dle názoru předkladatelů zákona 
neumožňují zachování stávajícího 
počtu těchto míst. Pasy bude tedy 
dál vydávat 227 městských úřadů 
s rozšířenou působností.

Co bude zavedení nových pasů 
stát?

Pro vydání cestovního pasu bude třeba otisků prstů
Zavedení biometriky přijde čes-

kou státní pokladnu do pěti let na 
investici 4,5 mld. Kč. Naše město 
by mělo obdržet příspěvek ve výši 
cca 450.000,-Kč na rekonstrukci 
a úpravu prostor, kde se o cestovní 
pas žádá. Každá obec by totiž měla 
obdržet 22 korun na jednoho obyva-
tele svého správního obvodu. Základ-
ní stavební úpravy u nás proběhnou 
v měsíci dubnu. O případných ome-
zeních oddělení Vás budeme včas 
informovat.

Je zavedení dvou biometrických 
údajů úpravou konečnou?

Mezi lidmi byly již zaznamenány 
i zprávy, že do budoucna se počítá 
se snímáním očních sítnic a dokon-
ce i odebíráním genetických vzorků 
DNA. V současné době je to vylou-
čeno a můžeme doufat, že nás neče-
ká rekonstrukce úřadu k vybudování 
laboratoří, kde by naši pracovníci 
odebírali vzorky slin či vlasů. Nic-
méně už i ministr vnitra v jednom 
rozhovoru přiznal, že otisk prstu 
není vždy nejspolehlivější identifi -
kační prvek. Případný pachatel si 
totiž prst může implantovat, kůži 
prstu vyleptat v kyselině a též u něk-
terých asijských kultur jsou otisky 
prstu hůře identifi kovatelné.

Bude se změna do budoucnatý-
kat i občanských průkazů?

Co se týká občanských průkazů, 
se zavedením biometrických údajů 
do tohoto dokladu se nepočítá, a to 
v žádném státě Evropské unie.

Jaké výhody přinese využití 
nových pasů na hranicích?

Česká republika zatím nepočítá 
s kontrolou biometrických prvků 
v cestovních dokladech na hrani-
cích před vstupem do schengenské-
ho prostoru*. Po zapojení ČR do 
schengenské spolupráce a zrušení 
kontrol na vnitřních hranicích však 
kontroly biometrických prvků na 
letištích pro vybrané lety zavedeny 
budou.

Byla již novela zákona o cestov-
ních dokladech přijata?

Poslanecká sněmovna novelu 
zákona schválila dne 23. 11. 2005, 
nicméně návrh byl dne 26. 1. 2006 
vrácen Senátem sněmovně s pozmě-
ňovacími návrhy a čeká na opětovné 
projednání.

* Schengenský prostor nebo také země 
Schengenu je území části Evropy, na kte-
rém mohou osoby překračovat hranice 
smluvních států bez toho, že by musely 
projít hraniční kontrolou.

Země Schengenu zavedly pro celou 
oblast společnou vízovou politiku 
a dohodly se na zavedení účinných kont-
rol na svých vnějších hranicích. Na vnitř-
ních hranicích lze po omezenou dobu 
provádět kontroly, pokud si to vyžaduje 
zachování veřejného pořádku či vnitros-
tátní bezpečnosti.

Člověk mající tzv. schengenské vízum 
opravňující ke vstupu do jedné ze zemí 
Schengenu automaticky může svobodně 
cestovat v rámci celého schengenského 
prostoru.

Radek Vojta
ved. odboru správního a školství



Ptačí chřipka  –  není důvod k panice
Dne 9. března 2006 při jedná-

ní Mikroregionu podali zástupci 
Krajské veterinární správy (KVS) 
a Zemědělské agentury informace o 
aktuální nákazové situaci a rizicích 
spojených s šířením ptačí chřip-
ky. Starostové byli informováni 
o povinnostech obcí, které jsou pod-
le zákona č. 166/1999 Sb., o vete-
rinární péči jedním z orgánů státní 
správy ve věcech veterinární péče. 
Orgány veterinární správy a veteri-
nární péče mají připraveny scénáře 
postupu pro situace, které mohou 
nastat. V souvislosti s výskytem 
volně žijících ptáků v některých 
lokalitách (např. kavek v Bystři-
ci nad Pernštejnem) orgány státní 
správy nepřijímají dodatečná opat-
ření. Volně žijící ptáci jsou nadále 
chráněni zákonem 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny.

V případě nálezu většího počtu 
uhynulých ptáků (nad 5 kusů 
v jedné lokalitě) nebo i jednotli-

vých uhynulých vodních ptáků je 
třeba vždy kontaktovat veterinár-
ního lékaře místně příslušné KVS. 
Hlášení o úhynech jsou přijímána 
na kontaktním místě (tel. 567 570 
240 se záznamníkem) nebo v pra-

covní době na inspektorátu KVS 
(566 501 991). 

Podle odborníků není důvod k pa-
nice. Do té může vyústit pouze špatná 
informovanost.

Důležitý je snadný přístup k ově-

řeným informacím. Informace 
týkající se ptačí chřipky jsou umís-
těny na adrese www.svscr.cz/fi les/
pt.html  nebo www.ptaci-chripka.cz. 

Zde je několik informací z těch-
to stránek:

Infl uenza drůbeže, známá také 
jako ptačí chřipka, je virové one-
mocnění postihující ptáky. Postihu-
je jak volně žijící ptáky, tak drůbež, 
jako slepice, krůty, kachny a husy. 
Postižená zvířata mají dýchací 

potíže, trpí ztrátou chuti a masivně 
hynou v průběhu 1 – 2 dnů. 

U lidí je možná infekce úzkým 
kontaktem s infi kovanými ptáky 
nebo drůbeží. Ačkoliv současná 
forma viru je schopná infi kovat 
člověka pouze ve výjimečných 
případech, může mít pro infi ko-
vané osoby fatální průběh. Nej-
pravděpodobnější druh kontaktu, 
který je rizikový pro člověka z hle-
diska infekce, je v chovu drůbeže 
a v ptačích útulcích (záchranných 
centrech, stanicích). Lidé by se 
měli vyvarovat všech zbytečných 
kontaktů nejen s podezřelými zví-
řaty, ale i s jejich exkrety (trus, 
kontaminovaný vzduch ve stájích 
apod.). Nejúčinnější osobní ochra-
nou člověka je dodržování zásad 
dobré osobní hygieny. Důležité 
je mytí rukou a desinfekce po 
každém kontaktu se zvířaty nebo 
jejich exkrety. 

Město Bystřice nad Pernštejnem

ZPRÁVY Z RADNICE

Ve stručnosti Vás chci seznámit 
s největšími investičními akcemi, 
které Bystřici nad Pernštejnem čeka-
jí v letošním roce.

V současné době pokračuje dostav-
ba turistického centra, tedy turistické 
ubytovny, fotbalových kabin a restau-
race. Vznikají zde pokoje pro ubyto-
vání 45 turistů, zázemí pro fotbalisty 
a také výdejna obědů s restaurací. Vše 
bude hotovo do 30. 6. 2006 a už od 
července budou v turistické ubytovně 
bydlet první návštěvníci.

Další probíhající akcí je revitaliza-
ce panelových domů čp. 979 – 982. 
Práce na těchto domech, tedy výmě-
na balkónů za lodžie, začaly na pod-
zim roku 2005, v měsíci únoru letoš-
ního roku dochází k jejich zateplení 
a výměně oken. Práce budou skon-
čeny do konce června 2006.

I přes nepřízeň počasí, která nás 
v měsíci březnu provází, začaly 
práce na inženýrských sítích Starý 
Dvůr. Jedná se o vybudování komu-

INVESTIČNÍ  AKCE  PRO  LETOŠNÍ ROK
nikace, vodovodu, veřejného osvět-
lení a kanalizace na Rovinkách. Tato 
komunikace spojí ulici K Doma-
nínku a ulici Za Rybníčkem, čímž 
vzniknou nové stavební parcely pro 
individuální stavebníky. 

Na podzim minulého roku již 
došlo k přeložkám sítí plynu a elek-
třiny a na jaře by mělo začít samotné 
rozšiřování hřbitova. Dojde k vysta-
vění kamenné zdi asi 1,5 metru od 
chodníku se třemi zapuštěnými zóna-
mi s lavičkami. Tím se zvýší kapacita 
hřbitova. Rozšíření hřbitova je nutné 
zejména z důvodu chybějícího pro-
storu v kolumbáriu.

V letošním roce bude pokračo-
vat rekonstrukce muzea již jeho 
čtvrtou etapou. V roce 2005 byly 
zrekonstruované zejména interiéry, 
elektřina, vytápění, došlo k odkrytí 
dalšího sklepního prostoru a také 
k vybudování Turistického informač-
ního centra, které bylo slavnostně 
otevřeno 28. 2. 2006. Ve čtvrté etapě 

bude postavena nová budova v zad-
ním traktu muzea, která zajistí bez-
bariérový přístup do všech poschodí. 
Součástí této budovy budou veřejné 
WC, které nám ve městě chybí, 
a také dojde k výměně trámů v prv-
ním patře.

Jednou z největších akcí budou 
také investice do našich základních 
škol. Na II. ZŠ to bude zastřeše-
ní přední budovy školy sedlovou 
střechou a začít by měla přestav-
ba sociálních zařízení ve škole. Na 
I. ZŠ TGM započne v letošním roce 
kompletní přestavba sociálních dív-
čích zařízení ve škole.

Město Bystřice je také spoluin-
vestorem rekonstrukce čističky 
odpadních vod (ČOV). Také tato 
rekonstrukce, do které město inves-
tovalo 32 mil. Kč, bude v tomto roce 
dokončena.

Velkou akcí, která se našeho města 
bezprostřední týká, je také výstavba 
nové bezbariérové pošty na náměstí 

v proluce mezi Fonorexem a budo-
vou AVZO. 

Celková cena výše zmíněných 
akcí se vyšplhá takřka k 55 milió-
nům Kč (v této částce není započ-
tena 32 mil. na rekonstrukci ČOV). 
Tato rekapitulace se samozřejmě 
týká jenom těch největších akcí. 
Výčet těch relativně„menších“, 
ale neméně potřebných, přineseme 
v dalších vydáních našich novin. 
Také Vás budeme informovat o fi ni-
šující práci na přípravě integrované-
ho projektu „Partnerství pro Vysoči-
nu“, tedy přípravě na čerpání peněz 
ze zdrojů Evropské unie. Ve fázi před 
dokončením je projektování, vyřizo-
vání potřebných dokladů a žádostí 
o státní dotace, výstavba vodovodu 
Vítochov a výstavba a rekonstrukce 
chodníku na ulici Zahradní. Realiza-
ce těchto dvou akcí v letošním roce 
závisí na získání státních dotací.

Josef Vojta
místostarosta

 Přípravy na uspořádání koncer-
tů mezinárodního hudebního festi-
valu Concentu Moraviae jsou roz-
běhnuté již v plném proudu, ačko-
li jeho doba přichází vždy v druhé 
polovině měsíce června. Letošní 
ročník bude pro město Bystřice 
nad Pernštejnem významný proti 
jiným ročníkům v tom, že město 
se stalo organizátorem slavnostní-
ho závěrečného koncertu celého 
festivalu. Tato čest přináší městu 

koncert neobyčejné kvality. Dne 
30. 6. 2006 v Kulturním domě 
povede Pražskou komorní fi lhar-
monii světově známý švýcarský 
dirigent Kaspar Zehnder k novým 
dramaturgickým břehům kon-
frontací Mozarta s jeho pražským 
následovníkem Josefem Rösle-
rem. Kromě tohoto koncertu 
bude jistě přitažlivý i druhý kon-
cert, jehož jsme organizátorem, 
a to varhanní koncert v kostele 

sv. Vavřince dne 11. 6. 2006. Zde 
se nám představí významný umě-
lec Waclaw Golonka.
 Dramaturgie celého letošního 
ročníku se zaměřuje na velká jmé-
na hudebních dějin – velcí sklada-
telé a jejich (ne)přátelé. Zaměřuje 
se na zkoumání, zda dnešní sláva 
vůbec odpovídá tehdejšímu posta-
vení toho či onoho skladatele, při-
čemž se zaměřuje na to, s kým si 
skladatelé konkurovali, od koho 

se učili a s kým bojovali. V rámci 
celého festivalu nám předvedou 
elitní sólisté a špičkové soubory 
jak zněla Vídeň za Mozarta, Paříž 
za Rameaua, Lipsko za Bacha či 
Benátky za Vivaldiho. 
 Každý si jistě z nabídky kon-
certů vybere hudbu sobě nejbližší. 
Všechny milovníky kvalitní hudby 
tak touto cestou již dnes srdečně 
zveme.

B. Svobodová

Letos již XI. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst CONCENTUS MORAVIAE



                                                                                             

RŮZNÉ

městskými kronikami, kte-
ré byly výjimečně vystaveny. 
Pochvaly i přání všeho nejlep-
šího se ostatně objevily i v čer-
stvě založené kronice TIC. Ke 
zdaru akce přispěli i sponzoři: 
Školní stravování s.r.o. a Pekař-
ství Koudelka.

Turistické informační cent-
rum svým návštěvníkům nabízí 
práci na PC a tisk z počítače, 
využití internetu, kopírování 
A 3 a A 4, vypalování CD a v 
nejbližší době přibude i skenování, 

laminování a vazba formátu A4 
metodou DESKTOPVELOBIN-

OTEVŘENÍ  TURISTICKÉHO  INFORMAČNÍHO  CENTRA

KŘÍŽ,  SMRT  A  VZKŘÍŠENÍ
Nevím, zda slavíte Velikono-

ce a jak. Možná jako svátky jara 
(letos je zima obzvlášť dlouhá) 
nebo jako kterékoliv svátky pra-
covního volna. Nebo je neslavíte 
vůbec? 

Křesťané Velikonoce chápou 
jako nejpodstatnější svátek. Při-
pomínají si kříž, smrt a vzkříšení 
Ježíše Krista, tři skutečnosti pro 
víru nezbytné. Nejde o patetic-
kou vzpomínku na staré časy.
V postním období a o veliko-
nočním týdnu chceme z těchto 
událostí žít, připustit je a hledat, 
co pro nás znamenají. Je lépe se 
k těmto událostem přiznat než 
nedbat a zapomínat; lépe vnitřně 
se vztahovat ke Kristu, než jen 
rotovat kolem sebe a svých pro-
blémů; je lépe osobně a ve spo-
lečenství čerpat přímo ze zdroje 
než se jen smířit s vnitřní prázd-
notou.

Poslední dny zvláštního příbě-
hu Ježíše Krista zaznamenávají 
všechna čtyři evangelia. Říká 
se jim pašije a není to pohádka 
na dobrou noc. Když je čteme 
s otevřenou myslí, provokují nás. 
Postavy, které tam vystupují, jsou 
nám protivné - nejspíš proto, že 
jsme jim podobní. Nesprave-
dlnost, s jakou je hlavní hrdina 
(vypadající jako chudák) odsou-

zen, je k pláči. To, co se nám jeví 
jako Ježíšova pasivita, nás vytáčí 
- přestože jde o vědomé rozhod-
nutí jít cestou bolesti. A Boží 
otcovství je nám nepochopitelné 
ve chvíli, kdy svého syna nechá 
ukřižovat. Celé pašije jsou na prv-
ní pohled výsměchem Boží moci 
a výkřikem „pravda nevítězí“. 

Ráda čtu evangelistu Jana. Jan 
nikdy události Ježíšova živo-
ta jen nepopisuje (jako to udě-
lal Mel Gibson ve svém filmu 
a dělají mnozí další), ale nabí-
zí osobní výklad toho všeho - 
a zve nás k víře. Dva okamžiky 
z celého velikonočního dění 
zachycené v Janově evangeliu se 
mi poslední dobou často vracejí. 
Pilátova otázka „Co je pravda?“ 
a scéna ukřižování.

Pilát, místodržitel římské říše, 
soudí Ježíše. Je mezi dvěma 
mlýnskými kameny. Židé chtějí 
Ježíše Krista odsoudit a na mís-
todržitele dost tlačí. Pilát však 
na něm vinu neshledává. Ježíš 
tu mluví o království, které není 
z tohoto světa a Pilát Pontský 
neví, co si počít. Tahle otáz-
ka „Co je pravda?“ se mi ozývá 
v mnoha podobách i dnes, když 
rozhodujeme nad svými životy. 
A jsou dvě možnosti, jak odpově-
dět. Buď je pravd mnoho, každý 

má tu svoji (nejlepší), podobně 
sobeckou jako měl Pilát. Mít se 
dobře, nenechat se vyvést z kli-
du, neztratit svůj post. Nebo je 
pravda jedna, a když ji přiznáme, 
nejde nám o sebe, ale stejně jako 
Ježíšovi o ni. Je to pravda o člo-
věku a o tom, že když zůstaneme 
napospas sami sobě, nikdy nebu-
deme šťastní. Protože nám pořád 
bude scházet pohled z druhé stra-
ny, který si sami dát nedovedeme. 
Bude nám chybět přesvědčení 
o pravdě (nároku, kterému nikdy 
nedostojíme, ale víme o něm) 
a taky o jedné spravedlnosti (pro-
tože ta naše lidská má velké díry) 
a jedné lásce (která je bez podmí-
nek). Někde uvnitř, tam, kde se 
stýká myšlení a rozum a láska, 
tuším odpověď. Mít odvahu tuto 
pravdu vidět a přiznat si svou 
odpovědnost vůči ní. Velikonoční 
událost je mi oporou. Tato cesta 
jedné pravdy má smysl, i když 
z ní mohu sejít. Ani křesťanům se 
útoky vlastních sobeckých pravd 
nevyhýbají. Ale podle vlastního 
chtění se neorientují.

Scéna ukřižování. Ježíš z kříže 
zvolal “Dokonáno jest”. Když Ježíš 
umírá, cosi se dokonává, tak tomu 
rozumí evangelista Jan. Ježíšova 
smrt je součástí Božího záměru, 
kterou Syn naplňuje a která nám je 

těžko pochopitelná. Význam těch 
událostí nevyčtu z nich samých. 
Ale víra, která vyjadřuje jejich 
smysl, mi napovídá: Dokonáno jest 
neznamená konec, už nic nebude 
a jdeme z představení domů. Nao-
pak, něco se dokonává a poved-
lo se to. Kristus dokonává své 
dílo pro hříšného člověka, tedy 
i pro mě má jeho utrpení smysl. 
V jedné písni zpíváme „na sebe‘s 
(Ježíši Kriste) mzdu hříšných 
vzal, by žádný z nás nezoufal”. 
Nikdo nemusí zoufat ani při zjiš-
tění, jakých hrůzností jsou lidé 
schopni, když odsuzují nevinné. 
Nemáme se hroutit ani při zjiště-
ní, jak je naše vlastní tělo křeh-
ké, nebo mysl ubohá. Jak jsme 
snadno rozbitelní, jak stačí málo 
a končíme. Kristus koná a doko-
nává Boží záměr s každým. 
A kdo o to stojí, může z toho brát 
sílu pro svůj život. Může bojovat 
proti fatalismu a dělat i to, co se 
nevyplatí. Může vědět o perspek-
tivě vzkříšení, která lidský život 
přesahuje. 

Před letošními Velikonoci jsem 
vám toto chtěla připomenout. 
A popřát, abyste pocítili radost 
a naději, kterou tyto křesťanské 
svátky přinášejí. 

Markéta Halamová, 
evangelická farářka

pokračování ze str.1

Hasičský 

záchranný sbor

Dovolujeme si Vás upozornit 
na to, že v současné době stále 
častěji dochází ze strany vlast-
níků nemovitostí k porušování 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(ve znění pozdějších předpisů), 
a to konkrétně § 32 tohoto zákona 
v souvislosti s řádným označová-
ním budov čísly popisnými a ori-
entačními.

K tomuto nežádoucímu stavu 
dochází například při regenera-
cích obytných domů, po zatep-
lování obvodových plášťů, při 
celkových rekonstrukcích těchto 
objektů apod., kdy vlastníci těch-
to nemovitostí opomíjejí shora 
uvedenou zákonnou povinnost a 
řádným způsobem neoznačí stá-
vající budovu příslušnými urče-
nými čísly.

Řádně neoznačená budova 
může výrazným způsobem ovliv-
nit včasnou pomoc nejen přísluš-
níků hasičského záchranného sbo-
ru kraje Vysočina, ale i ostatních 
základních složek integrovaného 
záchranného systému (Zdravotní 
záchranné služby a Policie České 
republiky).

plk.Ing.Drahoslav Ryba

vznikla podle starší předlohy zřejmě ve 2. polovině 18. století.
Dřívější pečetění obecních listin bylo důkazem jisté právní sub-

jektivity obce. Dnes je Vítochov místní částí Bystřice a úřední listiny 
nepečetí. Se souhlasem radních z Bystřice však mohou Vítochov-
ští používat svou zajímavou pečeť při kulturních a společenských 
akcích. A Ladislav Pokorný podniká kroky nutné pro udělení znaku 
a praporu Vítochova.

Takže možná už o letošní vítochovské pouti obdrží zájemci zají-
mavý otisk archanděla Michaela a svíjejícího se ďábla u jeho nohou. 
Na pouť se ostatně těší i samotný historik a heraldik Ladislav Pokor-
ný. Vždycky sem rád chodil a dokonce na poutích hrával v kapele 
Koroužanka.

  Hynek Jurman

VÍTOCHOVŠTÍ  BUDOU OPĚT PEČETIT  
pokračování ze str.1

DER. K tomu informace všeho 
druhu, zdarma letáky i četba 
tří druhů novin, doplňkový 
prodej materiálů a také občer-
stvení. Namátkou devět druhů 
kvalitní kávy („nejlepší v Bys-
třici“), čaj, víno, nealkoholické 
nápoje.

Pracovníci infocentra se těší 
na vaši návštěvu každý pra-
covní den v době od 8.30 do 
17.00 hodin, v sobotu od 8.00 
do 12.00 a v neděli o 9.00 do 
13.00 hodin.

 Hynek Jurman



Vážení čtenáři, milí spoluob-
čané, před několika málo dny 
jsem byla oslovena koordinátor-
kou komunitního plánování soci-
álních služeb Barborou Kalaso-
vou, abych se pokusila o ještě 
větší přiblížení nebo vysvětlení, 
co vlastně poskytuje Charitní 
pečovatelská služba našim spo-
luobčanům, jak funguje a co vše 
zabezpečuje. Chápu, že velice 

zjednodušený popis, který si můžete přečíst z letáků nebo plakátů 
nacházejících se na sociálním odboru nebo v ordinacích praktických 
lékařů, nemůže podrobně objasnit vše. Proto bych ráda využila prosto-
ru, který mi byl nabídnut, a chtěla bych podrobněji napsat o službách 
poskytovaných Charitní pečovatelskou službou. Tu si mnozí mylně 
představují jako službu poskytovanou pouze seniorům, žijícím v domě 
s pečovatelskou službou (bývalé budově hotelovky). Tato služba je 
však určena všem občanům, kteří v určitých směrech potřebují pomoc 
druhé osoby. Službu jsme schopni poskytovat nejen v našem městě, 
ale je možné zajet i do okolních obcí. Našim klientům nabízíme tyto 
služby: zajištění běžného chodu domácnosti, dovoz oběda, přípravu a 
podání jídla, nákup, praní a žehlení prádla, úklid domácnosti, zajištění 
a podání léků, doprovod k lékaři a dále pak pochůzky (pošta, úřady, 
atd.).V zimním období topení v rodinných domech, pedikúru a koupel 
v DPS i v domácnosti občanů.

Doufám, že těchto několik řádků Vám nyní ještě více přiblížilo 
informace o možnostech využití našich služeb. Dovolte mi, abych 
Vám ještě několika slovy představila nově otevřený klub seniorů 
„Včela“ na jehož realizaci se nemalou měrou podíleli také zástupci 
MěÚ Bystřice nad Pern., a v němž se naši senioři se zaujetím věnují 
ručním pracím, cvičení, zpěvu, besedám a jiným aktivitám, které jim 
pomáhají zůstávat co nejdéle aktivní po stránce psychické i fyzické.

Věřím, že budete-li znát někoho ve vašem okolí, kdo by naše služ-
by mohl potřebovat, podělíte se s dotyčnými o získané informace a 
popřípadě pomůžete potřebné občany zkontaktovat s Charitní pečo-
vatelskou službou (Hornická 643 - bývalá hotelovka, Bystřice nad 
Pernštejnem 59301, tel.:566 551 766, 566 552 437 nebo mob.:777 
155 374). Děkuji.

Lenka Jobánková (vedoucí CHPS)

Charitní pečovatelská služba 
  1.4.  MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
 MUDr. Alena Burešová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n.M.

  2.4.  MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n.P.
 MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš

  8.4.  MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město n.M.
 MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín

  9.4.  MUDr. Milena Koutková, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
 MUDr. Vlasta Špinarová, Štursova 487, Nové Město n.M.

15.4. MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
 MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n.P.

16.4. MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
 MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko

17.4. MUDr. Danuše Grénarová, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
 MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí

22.4. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár nad Sázavou
 MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě

23.4. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka
 MUDr. Petr Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě

29.4. MUDr. Jana Michalová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
 MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě

30.4. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265
 MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

Zubní pohotovost k dubnu 2006

Vážení přátelé,
dostali jsme se do zcela nové 

životní situace – v důsledku závaž-
ného onemocnění jste se stali kolo-,
ileo- či urostomiky. V této těžké 
chvíli Vám může a chce pomo-
ci Klub stomiků v Bystřici n.P. 
– sdružení stejně postižených lidí, 
kteří se pravidelně scházejí, sdělují 
si své problémy a poznatky z jejich 
řešení: jak ošetřovat stomii, jak zís-
kat a používat moderní kompenzač-
ní pomůcky, prostě jak žít se stomií. 
Schůzek se zúčastňují odborní lékaři 
– specialisté, stomasestry s mnoha-
letými praktickými zkušenostmi a 
zástupci světových fi rem vyrábějí-
cích nejkvalitnější prostředky péče 
o stomie i stomiky. Pacienti zde 
nacházejí porozumění a zbavují se 
pocitů méněcennosti. V kolektivu 
stejně postižených přátel se učí řešit 
své problémy a nacházet novou víru 
v lepší budoucnost.

Klub stomiků je samostatný práv-
ní subjekt, činnost vyvíjí na huma-

nitárním základě. Cílem a posláním 
klubu je hájit práva stomiků na 
moderní kompenzační pomůcky a 
na rovnocenné místo ve společnosti.

Výbor klubu pro své členy zajišťu-
je: pravidelné čtvrtletní členské schů-
ze, spojené s občerstvením, beseda-
mi a odbornými přednáškami i fi lmy, 
jednodenní či víkendové zájezdy 
se stejným posláním, seznámení s 
možnostmi získání sociálních výhod 
a výpomocí, pravidelně vycházející 
časopis RADIM, aktuálně radící a 
informující o veškerém dění v oblas-
ti péče o stomiky, pravidelné setká-
vání s představiteli světových fi rem 
CONVATEC a COLOPLAST, prů-
běžné seznamování s novinkami v 
oblasti péče o stomie a řadu dalších 
možností a aktivit dle Vašich přání a 
možností. Neztrácejte naději, infor-
mujte se, přijďte mezi nás, scházíme 
se v Domě s pečovatelskou službou 
v Bystřici n. P.

Dvořáková Marie (Klub stomiků) 
Dvořiště 1032, telefon: 731 409 625

Skautské středisko KLEN 
informuje

ských horách pod názvem PŘE-
DĚL. Počasí bylo ideální a zimní 
městečko z postavených iglú a 
záhrabů  připomínalo romantické 
fi lmy ze života eskymáků. Extrém 
vystřídal extrém a nadešel čas 
EXPEDICE KRKONOŠE. Šlo o 
zimní přechod našeho nejvyšší-
ho pohoří na sněžnicích. Vyrazili 
jsme z Horního Maršova a přes 
Sněžku, Malý Šišák, Vysoké Kolo, 
Tvarožník a Kotel jsme došli do 
Rokytnice nad Jizerou. Za čtyři 
dny jsme ušli téměř 60ti kilometrů 
v stále se měnícím počasí, s veš-
kerou výbavou na zádech. Spali 
jsme ve stanu v bezprostředním 
kontaktu s přírodou, která se nám 
odměnila nejhezčím výhledem do 
krajiny v České republice. 

Zatím poslední akcí našeho stře-
diska byla SKAUTOLYMPIÁDA. 
Přestože se ve stejný termín konaly 
párkové běžecké závody, účast dětí 
z města byla hojná. Každý si mohl 
vyzkoušet deset olympijských dis-
ciplín v netradičním provedení a 
za to získal účastnickou kartu. Pro-
gram se povedl a největší odměnou 
pro organizátory byla radost na 
usměvavých dětských tvářích. 

Do nového roku jsme tedy 
vstoupili dobře a doufáme, že se 
nám i nadále bude dařit. Můžete 
se o to sami přesvědčit na našich 
internetových stránkách www.
klen.mysteria.cz 

Luboš Gável - Upír

„Jak na Nový rok, tak po celý 
rok.“ Tak přesně tímto heslem se 
řídí bystřičtí skauti. A o tom, že 
rok 2006 bude opět velmi akční, 
jsme se všichni přesvědčili v uply-
nulých třech měsících. A co se 
vlastně událo?

S odcházejícím rokem 2005 
jsme se rozloučili tradiční SIL-
VESTROVSKOU VÝPRAVOU 
s velmi netradičním devítibojem. 
Ten se skládal z různých hrátek a 
taškařic na sněhu. A jelikož bylo 
bílé masy požehnaně, tak jsme pla-
vali v prašanu, skákali do výšky, 
stavěli sochy nebo pořádali sněžné 
dostihy. Poslední hodiny Silvestra 
patřily klání na bystřické sjezdov-
ce a oddílový pokřik doprovázel 
první vteřiny rodícího se roku. 
K zimě patří i led, a proto jsme 
v lednu uspořádali akci SKAU-
TI NA BRUSLÍCH u bystřické 
sokolovny. Na jedné polovině 
ledové plochy se proháněli kluci s 
hokejkami. Souboje byly tvrdé a k 
vidění bylo spoustu branek. Děv-
čata se na druhé polovině věnovala 
různým hrám a krasobruslařským 
piruetám. Krásně strávené odpo-
ledne podtrhla i hojná účast. Sníh 
nám však dělal i starosti a tak jsme 
museli ze střechy klubovny odklí-
zet  množství sněhu. 

Únorové počasí bylo jak stvoře-
né pro běh na lyžích, a proto jsme 
se zúčastnili již potřetí zimního 
stanování a her na sněhu v Jizer-

ZDRAVOTNICTVÍ, RŮZNÉ



                                                                                             

V měsíci únoru bylo zaevidováno 93 nových knih a 
našim čtenářům nabízíme tento výběr.

Knihy pro dospělé:

Soják Jiří  Rostliny našich hor
  Islám
Wagner Karl  Murphyho zákony a politický boj
Pausewang G Vzpomínám na Rozinkovou louku
Barnden Betty Háčkování
Gardner E. Stanley Případ paličaté slečny
Gruber Michael Údolí kostí
O´Connell Carol Tajemství domu Winterů
Schenkel Wolfgang Tajemství jídelních lístků
Wishart David Pekařka z Lýdie
Birken Gary A. Osudová chyba
 Polsko
Harding Jennie Tajemství aromaterapie
Lisowska Elzbiet Tunisko
Zoche Hermann-J. Vidím svět i z druhé strany
Vondráčková H. Vzpomínám a ničeho nelituji
Koutek Tomáš Motoristický průvodce po 
 sinicích České republiky
Brandejsová Irena Zázraky osudu
Abé Shana Tajemná labuť
Schlogel Gilbert VIP pacient
Starsky Stella Astrologie vztahů XXI.století
Reynek Daniel Kdo chodí tmami
Brown Dan Šifra mistra Leonarda
Vian Boris Motolice a plankton
Valenta Milan Pastýřka ohně
Fořt Petr Recepty a výživové 
 tabulky (nejen) pro sportovce

Knihy pro mládež:

Gosciny René Asterix a kotlík
Hopkins Cathy Není všechno zlato
Stojan Jaroslav Dobrodružství medvídka Ťapky
Wilson Jacquelin Přežít
McCombie Karen Alice a –
Kopietz Gerit Agáta a doktor Lupa
Stínil Luděk Kolotoč lásek
Nachtmanová Petra Lechtání rybiček
Nachtmanová Petra Okno plné strachu
Jansová Veronika Střípky odvahy
Buberle Miroslav Panic je nanic, aneb, Jak si užít –
Nepil František Lišky, dobrou noc
Pavlovič Jozef Druhá knížka dědečka Večerníčka 

V lednu a v únoru 2006 navštívilo městskou knihovnu 
3.534 čtenářů a vypůjčili si 30.270 svazků, z toho 9.126 
periodik.
Služby internetu využilo ještě 551 návštěvníků.

Prosíme čtenáře, aby dodržovali otvírací doby knihovny v jednotlivých odděleních a 
respektovali to, že v době, kdy se nepůjčuje, je třeba starat se o knižní fond - evidovat, kata-
logizovat, balit, opravovat, připravovat besedy a knihovnické lekce, zpracovávat časopisy a 
zajišťovat další činnosti  spojené s poskytováním kvalitních informací čtenářské veřejnosti.

Výpůjční doba v oddělení pro dospělé: Výpujční doba v oddělní pro mládež:

Pondělí   8 – 12 Pondělí  12.30 - 16.00
Úterý  nepůjčuje se Úterý  nepůjčuje se
Středa  8 – 12 12.30 - 18 Středa  12.30 - 16.00
Čtvrtek  8 – 12 Čtvrtek  12.30 - 16.00
Pátek  8 – 12 12.30 - 18

Přehled číselných údajů o městské knihovně za rok 2005

4.3.2006 v 15.00 se v z prostorách 
Městského muzea konala vernisáž 
výstavy „Ztracené světy“ sedmadva-
cetiletého rodáka z Bystřice Libora 
Antla. Na nelehkou cestu výtvar-
ného umění ho přivedla jeho touha 
po vyjádření identity prostřednic-
tvím  tvoření a poznávání nových 
věcí. U jeho obrazů si lidé nemohli 
nepovšimnout barevných nálad i 
různých stylů, kterými přivádí divá-
ka k dojmu, že nepředstavuje jenom 
sám sebe, ale i své druhé niterné Já. 
Sám o sobě říká, že jeho přeléta-

VÝSTAVA - „ZTRACENÉ SVĚTY“
vost výtvarných stylů je způsobena 
narozením ve vzdušném znamení 
Blížence, díky němuž má hlavu neu-
stále v oblacích. Proto často uniká 
ve svých myšlenkách do světů, které 
jsou vzdálené a neznámé. Tvrdí, že 
je lepší „věci ukazovat, nežli o nich 
pouze mluvit“, protože umělecká 
aktivita je základní potřebou člo-
věka. Výstava v prostorách muzea 
potrvá do začátku dubna. Využijte 
příležitosti toulat se fantazií a přijďte 
se ponořit do „ztracených světů“.

B.Kalasová

KULTURA, KNIHOVNA

Akce knihovny na duben:
  5. 4. 2006  Besedy pro 3. třídy ZŠ  Miloš Macourek píše  pro děti
  6. 4. 2006  Poznej přísloví – beseda pro žáky Speciální školy
  7. 4. 2006  Jaro přichází – pásmo vyprávění, básniček a hádanek o jaru
11. 4. 2006  Test znalostí pro 5. třídy – Všeználek

19. 4. 2006  Beseda s Martinou Drijverovou  České pověsti - v Kulturním domě

Stav fondu 36.530
naučná literatura 13.184
krásná literatura 22.851

Ostatní dokumenty /CD,DVD,…/ 495
Počet odebíraných periodik 71
Počet knihovních jednotek ve volném výběru 33.922
Přírůstky 1.708
Úbytky 1.160
Počet registrovaných čtenářů celkem 1.572

z toho mládež 302
Návštěvníci celkem 20.907
Výpůjčky celkem 173.043

naučná dospělým čtenářům 76.329
krásná dospělým čtenářům 71.963
naučná literatura dětem 6.132
krásná literatura dětem 14.227
ostatní 4.392
z toho periodik 53.584

MVS - požadavky celkem 746
jiným knihovnám 456
z jiných knihoven 228

KVČ ( besedy, lekce,… ) 80
Počet studijních míst 21
Počet počítačů pro uživatele 7

z toho napojených na internet 4
Počet návštěvníků využívajících internet 3.305
Počet poboček 1
Počet hodin pro veřejnost týdně 36
Rozpočet na nákup knih a časopisů 370.000



KULTURA

Úterý 4. dubna – velký sál KD – 8.00 a 10.00 
POŘAD PRO MLÁDEŽ
JEŽEK, VOSKOVEC, WERICH
Pořad umělecké agentury PETR KUBEC 
Komponovaný pořad, hudebně zpracovaný 
životopis velkého českého skladatele a klavíristy 
1. pol. 20 století. Velké popularity dosáhly jeho 
jazzové skladby, tance a písně psané pro slavné 
Osvobozené divadlo Voskovce a Wericha. Dobo-
vé oblečení a dekorace dodávají pořadu pravou 
atmosféru. Účinkují tři herci.
Určeno pro II. st. ZŠ, SŠ, OU. 
Vstupné 30,- Kč, veřejnost 35,- Kč.

Středa 5. dubna – velký sál KD – 8.30 a 10.00
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VELIKONOCE ANEB JARO VÍTEJ
Pořad umělecké agentury PETR KUBEC
Komponovaný pořad, humorné vyprávění o vzni-
ku a zvycích velikonočních svátků od pohanských 
dob po dnes. Bohatý výběr lidových koled, písní 
i poezie, včetně klasické zpívané a instrumentál-
ní hudby. Účinkují tři herci.
Určeno pro MŠ, I. st. ZŠ.
Vstupné MŠ, ZŠ 25,- Kč, veřejnost 30,- Kč.

Středa 5. dubna - velký sál KD – 19.30 
KONCERT 
LENKA FILIPOVÁ
Přední domácí zpěvačka Lenka Filipová společ-
ně s doprovodnou kapelou se po více než dvou 
letech rozhodla vrátit na pódia. Stalo se tak 
v souvislosti s vydáním dvojalba „Best Off“, jež 
si za pouhý měsíc od svého vydání vysloužilo 
Zlatou desku. V době od února do dubna Lenka 
Filipová pořádá 20 koncertů v Česku i na Slo-
vensku. Jsme rádi, že jeden z nich se uskuteční i 
v Kulturním domě v Bystřici n.P. Hostem turné 
bude irský harfenista Sean Barry, který partici-
poval také na zmíněném „Best Off“.
Předprodej Knihkupectví od 20. 3. 2006.
Vstupné 170,- Kč.

Sobota 8. dubna – velký sál KD – 15.00 
pořádá TJ Sokol Bystřice n.P.
TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE 
TJ SOKOL
Vystoupí: Judo - DDM Bystřice n.P., Korálky - 
Ledeč n.S., Rozkvetlá louka – H. Brod, R + D 
Bystřice n.P., Mažoretky – Prosetín, Karate – H. 
Brod, Aerobik – Čuhelová, Pillates – ženy Este-
rová, Aerobik – žačky Lernbecherová, Folklor – 
ing. Bačovská SZeŠ Bystřice n.P., Step Aerobik 
– Lernbecherová, Břišní tance – Mgr. Mifková, 
Kulturisté – TJ Sokol Bystřice n.P.
Vstupné dobrovolné.

Úterý 11. dubna - malý sál KD – 19.30 
KONCERT KPH
MIRON ŠMIDÁK
KLAVÍRNÍ RECITÁL ČESKÉ HUDBY
Miron Šmidák patří mezi nejvýraznější osob-
nosti nastupující hudební generace. Jako dva-
náctiletý debutoval Haydnovým koncertem D 
dur s Karlovarským symfonickým orchestrem. 
Výčet jeho úspěchů je pozoruhodný. Stal se lau-
reátem několika mezinárodních soutěží - Greta 
Erikson´s European Piano Competition, Euro-
pean Music Prize for Youth, Concertino Praga 
– 1. cena, Klavírní soutěž B. Martinů – 1. cena, 

Smetanovská klavírní soutěž – 1. cena a další. 
Spolupracuje s předními orchestry a vystupuje 
v řadě zemí Evropy. Kritika v jeho hře oceňu-
je zejména vytříbený smysl pro klavírní zvuk, 
stylovou interpretaci všech slohových období 
a technický nadhled spojený s vnitřní emocio-
nální energií.
V programu zazní skladby J. L. Dusíka, B. Mar-
tinů, L. Janáčka a B. Smetany.
Vystoupení se uskuteční v rámci cyklu koncertů 
Kruhu přátel hudby. Koncert se koná za podpory 
Nadace B. Martinů.
Generální partner koncertů KPH – Rathgeber k.s.
Předprodej Kulturní dům od 3. 4. 2006.
Vstupné 80,- a 40,- Kč. Platí permanentky KPH.

Pátek 14. dubna – velký sál KD – 14.00
RODINNÝ FILM
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Dramatické a vizuálně úchvatné dobrodružství, 
které nezklame. Je strhující výpravnou podíva-
nou, kterou budete sledovat bez dechu.
Čtvrtý rok v Bradavicích není o nic méně napí-
navější a divočejší než ty předchozí. Ještě před 
jeho začátkem se Harry zúčastní spolu s Weasle-
yovými mistrovství světa ve famfrpálu, v jehož 
závěru se mu na obloze objeví znamení zla. 
V Bradavicích se v závěru školního roku bude 
konat soutěž, jaká se neudála stovky let a do kte-
ré jsou zapojeny konkurenční školy čar a kouzel. 
Její vyvrcholení je ale nečekané …
Hrají: D. Radcliffe, E. Watson, R. Grint, 
E. Sykes, T. Spall, D. Tennant a další.
Režie M. Newell.
Zvuk Dolby Digita 5.1 – český dabing – 157 minut. 
Vstupné 35,- Kč. 

Neděle 16. dubna – malý sál KD – 20.00
VELIKONOČNÍ TANEČNÍ VEČER 
PŘI SVÍČKÁCH
Reprodukovaná hudba od 70. let až po součas-
nost včetně hudby na přání pro všechny věkové 
kategorie.
Velký výběr vín – míchané nápoje – výběr 
minutkových jídel – půlnoční losování vstupe-
nek o ceny.
Uvádí M. Koudelka.
Předprodej Kulturní dům od 29. 3. 2006.
Vstupné 60,- Kč.

Pátek 21. dubna – malý sál KD – 19.30
pořádá Základní umělecká škola 
KONCERT ZUŠ
KONCERT ABSOLVENTŮ SMYČCOVÉ 
TŘÍDY LENKY MACHÁČKOVÉ
Účinkují absolventi Marie Šejnohová a Josef 
Pololáník. Spoluúčinkují žáci smyčcové třídy a 
Orchestr N. Kyjovského.
Vstupné dobrovolné.

Sobota 22. dubna – velký sál KD – 14.00
pořádá Základní umělecká škola a Kulturní dům
5. SETKÁNÍ DECHOVÝCH HUDEB
Program: Dechový orchestr ZUŠ Vimperk s 
mažoretkami
Dechový orchestr ZUŠ Vítkov
Dechový orchestr ZUŠ  Bystřice n.P. s mažoret-
kami DDM Bystřice n.P. a Nového Města n. M.
Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 27. dubna – malý sál KD – 19.30
13. OCHUTNÁVKA VÍN 
Prezentace fi rmy VINAŘSTVÍ VEVERKA Čej-
kovice  
Zpívá a nejenom o víně hovoří Jožka Šmukař 
a jeho hosté. Hlavním reklamním partnerem 
večera je fi rma MEGA-TEC s.r.o.
Omezená kapacita sálu, předprodej Kulturní 
dům od 12. 4. 2006.
Vstupné 60 Kč.

Pátek 28. dubna – velký sál KD – 18.30
KINOKAVÁRNA
KING KONG
Čerstvý držitel 3 Oscarů!
P. Jackson, držitel Oskara za režii Pána prstenů, 
si splnil dětský sen, když znovu přivedl na fi lmo-
vé plátno King Konga. Nejslavnější monstrum 
fi lmové historie tak prožívá úžasný návrat 
s pomocí režiséra, který dokáže skloubit nej-
modernější trikové efekty s velkolepou výpra-
vou, zajímavými postavami a strhujícím příbě-
hem. Skupina fi lmařů se vydává do Tichomoří 
hledat gigantické monstrum, které zde kdysi 
žilo. Tajemný ostrov skutečně naleznou, bohužel 
monstrum, o němž chtěli natočit hraný doku-
ment, stále žije …
Hrají: N. Watts, J. Black, A. Brody, A. SerkisJ. 
Bell a další. Režie P. Jackson, zvuk Dolby Digi-
tal 5.1 – český dabing.
Předprodej Kulturní dům 19. 4. 2006.
Vstupné 55,- Kč.

Neděle 30. dubna – sraz na náměstí, hlavní pro-
gram u koupaliště
ČARODĚJNICE
Po roce se opět sejdeme za jakéhokoli počasí 
u ohně na koupališti. Sraz všech čarodějnic, čaro-
dějníků, ale i ostatních se koná na náměstí před 
městskou tržnicí ve 20.00 hodin. Zde dostanou 
všichni, kteří patří mezi čarodějnice a budou tak 
vypadat, čokoládovou medaili a budou zařazení 
do slosování o hodnotné ceny.
Odchod bude za doprovodu dechové hudby 
p. Rotkovského ke konečné všech čarodějnic 
– k ohni u koupaliště.  Zapálení ohně cca ve 
20.30 hodin. Pro dobrou náladu hraje populární 
country skupina PUNC, bohaté občerstvení, sou-
těže a OHŇOSTROJ … samozřejmě bude !!!
Poděkování za spolupráci: 
Lesnímu společenství obcí s.r.o., Sboru dobro-
volných hasičů, WERA WERK s.r.o.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Připravujeme: 9.5. 2006 
- divadelní představení „Čtyři pokoje do zahrady“

Prodej vstupenek: 
Kulturní dům, Luční 764, tel. i fax 566 552 626, 
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz

Po-pá:   8.00 – 11.00 (kancelář)
 16.00 – 18.00 (pokladna)

Knihkupectví, Masarykovo náměstí 12
tel. 566 552 582

Po-pá:   8.00 – 12.00
 12.30 – 17.00, 
So:   8.00 – 11.00



                                                                                             

Několik v poslední době časo-
pisecky publikovaných rozhovorů 
se spisovatelkou Petrou Hůlovou 
jen zvýšilo zvědavost všech, kteří 
ve čtvrtek 9. března 2006 přijali 
pozvání do auly bystřického gym-
názia. Právě zde se totiž mohli 
setkat s autorkou provokativního 
románu z mongolského prostředí 
Paměť mojí babičce. 

Zájemce z 
řad studentů 
vyšších roč-
níků překva-
pila drobná, 
nenápadná 
mladá žena. 
Na úvod pře-
četla ukázku 
ze svého 
p o s l e d n í -
ho, v USA 
se odehrávajícího románu Cirkus 
Les Memoires. Počáteční ostych 
pomohly prolomit připravené dota-
zy, dál už reagovali spontánně jak 
posluchači, tak sama autorka. Nej-
vyššímu zájmu se těšila tématika 
srovnání Mongolska a USA, jazy-
kové a cestovatelské zkušenosti 
autorky, téma její disertační práce 
o imigraci, osobního života, tvůr-
čích postupů… 

Ne vždy možná byli posluchači 

spokojeni s rozsahem odpovědi Pet-
ry Hůlové. Každopádně ocenili, že 
si nepřivlastňuje patent na rozum a 
nebojí se přiznat, že nedokáže uspo-
kojivě odpovědět, že prostě leccos 
neví. Svým přirozeným vystupová-
ním, bezprostředností i nestrojeným 
jazykovým projevem jistě oslovila 
mnohé potenciální čtenáře svých 
děl. Její romány zaujmou perfektní 

netradiční 
kompozicí 
a hloubkou 
l i d s k ý c h 
osudů.

J s m e 
rádi, že se 
mezi poslu-
chači obje-
vili kromě 
našich stu-
dentů a pe-

dagogů i hosté z řad veřejnosti.
Současná česká próza nabízí 

poměrně pestrou škálu mladých 
autorů. Společně s Městskou kni-
hovnou v Bystřici n.P. usilujeme 
o to, aby po J. H. Krchovském, 
M. Vieweghovi a P. Hůlové našli ces-
tu mezi čtenáře našeho regionu další 
z nich. Na podzim tohoto roku se 
přihlásíme s dalším pozváním. 
Nechte se překvapit.  

Libuše Císařová

Párkové  závody
V sobotu dne 11. 3. 2006 proběhl 

1. ročník párkových závodů, které 
připravilo Gymnázium Bystřice n.P. 
a Městský úřad v Bystřici n. P. V tak-
řka jarním počasí se sešli příznivci 
běžeckého 
lyžování na 
rolbou při-
praveném 
okruhu za 
b u d o v o u 
gymnázia.

Z á v o -
dilo se v 
kategoriích 
od před-
školáků až 
po muže 
a ženy. 
Každý účastník obdržel pamětní list 
a vítězové si s sebou odnesli pěkné 
ceny. 

O nezbytnosti studia cizích jazyků 
v současné době už nikdo nepochy-
buje, stejně jako o primární volbě 
angličtiny jako prvního cizího jazyka. 
Již několik let se ve školách projevuje 
trend odsunování němčiny na jakou-
si pomyslnou druhou kolej. Na naší 
škole se její výuka udržuje od 4.roč-
níku a němčináři vykazují aktivity, o 
kterých snad stojí za to se zmínit.

V letošním školním roce jsme se 
pokusili o navázání kontaktu se ško-
lou v Lipsku. Vše začalo v říjnu 2005, 

kdy do našeho města zavítali účastní-
ci Běhu přátelství - World Harmony 
Run a předali našim dětem pozdravy 
od dětí z Nachbarnschule v Lipsku.V 

rámci hodin konverzace v 7. ročníku 
se děti pokusily na pozdravy odpově-
dět. Netrvalo dlouho a držely v rukou 
vánoční přání od lipských čtvrťáků, 
což je podnítilo k další velmi aktiv-
ní práci na odpovědi. Děti jsou plné 

SNĚHOVÉ HRÁTKY

Hrady, princeznu a prince, draky, 
berušky, hlemýždě, motýla či rybu, 
to vše jsme mohli vidět v zahradách 
bystřických mateřských škol. Kde 
se tam vzali? To jen děti společně 
se svými učitelkami a někde i rodiči 
čarovaly se sněhem.

Letošní zima byla a stále je na 
množství sněhu velmi štědrá, proto 
na radnici vznikla myšlenka vyhlásit 
soutěž o nejhezčí stavbu ze sněhu. 
Byly vyhlášeny dvě kategorie, kate-
gorie mateřských škol a kategorie 
základních škol společně s osmile-
tým gymnáziem. Přesto, že většina 
z nás si už ze sněhu zoufá, nebylo tak 
zcela jednoduché tuto soutěž realizo-
vat. Sněhu bylo dostatek, ale většinou 
kvůli velkým mrazům nebo zcela 
naopak kvůli silnému oteplení nebyl 
pro naše účely použitelný.

Ačkoli nám trvalo téměř měsíc, 
než se podařilo zrealizovat sněhové 
výtvory ve všech mateřských ško-
lách, jsme rádi, že se podařilo uzavřít 
alespoň tuto kategorii. Všichni jsme 
se shodli na tom, že uznání za nápady 
a zpracování zaslouží určitě všich-

Němčina  netradičně

nápadů a hodiny konverzace tím zís-
kaly další zajímavou náplň.

Do jiné aktivity se zapojili deváťáci. 
Seznámili se s podmínkami přeshra-

niční soutěže pro žáky „Setkávání – 
Češi – Němci“, jejímž pořadatelem je 
MŠMT ČR, Ministerstvo vzdělávání, 
mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo 
vnitra Badenska - Württenberska. 
Naši žáci se rozhodli pro vědomostní 

část, kde hledali odpovědi na otázky z 
historie a zeměpisu, seznamovali se s 
významnými osobnostmi obou zemí. 
Kromě toho, že si procvičili využí-
vání všech dostupných informač-
ních zdrojů, získali i mnoho nových 
poznatků o své i o partnerské zemi. 
A navíc, protože zadání bylo dvojja-
zyčné, mohli obohatit i svoji slovní 
zásobu, což jim může být jedině ku 
prospěchu. 

Jindřiška Rybnikářová
ZŠ Bystřice n.P.

ni. Vedení města tak ocení každého, 
kdo přiložil ruce k dílu. A vítěz? To 
je určitě každý, kdo sněhové hrátky 
přežil ve zdraví a s pocitem spokoje-
nosti se svým dílem. Ale protože to 
přece jen byla soutěž, je třeba vyhlá-
sit vítěze. Vítězem se tedy v soutěži 

Nejhezčí sněhová stavba v kategorii 
mateřských škol stává MŠ Korál-
ky, Ant. Štourače 516, Bystřice n. P. 
Všem aktérům gratulujeme a vám 
čtenářům nabízíme ukázky výtvorů 
na následujících fotografi ích.  

Oddělení školství MěÚ

Rádi bychom poděkovali vedení měs-
ta Bystřice n. P. za podporu při přípra-
vě závodu. Zaměstnanci gymnázia se 
postarali o zdárný průběh celé akce, 
tedy o startování, zapisování časů a 

p ř í p r av u 
občerstvení 
v podobě 
chutných 
párků.
Dále vyja-
d ř u j e m e 
díky za 
dokonalou 
p ř í p r av u 
běžeckých 
tratí v okolí 
Bystřice po 
celou dobu 

trvání této krásné dlouhé zimy. Těší-
me se na příští ročník, který uspořá-
dáme v příznivějším termínu.

Výsledky jednotlivých kategorií:
Předškoláci (3-6 let):  1. místo Tomášek Jiří, 2. místo Vojta Jakub
1.-3. třída (7-9 let):  1. místo Šibor Jakub, 2. místo Vojta Josef ml., 
 3. místo Vojta Radek ml.
4.-5. třída (9-11 let):  1. místo Dudek Vojtěch, 2. místo Juračka Jakub 
6.-7. třída (12-13 let): 1. místo Ryba Přemysl, 2. místo Mrázek Patrik
8.-9. třída (13-14 let): hoši, 1. místo Filipi Václav, 2. místo Svoboda Jiří
8.-9. třída (13-14 let): dívky, 1. místo Brázdová Lýdie
ženy: 1. místo Šiborová Věra, 2. místo Tomášková Zdeňka, 3. místo Vojtová Květa
muži: 1. místo Bárta Martin, 2. místo Kratochvil Ivo, 3. místo Kratochvil Pavel

vedení Gymnázia

ŠKOLSTVÍ



Dům dětí 

a mládeže 

v Bystřici n. P. 

pořádá

Základní škola T. G. Masaryka, Tyršova 409, 
Bystřice nad Pernštejnem přijme ve školním roce 2006/2007 

kvalifi kovanou učitelku nebo učitele pro 1. st. 
se znalostí anglického jazyka.

Informace podá ředitel školy osobně nebo telefonicky: 
566 553 124.

Zápis dětí do bystřických mateřských škol

Zápis dětí do mateřské školy Pohádka - Nádražní 421, Čtyřlístek – 
Okružní 753 a Korálky – A. Štourače 516 se uskuteční 26. a 27. 4. 2006 
v jednotlivých MŠ. Zápis se vztahuje na všechny děti, které v následu-
jících dvanácti měsících dovrší věku tří let . Děti matek na rodičovské 
dovolené, které dovršily věk tří let, mohou navštěvovat MŠ čtyři hodiny 
denně a děti, které nedovršily věk 3 let, mohou navštěvovat MŠ pouze 
pět dnů v měsíci.

Při zápisu si mohou rodiče s dětmi prohlédnout MŠ, obdrží informační 
leták a děti drobné překvapení. Rodiče si již od 20.3.2006 mohou vyzved-
nout na jednotlivých mateřských školách žádost o přijetí svého dítěte 
k předškolnímu vzdělávání. Vyplněnou žádost potvrzenou dětským léka-
řem a průkaz totožnosti přinesou rodiče k zápisu. 

Novela vyhlášky  č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání reaguje na 
úpravu pravidel pro vyplácení rodičovského příspěvku. Rodiče dětí, kteří 
mají nárok na rodičovský příspěvek, a jejich dítě, které dovršilo věk tří 
let a navštěvuje MŠ maximálně čtyři hodiny denně, budou od 1. 3. 2006 
platit dvě třetiny „školkovného“, tj. 176,- Kč měsíčně. Základní částka je 
250,- Kč měsíčně. Děti, které nedovršily věk 3 let, mohou i nadále dochá-
zet do MŠ pouze 5 kalendářních dnů v měsíci a budou také od 1. 3. 2006 
platit dvě třetiny „školkovného“. V době prázdnin /v měsíci červenci 
a srpnu / budou rodiče platit poměrnou část „školkovného“ dle docházky 
dítěte do mateřské školy.   Vlasta Mocmanová

ředitelka MŠ

Vyhláška mění poplatky pro některé děti v 
mateřské škole

Ve smyslu vyhlášky § 17 zákona 
561 / 2004 Sb. a § 9 vyhlášky č. 48 / 
2005 Sb. zřizuje ředitelství Základní 
školy T. G. Masaryka, Tyršova 409, 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
ve školním roce 2006 / 2007 třídu 
s rozšířenou výukou cizích jazyků. 
Studium ve specializované třídě se 
zaměřením na cizí jazyky je urče-
no pro žáky, kteří dobře zvládají 
učivo základní školy a v letošním 
roce ukončí 2. ročník. Žáci se naučí 
aktivně těmito jazyky dorozumívat, 
seznámí se s kulturou, historií, živo-
tem v zemích, kde se tyto jazyky 
používají.

Součástí učebního plánu jsou rov-
něž jazyková soustředění, dopisování 
s vrstevníky z jiných zemí, kontakt s 
rodilými mluvčími, ve vyšších roční-
cích také výjezdy do zahraničí. Přijí-
mací řízení se uskuteční v pátek 28. 
dubna 2006 v 8.00 hodin v budově 
Základní školy T.G. Masaryka, Tyr-
šova 409, Bystřice n. P. Přijímacího 
řízení se mohou rodiče uchazečů 
osobně zúčastnit. Přihlášku je nut-
no doručit do pátku 20. dubna 2006 
osobně nebo na adresu ZŠ TGM.

Přihlášky a další doplňující infor-
mace můžete získat kdykoli osobně 
ve škole, nebo telefonicky na číslech 
566 553 124, 566 552 549 u vedení 
školy, nebo na internetových strán-
kách www:http://zs-tgm.wz.cz/.

Třída s rozšířenou výukou 
jazyků!

Třída s rozšířenou výukou 
anglického jazyka

   Základní škola T.G. Masaryka, 
Tyršova 409, Bystřice nad Pern-
štejnem oznamuje rodičům žáků 
letošních 2. tříd, že mají možnost 
ve školním roce 2006 / 2007 zařadit 
své děti do třídy s rozšířenou výukou 
jazyků. Vycházíme vstříc vzrůstají-
címu zájmu o jazykové vzdělávání 
a zavádíme podle speciálního učeb-
ního plánu ve 3. třídě tříhodinovou 
týdenní výuku anglického jazyka. 
Od 6. ročníku děti rozšíří svoje zna-
losti o druhý cizí jazyk – s největší 
pravděpodobností německý, nebo 
ruský. Naše škola, která je zařazena 
do sítě  „Tvořivých škol“, nabízí pro 
výuku výborné zázemí, technické 
vybavení, kvalitní, zkušené učitele, 
moderní metody a formy práce.

Jaroslav Sláma
ředitel školy

PRAXE STUDENTŮ NA TIC V BYSTŘICI
V rámci zabezpečení a zkvalitnění praxe studentů oboru SOŠ Manage-

ment cestovního ruchu a oboru Vyšší odborné školy Agroturistika probí-
há odborná praxe i na nově otevřeném Turistickém informačním centru 
v Bystřici. Tato spolupráce snad povede ke zvýšení prestiže školy a k její-
mu zviditelnění v očích laické veřejnosti. A samozřejmě i k prohloubení 
spolupráce s Městským úřadem v Bystřici n. P.

Studenti získají znalosti o práci a managementu informačních cen-
ter, ověří si teoretické poznatky nabyté v průběhu výuky, zdokonalí se 
v jazykových dovednostech, naučí se vystupování při obsluze klientů TIC 
a pomohou shromáždit a utřídit informace o městě a okolí.

Primárním výstupem bude hodnocení praxe pracovníky IC a vedou-
cím učitelem praxe, což bude součástí klasifi kace studijního předmětu. 
Sekundárním výstupem pak bude to, že metody používané při práci 
s informacemi poslouží studentům 4. ročníku oboru Management ces-
tovního ruchu při zpracování závěrečných praktických prací, které jsou 
součástí jejich maturitní zkoušky.  Ivo Solař

22. února se MŠ Čtyřlístek ocitl v pohádkovém světě plném princezen, 
kuchtíků, indiánů, supermanů a dalších pohádkových bytostí. Pro děti 
byl totiž připraven “Maškarní rej“ se soutěžemi, tancem a občerstve-
ním. Rozzářené oči byly důkazem toho, že se akce dětem líbila.

Kateřina Hájková

VELIKONOČNÍ  POMLÁZKU

čtvrtek 13. 4. 2006
od 14:00 hodin v sále DDM

Vstupné: členové ZÚ DDM 
10,- Kč, ostatní 20,- Kč
V programu pro vás budou při-
praveny soutěže a samozřejmě 
také hudba. 

VELIKONOČNÍ VŠEUMĚL

- sobotní odpoledne s tvořivou čin-
ností pro děti i dospělé
V sobotu 8.4.2006 ve 14:00 hodin
keramická dílna DDM.
Přijďte si vyrobit velikonoční 
dekoraci a příjemně strávit sobotní 
odpoledne.

Cena za materiál: 60,- Kč
Ahoj na „Domečku“ 
Přezůvky s sebou!!!

ELIXÍR ŽIVOTA 
(ZÁJEZD NA MUZIKÁL)

Sobota 1.4. 2006 ve 14:00 hodin
Divadlo: TA FANTASTIKA -Praha
Cena: vstupné + doprava 720,- Kč
Odjezd od DDM: v 8:30 hodin
V muzikálu účinkují: 
Lucie Bílá, Radka Fišarová, Kamil 
Střihavka, Vilém Čok, Martin Pošta, 
Václav Bárta.
Bližší informace získáte v kanceláři 
DDM nebo na telefonu: 566 552 700, 
mobil: 606 169 117.

BYSTŘICKÝ 
JUNIOR AEROBIK

nepostupová soutěž aerobiku pro 
neregistrované závodnice u ČSAE
neděle 23. 4. 2006 
od 8:00 hodin
Sportovní hala v Bystřici nad Pern-
štejnem, ulice Dr. Veselého

Přihlášky zasílejte nejpozději do 
19. 4. 2006 na adresu:
DDM, Masarykovo nám. 68,
593 01  Bystřice n. P. 
nebo na emailovou adresu:
ddmbynp@seznam.cz

ŠKOLSTVÍ



                                                                                             

OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

PATRON JÍCHOVY BYSTŘICE

BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - III.

Petr Jokl se narodil v roce 1865 v Písečném na svobodném statku. Jeho 
otec Antonín Jokl převzal grunt č. 4 v Písečném v roce 1851 od bratra 
Františka a předal ho v roce 1875 nejstaršímu synovi Františkovi, jenž 
se zasloužil v Písečném o zřízení školy a zavedl při svém gruntě stanici 
státních hřebců. Otec Antonín Jokl měl už v té době koupený grunt v 
Pivonicích. 

Petr Jokl chodil do školy tři roky do Vítochova, pak pokračoval v 
docházce v Pivnicích a jako jedenáctiletý začal docházet do Bystřice. 
Nějaký čas zde i pobýval u Pavelků a v kostele byl ministrantem, protože 
z něj maminka chtěla mít kněze. Petr však vystudoval reálné gymnázium 
a místo církevní službě se věnoval zemědělství a chovatelství koní. V 
roce 1894 se přiženil do rodiny cikhájského hostinského Peschla. Sám 
se stal hospodským, hospodařil na 16 hektarech půdy, choval tři státní 
hřebce. Stal se oblíbeným lidovým vypravěčem a písmákem, jezdili za 
ním nejen četní turisté a chovatelé, ale i vysokoškolští profesoři a spiso-
vatelé. Arne Novák ho přivedl až do brněnského rozhlasu, Jan Karník mu 
věnoval báseň.

Jokl byl v Cikháji zvolen starostou a velitelem hasičů, za jeho přispění 
se v roce 1904 postavila obecní budova s hasičskou zbrojnicí, kapličkou, 
kanceláří a místností pro bezdomovce. Petr Jokl zemřel 30. 12. 1950. 

Se svými vzácnými hosty zažil mnoho úsměvných chvil. Jednou se 
ptal pražského profesora, jak je s pobytem u něj v Cikháji spokojený.

„Pane hostinský, všechno je tu výtečné. Nádherný kraj, ta vaše strava i 
to pivíčko. Jediné, co mi trochu vadí, jsou ty mraky much na záchodě.“

„Milý pane,“ děl duchaplně hostinský Jokl. „Na záchod choďte v 
poledne, to jsou mouchy v kuchyni!“

Pro nás však je důležité, že Petr Jokl bral rozum z valné části také v 
našem bystrém městě na bystré vodě a že jím zaznamenané veselé přího-
dy se většinou odehrávají na Bystřicku. Ovšem ne vždy ke spokojenosti 
čtenářů. Pivoničtí například dodnes neradi přijímají Joklovu vzpomínku 
na to, jak zde všichni sousedé nosili řemeny. Na 29 čísel byly v Pivoni-

cích jen dva záchody, v myslivně a ve škole. Třetí si dal zbudovat Joklův 
otec a jeho povedený synáček vzpomínal takto:

„Tenkrát chodili všichni jen tak za chalupu a prasata i plemenné svině 
chodily volně po vesnici a jak viděly, že někdo rozpíná knofl ík, hned 
běžely za ním a měl se co řemenem oháněti. To je historie řemenu. Ten-
krát nosili všichni, dnes už ho není potřeba. Dnes ze zdravotních důvodů 
musí být záchody zavřený a uzavřená žumpa, ale podle mýho bylo to 
mnohem zdravější, poněvadž z toho ani pára nevyšla a už to bylo v pra-
seti a všude zůstalo čisto.“

Jak vidíme, byl Petr Jokl vlastně prvním ekologickým aktivistou a 
tvůrcem zelených technologií na Bystřicku.

Kdo byl  Václav Jícha?

Petr JOKL (1865 – 1950)

Hynek Jurman

KANÁREK UTROUSIL DO POLÉVKY
Petr Jokl

V Karasíně u Koutníků měli cha-
lupu a kousek pole. Měli hromadu 
dětí. On byl krejčí, ale nerad šil, 
raději se toulával po lese, věděl, kde 
vysedávají ostříži, krahulci a vypá-
tral, kde jezevci mají brloh. Sádlo 
se u nich dalo sehnat hadí, jezevčí i 
vraní, ale sami mastit nikdy neměli 
čím. Vždycky třeli bídu. Ve světni-
ci měli několik klecí: kosa, drozda, 
hrdličky, stehlíka a kanárka. On 
sháněl pro ně mravenčí vajíčka, ona 
hubovala.

„Kdybys ty ses nelundal a šil! A 
tomu ještě kupuješ semenec, přitom 
krejcar nejni v chalupě!“

On měl všechny ty ptáky rád, 

ale nejraději toho kanárka, ten 
měl dvířka u klece otevřené a čas-
to vylétl ven a Koutníkovi sedl na 
rameno nebo na hlavu a zas do kle-
ce zpět. Jednou ráno snídali, měli 
brambory a hustou zalitou polévku. 
Kanárek vyletěl z klece a jak letěl 
nad stolem, zrovna Koutníkovi do 
talíře něco vytrousil. Od kanárka 
toho není tolik a polévka byla hus-
tá, sneslo se to na povrchu. 

Koutník to sebral lžící s polév-
kou a jedl dále. Ona seděla naproti 
a vykřikla:

„To je vidět, koho máš rád! 
Kdybych ti to udělala já, už bys to 
nejed!“

Malíř Václav Jícha se narodil 
22. listopadu 1874 v Bystřici nad 
Pernštejnem, kde byl jeho otec 
učitelem. Už v roce 1876 se rodina 
stěhovala do Skleného u Fryšavy, 
odkud pocházela Václavova mat-
ka. Rodina se na Bystřicko vrací v 
roce 1889, konkrétně do Štěpáno-
va, kde otec učil až do své dobro-
volné smrti (2.2.1899).

Václav Jícha vystudoval měšťan-
ku v Novém Městě a učitelský ústav 
v Brně, kde si pod vedením Leoše 
Janáčka prohloubil svou lásku k 
hudbě. Odmalička rád maloval a 
rád se věnoval i hudbě. Jako mladý 
učitel začínal v Tvarožné, dále učil 
ve Strážnici, Jemnici a v Jaroměři-
cích nad Rokytnou. Odtud se vrátil 
do Strážnice, kde se stal později i 
ředitelem školy. Právě zde začal 
intenzivně kreslit a malovat, stal 
se zde i členem známého sdružení 
SVUM, s nímž se však později 
rozešel. Používal tužku, tuš, paste-
ly, ale nejvíce proslul svými akva-
rely. Válku prožil na srbské frontě 
a v roce 1919 obdržel čestný dok-
torát Karlovy univerzity.

Na odpočinku se od roku 1929 
Václav Jícha usadil ve Fryšavě, 
odkud pocházela nejen jeho mat-

ka, ale i druhá manželka. Jeho 
dům vyzdobil přítel Karel Němec, 
díky tomu jej ve Fryšavě nemůžete 
přehlédnout. Já v tomto domě před 
léty zastihl malířova syna a získal 
přitom několik Jíchových děl, z 

nichž zde jedno prezentujeme. 
Václav Jícha vystavoval svá díla 

od roku 1902 a v roce 1910 zaujal 
výstavou 80 akvarelů v Topičově 
salónu v Praze. V květnu 1913 se 

účastnil výstavy horáckých uměl-
ců v Novém Městě.

Za svého života se Jícha sešel 
se spoustou zajímavých osobností. 
V Brně jej učil Janáček, v Tvarož-
né provozoval hudbu u Václava 
Kosmáka, kněze a spisovatele. 

Jeho sestra Amálie se provdala 
za hudebního skladatele Otaka-
ra Šína. Na škole v Jaroměřicích 
se spřátelil s básníkem Otokarem 
Březinou a v roce 1903 ho přivedl 

na prázdniny na Fryšavu. V Jaro-
měřicích se stýkal i se sochařem 
Františkem Bílkem, ve Strážnici s 
Jožou Úprkou, Aloisem Kalvodou, 
bratry Jaroňkovými. Na Vysoči-
ně vystavoval s mnoha známými 
krajany: Blažíčkem, Němcem, 
Podlouckým, Štursou, Pelikánem, 
Janem Šírem.

Václav Jícha zemřel 30. června 
1950 a je pochován na hřbitově ve 
Fryšavě.

„Byl život, který kráse svého kra-
je věrně a stále, láskyplně sloužil,“ 
můžete si přečíst na náhrobku.

„Na Fryšavě je všechno,“ zazna-
menal také ve vzpomínkách malíř, 
„na mezích hořká vůně bedrníků a 
sto jiných věcí na jiných místech, 
stejně krásných, na které se neza-
pomíná.“

Jíchova kolébka stála v Bystřici. 
To on stál na počátku výtvarnické 
štafety, jejíž kolík dostává v našem 
městě stále vyšší lesk. I pro ty nej-
mladší je Jícha příkladem praco-
vitého a skromného umělce, jenž 
svým způsobem opravdu věrně 
sloužil svému kraji. Proto jsme si 
jej zvolili za patrona našich výtvar-
ných akcí, které chceme pořádat 
pravidelně.

  Hynek Jurman

Kresba Krátké od Václava Jíchy
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NAJDE SE JANTAROVÁ KOMNATA V ROŽNÉ???

„Když v požehnaném věku zemře občan Rožné, nic se pro něj 
nezmění. To jen přejde z jednoho nebe do nebe jiného,“ pronesl míst-
ní oblíbený bonmot pan Ing. František Škorpík na únorovém, letos 
už v pořadí šestém, setkání roženeckých sousedů. Psáno s malým s, 
neboť nejde o žádnou organizaci, jak zdůrazňují přítomní. Z iniciati-
vy Marie Punčochářové a Emilie Punčochářové se na obecním úřadě 
scházejí, ženy jednoznačně převažují, každé úterní odpoledne a nad 
kafíčkem probírají dopodrobna všechno, co je zajímá. Často i s har-
monikou Miloše Janečka.

Na Valentýna byla sešlost trochu větší, byla totiž přítomna i sta-
rostka Eva Sýkorová a zástupci a.s. Teletník Rožná; ředitel L.Zítka 
a M.Honek. A probíral se např. poklad z třicetileté války, který je 
ukryt někde v Rožné na soutoku dvou říček. Ovšem dnešní soutok se 
od toho původního podstatně liší, takže pozor! Kde ten poklad vlastně 
je?

Dále jsem se dozvěděl, že jen na dvou místech se našla „keltská 
růže“ (Rosa gallica L.), a sice ve Zlatkově a na Suchých Loukách 
pod Švomovými. Tato nádherná růžička nese své druhové jméno po 
dávném národu, který proslul válečnou slávou i vyspělým umělec-
kým cítěním. Růžička prý rozkvétá na místech, kde lze najít keltské 
památky…

Předmětem další debaty je Bukovský potok. Kolem jeho břehů 
najdete rostliny, které indikují výskyt zlata a dalších drahých kovů. 
„Podle výskytu těchto rostlin musí být Bukovský potok plný zlata,“ 
usmívá se hlavní protagonista pan Škorpík.

No řekněte, nezaujala by taková diskuze i mnohem mladší, než jsou 
roženečtí důchodci? 

Dále se dozvídám, že největší krystal nalezený v Česku pochází 
právě z Rožné. Podle tisku jde o heliodor, tedy druh berylu, který zde 
našel v roce 1990 Václav Stoupal. Krystal měří 63 x 43 mm. Dále se 
dozvím, že v obci Rožná (na katastrech Rožná, Zlatkov a Josefov) 
bylo zatím určeno 175 nerostných druhů a variet. Sám vrch Hradisko 
má těchto nerostů 79, jde tedy o  jednu z nejvýznamnějších minera-
logických lokalit na Moravě. Z celkových 175 nerostů je 17 urano-
vých, ale vyskytují se i stříbro a zlato a 28 druhů drahých kamenů. Na 
obecních katastrech se těžila železná ruda, lepidolit, pegmatit, živec, 
azbest, opály (Zlatkov a Rožná), uran a další zajímavé suroviny. 

Nyní si místní lámou hlavy, co s Hradiskem podniknout. Nejví-
ce uvažují o léčebné pyramidě astrologa E. V. Havelky z Bohdalova 
(léčivem by byly i místní minerály a projekt by v plné sezóně údajně 
vytvořil 37 pracovních míst) nebo o řízeném sběru minerálů (hlavně 
lepidolit a turmalíny), jehož by se účastnili i zahraniční zájemci.

ZVOLE: A LÉTA BĚŽÍ …ZVOLE: A LÉTA BĚŽÍ …

Jako poděkování za celoživotní 
práci pro obec, uspořádala kulturní 
komise obce Zvole v KD Branišov 
společné setkání seniorů.

K poděkování se přidali i žáci 
Základní školy Zvole se svojí „osla-

ROŽNÁ: Naši důchodci nezahálí

Letošní zima je dlouhá, krutá 
a roženské důchodce již omrzelo 
vysedávat doma. Domluvili se, 
dali zprávu do kabelové televize 
a každé úterý se scházejí na bese-

dě v zasedací místnosti obecního 
úřadu. Přicházejí většinou ženy, 
ale pravidelně se zúčastňují také 
dva muži. Jeden připravil besedu 
a výstavu minerálů z okolí Rožné. 

Do budoucna plánuje přednášku 
o fl óře a fauně rovněž z okolí Rož-
né. Druhý přichází s harmonikou 
a hraje všem pro radost a také zdraví, 
protože zpěv prý prodlužuje život.

Na setkáních ožívají legendy 
a pověsti, které se točí kolem Rož-
né a nebylo jich málo, ale také 
skutečné příběhy, které se opravdu 
staly. Vzpomíná se, jak se žilo v 
obci dříve, kolik majitelů měl ten 
který statek, ale také na chalupy, 
kde bývala dříve škola, hospoda, 
holič, kde bydlel akademický malíř 
Oldřich Blažíček a jiní mnohdy 
velmi stateční rodáci. Na jednom 
setkání se četl dopis rodáka, kte-
rý dožívá svůj život v Brně. Byl 
dojemný a mnohým účastníkům se 
draly slzy do očí.

Rovněž pomoc těm nejubožej-
ším není lhostejná nikomu z rožen-
ských důchodců. Když se jedna z 
nás dověděla o nedostatku obvazů, 
které potřebují nemocní leprou, 

začalo se jednat. Nakoupily jsme 
přízi a začaly plést obvazy potřeb-
né délky a velikosti. I obec se snaží 
vyjít vstříc a zakoupila přízi.

Zájem o vše nové je jednou 
z priorit a tak na pozvání přijel 
pracovník informačního střediska 
z Bystřice nad Pernštejnem Ing. 
Hynek Jurman, který formou bese-
dy mimo jiné diskutoval o tom, jak 
využít zajímavostí Rožné v oblasti 
cestovního ruchu.

V úterý 14. března proběh-
la beseda s MUDr. Ludmilou 
Milotínskou, která povyprávěla 
své zážitky z návštěvy Egypta. 

Při každém setkání probíhá 
ochutnávka dobrého občerstvení, 
které připravují sami důchodkyně.

Toto je jenom skromná ukázka 
toho, jak někteří důchodci doma 
nenaříkají a jdou se pobavit.

Za důchodce
Emílie Punčochářová

Nakonec přichází bomba největšího kalibru: „Jantarová komnata 
může být ukryta v trojúhelníku Rožná, Dolní Rožínka a hrad Pern-
štejn,“ uvádí pan Škorpík. A svůj názor podkládá třemi „důkazy“. 
Legendární podzemní chodby mezi Rožnou, Rožínkou a Pernštej-
nem skutečně existovaly (viz nálezy u Beranů, u Hloušků ve studni, 
u Kabelků či při výstavbě silnice do Bystřice) V roce 1942 Hradisko 
zkoumali Němci, těžili zde lepidolit a zajímali se o podzemní chodby 
a koncem války zde dlouho stál pancéřový vlak, jehož posádka byla 
donucena ke kapitulaci a 6. května 1945 vzdala nacistickým pozdra-
vem čest vztyčované československé vlajce.

Podle pana Škorpíka končí stopa po jantarové komnatě ve Vimper-
ku a k jejímu převozu (hmotnost 15 tun) by stačilo pět nákladních 
aut nebo dva železniční vozy. Třeba opravdu zamířily koncem války 
k Rožné, třeba skutečně poklad zmizel ve zdejším podzemí. Třeba se 
to roženecké nebe ještě více rozjasní…     Hynek Jurman

vou jara“ a tanečním vystoupením. 
Věříme, že jsme seniory potěšili 

a zpříjemnili jim jejich zasloužený 
odpočinek. 

za vedení ZŠ Zvole, 
Helena Vítová
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Letos poprvé prošli obcí tři králové. Sbírku organizoval katolický kněz 
z Jimramova. Dětem se dostalo ve většině domácností vřelého přijetí 
a dostávaly kromě peněžních darů do kasičky také sladkosti, což je povzbu-
dilo ke koledování do dalších let. Sbírka probíhala celostátně pro charitativní 
účely. V maskách koledovali Vojtěch a Hana Kozáčkovi a Leona Tomšů.

Již tradiční sousedský bál v Ubušínku se konal v sobotu 4. února. Pří-
pravu a organizaci této důležité společenské události v naší obci měli na 
starosti, jako každoročně, členové SDH a jejich manželky. Během veče-
ra vystoupily na parketu tanečnice z Orientu, které svým tancem zaujaly 
všechny přítomné, zvláště pak mužskou část publika, za což byly odmě-
něny dlouhotrvajícím potleskem. Vystoupení se událo v režii paní Jany 
Kozáčkové a účinkovaly – Leona a Magdalena Tomšů, Hana Kozáčková, 
Soňa Gregorová a Veronika Jílková. Děkujeme všem, kteří přispěli do 
bohaté tomboly, a všem, kteří v průběhu celého večera vytvořili pohodové 
prostředí pro všechny zúčastněné.

V sobotu 18. února 2006 se v Ubušínku odjel poslední závod ze seriálu 
Motoskijoring-Snowcross cup. Závod byl uspořádán pod hlavičkou Racing 
CZ a zúčastnilo se ho celkem 19 posádek.

MOTOSKIJORING:
Pořadí v cíli:   1. Doležal Radek + Fulík Petr z Říkovic
                        2. Vetešník Zdeněk + Procházka Jaroslav z Dalečína
                        3. Škorpík René + Hloušek z Písečného
SNOWCROSS:
Pořadí:            1. Jan Jílek z Heřmanova Městce
            2. Radek Doležal z Říkovic
            3. Zdeněk Vetešník z Dalečína
Na závěr se uskutečnil závod domácích speciálů – 2 trojkolky + 1 čtyř-

kolka.
Dne 25. února se konal v Ubušínku dětský karneval, kterého se zúčast-

nilo 20 dětí ve velice hezkých a originálních maskách. Rodiče pro děti 
připravili spoustu sladkostí, her a soutěží a také hezké ceny pro všechny 
zúčastněné děti.

Na závěr zimní společenské sezony v Ubušínku se uskutečnil již 
2. ročník sjezdu v maskách na čemkoliv. Toto se událo v sobotu 11. března. 
Vynalézavost a originalita jednotlivých posádek byla odměněna velkým 
zájmem místních i přespolních diváků.

Zimní akce v Ubušínku



DALEČÍN
http: //www.sweb.cz/dalecin
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 Hry, tanec a bohatá tombo-
la přilákala do kulturního domu 
v Dalečíně desítky těch nejmen-
ších. Desátý jubilejní karneval zde 
18.února pořádala mateřská ško-
la spolu s rodiči. Sešlo se zde na 
padesát děti v nejrůznějších mas-
kách inspirovaných říší pohádek.
 Rodiče si na přípravě masek 
pro své děti dali opravdu záležet. 

 Je to už hezká řádka let, co 
v Dalečíně koncertoval Dechový 
orchestr s mažoretkami  Základní 
umělecké školy Vimperk, na kte-
rý mnozí z Vás rádi vzpomínáte.
Bylo to v době, kdy i Dalečín měl 
svou dětskou dechovku a právě 
na její pozvání k nám Vimperští 
přijeli přímo z Kolína, kde prá-
vě zvítězili v celostátní soutěži 
dechových orchestrů ZUŠ. Od té 
doby dosáhli mnoha dalších úspě-
chů jako například zlaté pásmo na 

 Přijměte, prosím, pozvání k nahlédnutí pod pokličku tradic, zvyků a 
obyčejů známých i dávno zapomenutých, odehrávajících se v jednom 
z nejhezčích ročních období – na jaře. Vždyť toto období je znovuzrození 
všeho živého, je i dobou radovánek dětí. Samotné velikonoce byly a jsou 
svátkem význačným a na zvyky neobyčejně bohatým. Symbolem jara je 
vajíčko. Již dříve lidé věřili v jeho životodárnou sílu a zabezpečení dobré 
úrody.
 Velikonoce jsou také výzvou pro šikovné ruce, proto vás zveme 
9.4.2006 ve 14,00 hod. do kulturního domu v Dalečíně na velikonoční 
jarmark spojený s vystoupením dětí ze Základní školy a Mateřské školy 
Dalečín. Těšíme se, že společně s námi oslavíte příchod jara.          (mk)

Dne 23.března oslavila paní Marie Zobačová z Dale-
čína čp.43, nejstarší obyvatelka obce, krásných deva-
desáti čtyř let. Jménem obecního úřadu v Dalečín  jí 
přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí,  pohody a 
spokojenosti. 

BLAHOPŘÁNÍ

MUDr.Tomáš Trávníček oznamuje změnu ordinačních hodin. Od 
1. dubna 2006 bude ordinační doba v Dalečín takto: pondělí od 10 do 
12 hodin, středa od 7 do 10 hodin, pátek od 7 do 9 hodin. V úterý od 
7 do 13 hodin bude ordinovat v Bystřici nad Pernštejnem.

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN

Dětský  karneval  v  Dalečíně
Objevilo se tu kuřátko, hrozen 
vína, rybář. Nechyběly ani známé 
pohádkové postavičky – včelka 
Mája, Křemílek a Vochomůrka. 
O veselé písničky a dovednostní 
soutěže se tentokrát postaral p. 
David Hamerský z Víru. Velké 
poděkování patří základní škole 
a rodičům, kteří přispěli peněžní 
částkou sladkostmi a drobnými 

VELIKONOČNÍ JARMARK V DALEČÍNĚ

Územní plán obce

 Dne 10.4.2006 v 16 hodin pro-

běhne na Obecním úřadě v Dale-

číně veřejné projednání návrhu 

zadání územního plánu obce 

Dalečín včetně části Hluboké a 

Veselí. V současné době je mož-

né nahlédnout do  návrhu  zadá-

ní na Obecním úřadě v Dalečíně 

nebo na Městském úřadě, odboru 

výstavby v Bystřici nad Pernštej-

nem, (návrh je rovněž vystaven na 

internetových stránkách: www.

bystricenp.cz– městský úřad - 

zprávy a dokumenty odborů MěÚ 

- odbor výstavby a územního plá-

nování – územní plánování). Jeli-

kož se jedná o zásadní dokument 

obce, který bude v následujících 

desetiletích určovat další rozvoj 

obce, zejména z hlediska výstav-

by, doporučujeme občanům, aby 

se s tímto dokumentem seznámili. 

(V případě velkého zájmu bude 

jednání přesunuto do kulturního 

domu v Dalečíně). 
(pk)

OZNÁMENÍ

 V sobotu 25. února letošní-
ho roku se v kulturním domě v 
Dalečíně uskutečnil 5. ročník tur-
naje amatérů ve stolním tenise. 
 Při velmi dobré účasti (22 
hráčů) se opět prosadili hráči z 
Dalečína. První místo vybojoval 
Jaroslav Balabán z Albrechtic, na 

TURNAJ  VE  STOLNÍM  TENISE
druhém místě se umístil Luboš 
Zbytovský, ml. z Dalečína, třetí 
místo obsadil Ladislav Burša z 
Hlubokého a konečně čtvrtou, 
poslední ohodnocenou pozici 
získal Luboš Zbytovský st. z 
Dalečína.                    

(pk)

dárky do bohaté tomboly. Děkuje-
me též maminkám, které napekly 
výborné domácí zákusky a po-
mohly s výzdobou i s úklidem 
sálu. Rozzářené oči a radost těch 
nejmenších byla největší odmě-
nou nám všem. Těšíme se příští 
rok již po „JEDENÁCTË“. 

Zaměstnanci MŠ Dalečín

mezinárodním festivalu v Lešně, 
či vítězství na mezinárodním fes-
tivalu v Praze 2006.
 Dechový orchestr s mažoretka-
mi  z Vimperka přijal pozvání OÚ 
Dalečín a ZUŠ Bystřice a přijede 
do Dalečína. Pevně věříme, že se 
Vám vystoupení bude líbit tak, 
jako před lety. Koncert DO ZUŠ 
Vimperk se uskuteční v neděli 
23. dubna v KD Dalečín. Začátek 
ve 14,00 vstupné dobrovolné. 

(em)

Pozvánka na koncert Dechového orchestru 
s mažoretkami ZUŠ Vimperk



V.  Ples  sportovců
V sobotu dne 4. března 2006 se 

v KD v Bystřici nad Pernštejnem 
uskutečnil již V. Ples sportovců, 
který s podporou města Bystřice 
n. P. uspořádaly Sportovní klub 
a Tenisový klub. V jeho průběhu 
byli ve 4 kategoriích vyhodnoce-
ni nejlepší sportovci města za rok 
2005. V hlavní kategorii zvítězila 
Alena Kadlecová (Areál sportu 
s.r.o.) před Jaroslavem Londinem 
(TJ Sokol Bystřice n. P.) a Dagmar 
Pasterňákovou (TJ Sokol Bystřice 
nad Pernštejnem).

Komise mládeže a sportu chce 

dát možnost i všem občanům 

města podávat návrhy na spor-

tovce města za rok 2006. K tomu 

účelu bude v listopadovém vydání 

anketní lístek, který budou moci 

občané města se svými návrhy 

v daném termínu (do konce roku) 

předkládat a Komise mládeže a spor-

tu pak ze všech návrhů vybere nejlep-

ší sportovce na vyhlášení.

Zdeněk Mašík

VYHODNOCENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ 
MĚSTA ZA ROK 2005

Sportovci soutěžící 
v Bystřici n. P.
1. Alena Kadlecová 
(Areál sportu) podzimní mistryně 
ČR ABL v bowlingu, do fi nále 
postoupila s vynikajícím průmě-
rem 197 bodů. Stala se nejlepší 
hráčkou 2. ligy ABL J. Moravy, 
byla členkou družstva Areál spor-
tu, které postoupilo do I. ligy ABL 
J. Moravy. 

2. Jaroslav Londin 
(TJ Sokol Bystřice n. P.) mistr ČR 
v šermu fl eretem mladších žáků 
v jednotlivcích i ve družstvech 
(společně s Janem Kurfi rstem, Fi-
lipem Londinem a Janem Ondráš-
kem). Vyhrál 4 ze 7 závodů zapo-
čítávaných do celkového pořadí, 
ve fi nále MČR v Praze byl dru-
hý. V Německu vyhrál v Berlíně 
mezinárodní turnaj ve fl eretu žáků 
do 13 let.

3. Dagmar Pasterňáková 
(TJ Sokol Bystřice n. P.) 2. na 
MČR a 2. na M Moravy a Slezska 
v bodyfi tness v kategorii do 164 
cm. ČR reprezentovala na MS v 
Španělsku, kde ve stejné katego-
rii obsadila 16. místo. Dále byla 
ve fi tness žen 2. na II. GP Fitness 
Vyškov 2005 a Aminostar Cup 
2005 a 3. na GP Pepa Opava 2005 
a ATP GP Eskap v Čelákovicích. 

Vojtěch Čapka 
(SSK Bystřice n. P.) úspěšný stře-
lec v kategorii staršího dorostu ze 
vzduchové pušky a z malorážky. 
Na přeboru kraje Vysočina obsa-
dil 2. místo ve střelbě ze vzducho-
vé pušky.

Sabina Dynybylová 
(TJ Sokol Bystřice n. P.) skončila 
celkově 2. na MČR v šermu fl e-
retem mladších i starších žákyní. 
V kategorii ml. žákyní vyhrála 2 
závody a ve fi nále MČR skonči-
la 2. ve starších žákyních vyhrála 
4 závody a ve fi nálovém závodě 
MČR skončila v semifi nále. Také 
ona vyhrála na mezinárodním tur-
naji v Berlíně svoji kategorii ža-
ček ročník 1992.

Zdeněk Kolář ml. 
(TK Bystřice n. P.) vyhrál celkem 
8 turnajů v tenisu chlapců do 9 
let (mj. na BLTC Brno a TC-MJ 
Brno, v Říčanech u Prahy, v Tře-
bíči, Vysokém Mýtě, na Mor. Slá-
vii v Brně a v Tišnově). Nejhod-

Dne 8. dubna 2006 v 15.00 
hodin se v KD v Bystřici nad 
Pernštejnem uskuteční „Tělový-
chovná akademie“, kterou pořádá 
TJ Sokol Bystřice nad Pernštej-
nem. Zúčastní se jí nejen cvičenci 
z naší TJ, ale i cvičenci z Havl. 
Brodu, Ledče nad Sázavou, Tiš-
nova, Prosetína, MŠ Moravce 
a DDM Bystřice n. P. Někteří cvi-
čenci vystoupí s vlastním vystou-
pením a jiní předvedou skladby 
XIV. všesokolského sletu 2006. 

Tímto veřejnost srdečně zve-
me!

TJ Sokol

notnějšího výsledku však dosáhl 
při Masters BT Wilson Cup 2005, 
kam postoupilo 10 nejlepších hrá-
čů z 15 turnajů, které se hrály v 
celé ČR. Zde prohrál až ve fi nále 
s nejlepším hráčem celého seriálu 
Oliverem Nagy ze Slovenska. Byl 
členem družstva TK Bystřice n.P., 
které obsadilo 2. místo v jedné ze 
3 skupin dětí do 9 let za týmem 
Znojma. Zdenda přitom všech-
ny své zápasy vyhrál. Od letošní 
sezóny je hráčem TK Prostějov. 

Zdeněk Sklenář 
(SK Bystřice n. P.) levonohý tvůr-
ce hry mužstva dospělých, hrající 
župní přebor. Pochází z Písečné-
ho a již od žáčků hrál za Bystřici. 
V dorostu odešel do Jihlavy, kde 
hrál I. dorosteneckou ligu a poté 
i divizi za muže. Vrátil se zpět do 
Bystřice.

Milan Štyndl 
(FC Academie Vysočina Bystřice 
n. P) v kulturistice obsadil prv-
ní místo na Mistrovství Moravy 
a Slezska st.dorostu v kategorii 
nad 75 kg a čtvrté místo na MČR 
st. dorostu nad 75 kg, v bodyfi tne-
ss obsadil 2. místo na Mistrovství 
J. M mužů a 8. místo na Mistrov-
ství Moravy a Slezska mužů. 

Sportovní kolektivy

Družstvo kopané mužů SK Bys-
třice nad Pernštejnem již třetí rok 
v řadě obsadilo v Župním přeboru 
kraje Vysočina výborné 2. místo 
a vždy mu jen těsně unikl histo-
rický postup do divize. 

Sportovci z Bystřice n. P., 
kteří závodí jinde

Jiří Kurfi rst 
(Sokol Brno I) Pravidelný účast-
ník mezi vyhlašovanými spor-
tovci. Mistr ČR v šermu fl eretem 
juniorů do 20 let. Vyhrál všechny 
závody započítávané do MČR 
včetně fi nále MČR.

Luděk Procházka 
(FC Vysočina Jihlava) s fotba-
lem začínal v přípravce v Bystřici 
a od mladších žáků hraje v Jihlavě 
nejprve ligu žáků, nyní 1. doros-
teneckou ligu za mladší dorost. 
V podzimní části byl nejlepším 
střelcem mužstva. V Jihlavě stu-
duje technické lyceum. 

Trenéři a cvičitelé

Vlastimil Kurfi rst 
(TJ Sokol Bystřice n. P) trenér 

šermu I. třídy, dlouholetý trenér 
mládeže. Jeho svěřenci dosahují 
dlouhodobě vynikajících výsled-
ků a patří pravidelně mezi nejlep-
ší v ČR. Svědčí o tom každoroční 
účast jeho svěřenců při našem 
vyhlašování. 

Oto Musil (SSK Bystřice n. P.) je 
předsedou SSK, trénuje mužské 
kategorie ve střelbě, pomáhá při 
pořádání závodů (vydává střelivo, 
zpracovává výsledkové listiny), 
zajišťuje účast střelců na závo-
dech a sám ještě závodí. 

Ing. Emil Ondra (SK Bystřice n. 
P.) bývalý dlouholetý hráč a dnes 
trenér mládežnických kategorií 
a současně funkcionář klubu. 
Jeden z hlavních tahounů SK.
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DS REAL STAV s.r.o.
Viniční 82, 615 00 Brno

Tel.: 548 213 073, mobil: 605 299 944, 605 299 945

Http://www.dsrealstav.cz

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Příprava výstavby moderních viladomů v nové rezidenční zóně „Rovinky“ na západním

okraji města nad údolím říčky Bystřice.
Součástí společných prostor každého do−
mu bude kočárkárna v přízemí domu a te−
rasa 45 m2 na střeše.

Zájemcům o kvalitní bydlení nabízíme byty:

1+kk − 39,20 m2 vč. komory a balkónu 4,0 m2

1+kk − 50,15 m2 vč. komory a balkónu 6,3 m2

2+kk − 70,35 m2 vč. komory a balkónu 6,3 m2

3+kk − 91,10 m2 vč. komory a balkónu 6,3 m2

3+kk − 91,35 m2 vč. komory a balkónu 6,3 m2

Možnost zvětšení obytné plochy spojením
dvou bytů

Cena: od 749.900,− Kč vč. DPH

20. strana                                                                                            Zpravodaj města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko 

REKLAMA, INZERCE


