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Koroužné – průchod velké vody obcí v místě u pily

Na Podmitrově způsobily nejvíce škod ledové nápěchy ve vodním toku 
Bobrůvka

V důsledku tání rekordního množství sněhu v povodí řeky Svratky 
způsobila velká voda značné škody i na Bystřicku. Podle údajů ČHMÚ 
tvořila zásoba vody ve sněhu v povodí nádrže Vír více než 80 milio-
nů metrů krychlových vody. Mezi nejvíce postižené obce patří Strážek, 
Unčín, Dalečín, Vír, Koroužné a Štěpánov. Celková výše škod se teprve 
vyčísluje. Povodňovým komisím obcí se ve spolupráci s hasiči a Povodím 

Moravy, s. p. podařilo minimalizovat škody na majetku. Povodí Mora-
vy, s. p. velmi dobře zvládlo nejprve chod ledových ker nad nádrží Vír 
účinným rozrušováním ledové celiny. Následně se Povodí Moravy, s. p.
podařilo zmírnit škodlivé následky vysokých průtoků vody manipulací 
na vodárenské nádrži.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem

VYŠPERKOVAL ANTONÍN VYŠPERKOVAL ANTONÍN 
BOČEK NAŠE DĚJINY?BOČEK NAŠE DĚJINY?

Při četbě novinových článků, map 
a průvodců se zdá, 
jako by byly počátky 
města Bystřice nad 
Pernštejnem zahale-
ny zdánlivým otazní-
kem. Přičinil se o něj 
místní rodák Antonín 
Boček.

Narodil se v Bys-
třici 20. 5. 1802, 
studoval gymnázium 
a fi lozofi i. Během 
studia poznal v Lito-
myšli vlastenecké 
prostředí a to ho později snad při-
vedlo k falzifi kátorství. To v té době 
kvetlo, připomeňme Václava Hanku 
a „nalezené“ Rukopisy (1817) i dal-
ší vlastenecké listiny, jimž pomohli 
na svět tvůrci té doby… Boček se 
stal vychovatelem v rodině hraběte 
Mitrovského a současně pracoval 
vědecky. V roce 1836 vydal první 
svazek moravského diplomatáře 
(Codex diplomaticus et epistolaris 
Moraviae), v němž otiskl 378 listin 
od nejstarších dob do roku 1220. 
Jeho dílo obsahovalo i 130 dosud 
neznámých listin, vzbudilo zájem 
v okolních zemích a Antonín Boček 
byl příštího roku jmenován morav-
ským historiografem s úkolem na-

psat dějiny Moravy.
O další dva roky 

později vydal Boček 
další díl diplomatáře 
(331 listina do roku 
1240) a byl jmenován 
prvním moravským 
zemským archivá-
řem. Později vydal 
ještě 3. a 4. svazek, 
5. už vyšel po jeho 
smrti a další pokračo-
vání diplomatáře zů-
stalo v rukopise. 

Antonín Boček 
zemřel náhle 13. ledna 1847 v Brně, 
kde byl i pochován. Od r. 1906 
odpočívají jeho pozůstatky v rodné 
Bystřici nad Pernštejnem. Jeho dílo 
se stalo nepostradatelným prame-
nem všech historiků a vlastivědných 
autorů. Potíž však spočívá v tom, že 
zřejmě ne všechny Bočkem otištěné 
listiny jsou pravé. Mnozí odborníci 
se totiž shodují, že Antonín Boček 
„chtěl vyšperkovat nejstarší minulost 
Moravy a především rodného kraje“ 
a z toho důvodu si některé roman-
tické zprávy vymyslel. Tvrdil, že 
čerpal z údajných opisů starých lis-
tin, žádné takové opisy a samozřej-
mě ani originály však nebyly nikdy 



DĚJE SE, POZVÁNKY

V BOBROVÉ STRAŠÍ ?V BOBROVÉ STRAŠÍ ?
Už jste o tom určitě slyšeli, 

v Bobrové straší! Převrací se ná-
bytek, otevírají se vodní ventily, 
věšák skáče z úchytů, domovní 
dveře vyskakují ze zárubní, okenní 
tabulky praskají. Do Bobrové jsme 
se také vypravili a rodinu Svobo-
dovu a Machovu jsme navštívili. 
O novinářskou kachnu se nejed-
nalo, všude neuvěřitelná spoušť, 

kterou by si nikdo úmyslně sám 
nezpůsobil. Prostě záhada.

Po návratu jsme se posadili 
v našem Turistickém informačním 
centru a o celé věci diskutovali. 
Paranormální jev nám nešel z hla-
vy. Když jsme byli v nejlepším, 
sesypaly se pohlednice z přihrádky 
u dveří a popadaly na zem. Že by 
strašilo už i u nás? 

Případ s pohlednicemi se ještě 
několikrát opakoval. Není pochyb, 
i u nás řádí ničivý duch Poltergeist! 
Nebo prostě pohlednicím jen vadí 
průvan u dveří, sesouvají se nejdří-
ve nenápadně, aby nakonec popa-
daly na zem.

Vzpomněl jsem si na dřívěj-
ší záhady z našeho regionu. Dne 
22. 2. 1817 zemřel nespravedlivý 
a neoblíbený vrchní žďárského 
panství Alois Ulrich. Po smrti se 
zjevoval jako bezhlavý jezdec, 
někdy jezdil v ohnivém kočáře, 
číhal na lidi a na zámku rozhazoval 
věci v kancelářích. Kam prý šlápl, 
tam nic nevyrostlo. Klid nastal, až 
jihlavský kat otevřel hrob a mrtvé-
mu vrchnímu usekl rýčem hlavu.

Podobně se dařilo i místu pod-
statně bližšímu Bobrové. V Dol-
ní Rožínce řádil na zámku krutý 
důchodní Jeřábek. Řádil za živa, 
o to více po smrti. V černém kočá-
ru jezdil z Rožínky do Zvole, kde 
byl pochován, na zámku se plížil po 
chodbách, bouchal dveřmi, v kan-
celářích rozhazoval papíry. Podoba-
lo se to tedy nedávným událostem 
v Bobrové. Řešením byl opět kat, 
který také mrtvole uťal hlavu.

„Měli ho sťat hned za živa 
a mohl být pokoj!“ říkali si tehdy 

mnozí poddaní.
V adventu 1949 a pak ještě 

několikrát později se pohnul kříž 
na oltáři v Číhošti. Tento pohyb 
se dodnes nevysvětlil. Estébáci 
nejdříve obvinili z podvodu fará-
ře Josefa Toufara (1902 – 1950) 
a nelidsky ho během několika týd-
nů umučili. Toufarova vina je dnes 
vpodstatě vyloučena, takže zbýva-
jí jiná vysvětlení. Buď provokace 
státní moci s následným útokem na 
největší církve, nebo paranormál-
ní jev, chcete-li zázrak. Podivné 
události se staly v Číhošti ještě po 
padesáti letech od údajného zázra-
ku, kdy se na zamrzlém okně na 
faře ukázal kříž, který se podařilo 
vyfotografovat.

Jsou prostě věci mezi nebem 
a zemí a lidský rozum ještě zda-
leka vše vysvětlit nedokáže! Ne-
hodláme se přít s psychotroniky 
a vymýšlet vlastní vysvětlení, jen 
abychom byli sami zajímaví. Bůh 
potěš obyvatele strašidelného 
domu v Bobrové, více nekomentu-
jeme. Proti spoušti v Bobrové byl 
pohyb kříže v Číhošti jen malou 
lapálií. S velkými následky, které 
ovšem vyvodil vládnoucí režim…

Hynek Jurman, 
foto Vlado Cisár

Otevírání kašny a Barevný den fi rmy EKO-KOM
V sobotu 6. 5. 2006 v 9:30 hodin dojde ke slavnostnímu zprovoznění 

kašny na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem. Slavnostní 
otevření provede starosta města Karel Pačiska a zrekonstruované kašně 
požehná bystřický kněz Mgr. MUDr. Karel Rozehnal. Při této příležitosti 
vystoupí Hudebně dramatický oddíl Orelské jednoty Bystřice pod 
vedením Jitky Čechové a také děti z mateřských škol se svým pásmem.

Od 10:00-14:00 hodin bude přímo na bystřickém náměstí probíhat akce 
Barevný den pořádaná fi rmou EKO-KOM. Barevný den je zábavná 
akce pro veřejnost, zejména pro děti, kde se formou her podporuje 
a propaguje třídění a recyklace odpadů. Pro děti zde budou připravena 
autíčka na dálkové ovládání, skákání v pytlích, závody na koloběžkách, 
maxi domino a další soutěže samozřejmě o zajímavé ceny.

V příštím čísle najdete: „Lnářský výzkum v Domanínku“,  
„Vrátí se k nám umělecká litina?“, „Slévačské a sochařské sympózium“ 
ad. Prosíme přispěvatele o trpělivost, všechny vaše příspěvky se při nej-
lepší vůli do našeho rozsahu nevejdou. Své pozvánky pište textem ve 
Wordu, nikoliv formou plakátu!   -HJ-

Základní umělecká škola a Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem

Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ ZUŠ, SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ ZUŠ, 

STUDENTŮ KONZERVATOŘE A HOSTŮSTUDENTŮ KONZERVATOŘE A HOSTŮ 
a na 

VÝSTAVU VÝTVARNÉHO  OBORU VÝSTAVU VÝTVARNÉHO  OBORU 

při příležitosti 50. výročí založení školy 

v pátek 12. května 2006 

ve velkém sále Kulturního domu  v Bystřici nad Pernštejnem

Začátek v 17°° hodin                              Vstupné dobrovolné

Těšíme se na Vaši účast

Škola bude otevřená pro veřejnost rovněž 12. 5. 2006 odpoledne



POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Narození

Únor 2006
  8.2. Svatopluk Bagara
16.2. Matěj Lebruška
28.2. Kryštof Dvořák
28.2. Štěpán Dvořák

Jubilanti

Květen 2006
Marie Krejčí                   75 let
Zdenka Zemanová          75 let
František Vašek              70 let
Josef Martinek                70 let
František Bukáček          70 let

Strana zelených začíná 
s výchovou k ekologii a pé-
či o životní prostředí u těch 
nejmladších. Divadelní před-
stavení s touto tématikou při-
pravila pro předškolní mládež 
v Bystřici nad Pernštejnem. 
Divadlo Dětí z Karlových Varů 
tu vystoupí s představením 
„O vodníku Pačískovi“. Jed-
ná se o komediální výpravnou 
pohádku, ve které několikrát 
vyčistíme rybník, roztřídíme 
odpad, vodník Pačísek odejde 
od rybníka do města, aby se 
po poznání, že všude je dob-
ře, ale doma nejlépe, zpátky 
k rybníčku vrátil a zanedbaný 
jej vyčistil.

Představení bude sehráno 
v sále domova mládeže na 
SZeŠ ve středu 10. května 
2006 v 9.00 hodin pro předško-
láky z Bystřice a v 10.30 pro 
jejich vrstevníky z okolí, svoz 
je zajištěn autobusem. Vítána 
je účast i školáků a dospělých 
zájemců.

O den později, ve čtvrtek 
11. května 2006, proběhne od 
17.00 hodin na nádvoří před 
hlavní budovou SZeŠ předvolební 
mítink Strany zelených za účasti 
Jiřího Dědečka, lídra SZ na 
Vysočině.   
  -jv-

STRANA 
ZELENÝCH 

Tato orelská akce bude současně 
spojena s tradiční mariánskou  pou-
tí k soše Panny Marie na Strahově. 
Kromě ofi ciálního setkání je při-
praven program pro děti i dospělé. 
Orel, jednota Bystřice n. P. vypra-
ví na tuto akci autobus nejenom 
pro členy organizace, zúčastnit se 

V letošním roce organizují čle-
nové Konfederace politických věz-
ňů 1. května 2006 setkání v Praze 
na Letné. Výkonné předsednictvo 
Orla se rozhodlo podpořit tuto akci 
a uspořádat současně ve stejný 
den na tomtéž místě také společné 
setkání členů Orla. 

mohou i ostatní zájemci. 
Pokud chcete podpořit jakoukoli 

z těchto akcí, je možno se přihlá-
sit v prodejně Textilní galanterie 
v termínu od 15. 4. do 27. 4. 2006. 
Zájemci z řad veřejnosti zaplatí 
příspěvek na dopravu 100,- Kč, 
ostatní hradí orelská organiza-

www.bystricenp.cz

KULTURNÍ  A  SPORTOVNÍ  AKCE

1. máj v Praze na Letné

ce. Autobus bude odjíždět v 6.00 
hodin od parkoviště na náměstí 
u kostela. 

Těšíme se na vaši účast.
M. Kučerová 

KVĚTEN
Datum Akce Místo Pořadatel

3.5.2006 Lenka Filipová – přeložený koncert z 5.4.2006 VS KD KD 
5.5.2006 Odpolední diskotéka  VS KD KD 
6.5.2006 „Vírské výlety Františka Šťastného

tradiční turistické pochody (prezentace od 7.00)
Vír Jiskra Vír 

9.5.2006 Čtyři pokoje do zahrady – div.představení VS KD KD 
9.5.2006 Setkání členů Svazu křesťanských seniorů Orlovna Orel+SKS 
12.5.2006 Koncert k 50. výročí ZUŠ VS KD ZUŠ 
13.5.2006 Rybářské závody-dospělí Vojtův rybník Vír
14.5.2006 Rybářské závody-děti Vojtův rybník Vír
14.5.2006 Hudební pěvecké pásmo ke Dni matek před kostelem Farnost + Orel 
14.5.2006 Soutěž v malorážce na střelnici v Chocholouši střelnice Střelecký klub 
16.5.2006 "Pan Pozdraveníčko" - pořad pro děti VS KD KD 
16.5.2006 Koncert – Miloš Dvořáček st. a ml., Karel 

Hitzger
VS KD KD 

17.5.2006 Bílá hůl – charitativní akce město VOŠ a SZTŠ 
19.5.2006 Zpívám, zpíváš, zpíváme (přehl.dět. pěv. sborů) VS KD ZŠ TGM a KD
20.5.2006 Memoriál Zdeňka Vavříka (4. ročník

cykloturistických výletů)
Vír Jiskra Vír 

20.5.2006 Den sportu pro všechny Sport. hala, 
Orlovna

Orel+KDU ČSL

20.5.2006 Za krásami Vysočiny (30.ročník turistického 
pochodu) prezence od 6.00-10.00 

Okolí
Bystřice

DDM

22.5.2006 Svátek s Emilem – akce pod záštitou hejtmana město VOŠ a SZTŠ 
22.5.2006 Smetanovo trio MS KD KD a KPH 
24.5.2006 Koncert dětského pěveckého sboru Studánka MS KD ZUŠ 
25.5.2006 Beseda – Voda a trávící systém MS KD KD 
27.5.2006 11. ročník Akademie DDM VS KD DDM 
27.5.2006 Jarní slavnost (otevření sportovišť, soutěže pro 

děti i dospělé)
Borovinka Orel Jednota 

Telnice
27.-28.4.2006 Tenis- okresní přebor jednotlivců mladší žáci Ten.hřiště Tenisový klub 

28.5.2006 Dívčí sen-výstava obrazů (vernisáž v 17.00) Muzeum DUNA_TRI
28.5.2006 Sportovní den Rozhledna 

Karasín
Rozhledna

Karasín
28.5.2006 Mistrovství Mor. a Slezka v kulturistice, fitness 

a bodyfitness juniorů a juniorek pro rok 2006 
VS KD TJ Sokol 

28.5.2006 Soutěž v malorážce na střelnici v Chocholouši střelnice Střelecký klub 
31.5.2006 Animované pásmo pohádek VS KD KD 

(změna programu vyhrazena – aktuální znění na www.bystricenp.cz) 



ZPRÁVY Z RADNICE

Ještě jednou ke hřbitovuJeště jednou ke hřbitovu
Myšlenka zvýšení kapacity 

bystřického hřbitova je velmi sta-
rá (asi 10 roků). Statistické údaje 
hovoří velmi neúprosně. Je zcela 
zřejmé, že Bystřice co do počtu 
obyvatel se nejvíce rozrostla 
v létech šedesátých a sedmde-
sátých. Zde se počet obyvatel až 
ztrojnásobil. Tito nově příchozí 
občané přišli s rozvojem urano-
vého průmyslu. Je pravdou, že 
každému z nás biologické hodiny 
odbíjejí stejným dílem, a proto 
musíme očekávat, že pohřebiště 
bude trojnásobně zatíženo.

V roce 2004 byla zpracována 
odborná studie s odhadovanými 
náklady ve výši cca 3 mil. korun. 

bylo vypsáno výběrové řízení na 
dodávku. Nejvýhodnější nabídku 
předložila fi rma Dlažba Vysoké 
Mýto s cenou necelých 6,5 mil. 
korun. Zakázka tedy byla zadána 
a bude se realizovat v tomto roce.

Zbývá zamyšlení nad vhodností 
či nevhodností zmíněného kroku. 
V budoucnu bude město jistě řešit 
nové pohřebiště. Mělo se letos 
rozšiřovat nebo zahájit práce na 
budování pohřebiště nového? Sta-
tistika praví, že rozšíření hřbitova 
o 56 úplných hrobů, 180 míst v ko-
lumbáriích, 190 urnových hrobů,
zřízení rozptylové loučky a vsy-
pových míst bude stačit na dalších 
20 roků. Pokud vezmeme v úva-

hu komfort, který máme. Přímo 
na pohřebišti je situován kostel 
Sv. Trojice a obřadní síň. Obřad 
probíhá intimně a důstojně v pro-
středí, které člověka osloví. Není 
nutné organizovat průvod do místa 
pohřebiště. 

Domnívám se společně se zastu-
piteli, že zachování tohoto komfor-
tu na 20 roků se vyplatí. Náklady ve 
výši cca 7 mil. korun by nepokryly 
ani vybudování cesty k novému 
pohřebišti. Město bude mít pěkně 
upravené místo, které nebylo účel-
ně využíváno, a věřím, že tato úpra-
va bude občany přijata dobře.

Karel Pačiska
starosta města

V roce 2005 byl vypracován 
stavební projekt, který konkrét-
ně vymezil položky navrhované 
rekonstrukce a přístavby. Jedná 
se o sanaci staré zdi, přeložení 
inženýrských sítí, kovářské prá-
ce, stavba nové zdi s kolumbárii, 
sadové úpravy a vybudování chod-
níků. Tento projekt byl naceněn na 
11 mil. korun. Rada města o tom-
to projektu jednala opakovaně 
a defi nitivně byla akce schválená 
27. září 2005.

Přeložení inženýrských sítí pro-
běhlo na podzim roku 2005 v ceně 
cca 0,6 mil. korun s tím, že jsme 
na to dostali dotaci 110 tisíc korun 
z POV. Koncem loňského roku 

Městský úřad v Bystřici nad Pern-
štejnem, odbor kanceláře tajemní-
ka, oddělení evidenčně správních 
činností upozorňuje občany v sou-
vislosti s nadcházející turistickou 
sezónou na nutnost kontroly plat-
nosti cestovních pasů. Cestovní pas 
pozbyl platnost, jestliže:
- uplynula doba platnosti v něm 

vyznačená,
-  byl poškozen tak, že zápisy v něm 

uvedené jsou nečitelné nebo je 
porušena jeho celistvost,

- obsahuje nesprávné údaje nebo 
neoprávněně provedené změny,

-  fotografi e v CP neodpovídá sku-

tečné podobě držitele.
Dále také upozorňujeme, že dle 

informací MV ČR je v některých 
státech požadovaná minimální plat-
nost cestovního pasu při vstupu na 
území tohoto státu. Pro informaci 
uvádíme požadavky zemí nejvíce 
navštěvovaných našimi občany:
Francie – 2 měsíce, Chorvatsko 
– 1 měsíc po nástupu cesty, Itálie – 6 
měsíců, Maďarsko – po dobu pobytu, 
Polsko – po dobu pobytu, Rakousko 
– 1 měsíc nad dobu pobytu, Španěl-
sko – 3 měsíce nad dobu platnosti, 
Švýcarsko – 6 měsíců, Turecko – 1 
měsíc nad dobu pobytu, Velká Britá-

UPOZORNĚNÍ K PLATNOSTI CESTOVNÍCH PASŮ
nie – 6 měsíců nad dobu pobytu.

V současné době lze vydat dva 
druhy cestovních pasů, a to: 
-  se strojově čitelnou zónou – do-

ba platnosti 10 let (poplatek Kč 
200,-), pro občany do 15 let – 5 let 
(poplatek Kč 50,-) - nutno počítat 
se lhůtou pro vydání 30 dní,

- bez strojově čitelné zóny – doba 
platnosti pro všechny občany 1 rok 
(poplatek Kč 600,-, pro občany do 
15 let Kč 150,-) - je možno vydat 
do 24 hodin.
Všem držitelům cestovních pasů 

tedy doporučujeme před pláno-
vanou cestou zkontrolovat termín 

ukončení platnosti CP a v případě 
nutnosti nenechávat podání žádosti 
o nový CP na poslední chvíli před 
odjezdem do zahraničí, aby stihli 
vyřídit nezbytné formality (např. 
vízum) v klidu a bez mimořádných 
výdajů.Podrobnější informace zís-
káte přímo na oddělení evidenč-
ně správních činností Městského 
úřadu v Bystřici nad Pernštejnem, 
ul. Příční 405, a to buď osobně,
příp. na telefonu č. 566 590 312, 
566 590 334, 566 590 335.

Hana Holá
vedoucí odd. evidenčně správních činností



ZPRÁVY Z RADNICE

Seznam programů pro kraj 
Vysočina:

1. Grantové schéma na pod-
poru drobných podnikatelů 
v ekonomicky slabých regionech 
kraje Vysočina.

Přijatelnost žadatele: drobní pod-
nikatelé, malí a střední podnikate-
lé
Forma a výše podpory:
48% uznatelných nákladů projektu 
maximálně však do výše uvedené 
ve výzvě.
Uznatelné náklady: zejména sta-
vební část stavby, technologická 
část stavby, náklady na pořízení 
strojů a zařízení, nákup pozemků, 
nákup nemovitostí.
Podporované činnosti: v tomto 
programu je podporována podni-
katelská činnost mimo činností 
vyjmutých z veřejné podpory na 
základě rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. Dále 
sem nespadá podpora zemědělské 
výroby a prvovýroba a podnikání 
v cestovním ruchu.

Region, kde je podpora dosažitel-
ná: 
Třebíč, Nové Město na Moravě, 
Bystřice nad Pernštejnem a Telč.
Doba platnosti programu:
rok 2006
Termín podání žádosti:
první pololetí 2006
Kontaktní adresa:
Krajský úřad kraje Vysočina, 
Odbor regionálního rozvoje, 
Žižkova 16, 587 33 Jihlava.

2. Podpora  regionální a místní 
infrastruktury cestovního ruchu 
v kraji Vysočina.

Přijatelnost žadatele: malí a střed-
ní podnikatelé
Forma a výše podpory: 
48% uznatelných nákladů projek-
tu, maximálně však do výše uve-
dené ve výzvě.

Rada pro rozvoj Rada pro rozvoj 
podnikatelského prostředípodnikatelského prostředí

Uznatelné náklady: 
zejména investice do budov, strojů 
a zařízení
Podporované činnosti: 
výstavby, rekonstrukce a moderni-
zace základní a doprovodné infra-
struktury cestovního ruchu.

Region, kde je podpora dosažitel-
ná:
území kraje Vysočina

Doba platnosti programu:
rok 2006

Termín podání žádosti:
první pololetí 2006

Kontaktní adresa: 
Krajský úřad kraje Vysočina, 
Odbor regionálního rozvoje, 
Žižkova 16, 587 33 Jihlava.

3. Podpora tvorby projektové 
dokumentace k žádostem před-
kládaným v rámci výzev k před-
kládání žádosti do grantových 
schémat.

O tuto podporu může žádat práv-
nická nebo fyzická osoba splňují-
cí podmínku formální náležitosti 
a přijatelnosti pro příslušnou výzvu 
ke GS.

Výše podpory je opět  48% nákla-
dů na každou jednotlivou podporo-
vanou projektovou dokumentaci.

Podporované činnosti musí obsa-
hovat zejména zpracování projek-
tové žádosti, podkladů pro hod-
nocení fi nančního zdraví žadatele, 
studie proveditelnosti, analýzy 
nebo průzkumu poptávky.

Termíny pro podávání žádostí 
o tyto podpory jsou do 60ti dnů od 
předložení projektu v rámci dané-
ho kola výzvy k danému grantové-
mu schématu.

Marie Nováčková
ved. odboru obecní živnost. úřad

Na začátku byl podpis. Více než 
před čtvrtstoletím se začal jeden 
newyorský poslíček podepisovat, 
kde to šlo. SPREJE! Jeho podpisů 
na veřejných a nepovšimnutých 
místech přibývalo. Brzy ho násle-
dovali další. Takto vznikly tagy, 
sprejové podpisy, které na čerstvě 
omítnutých stěnách nebo histo-
rických budovách nevyvolávají 
zrovna úsměvy na tvářích obyva-
tel města. 

Zapomeňte chvíli na svůj novi-
nami přežvýkaný názor, že spre-
jeři jsou puberťáci,vandalové, že 
tvoří z nudy nebo aby na sebe 
upozornili. U starších writerů to 
tak není. Nedělá jim dobře nějaký 
adrenalin, ale naopak, když si 
mohou v klidu, ve skvělé náladě 
a v dobrém čase něco vytvořit.  
Jenomže to jim nelegální tvorba 
nikdy neumožní. Proto na našich 
domech vznikají pouze nesmyslné 
čmáranice a podpisy, které mají 
jediný účel. Naštvat lidi ve měs-
tě a doufat, že je přestane bavit 
„tagy“ přemalovávat, ale podstrčí 
jim plochu, kde ty svoje spreje do 
poslední kapky vystříkají. 

Sprejeři mají většinou skvě-
lé nápady a pod jejich rukama 
vznikají opravdu zajímavá díla. 

Dejme jim prostor na rozvíjení 
jejich talentu. Vyhlaste v sobotu 
u legální plochy téma a pod ruka-
ma sprejerů se šedá zeď změní  na 
podmořské dno nebo na planetu 
s mimozemšťany. A co taková 
sponzorovaná akce, jejíž výtěžek 
může být věnován na jakéko-
liv dobročinné účely ? D-STOP 
(Centrum prevence) je tu pro to, 
aby se na ně obraceli mladí lidé 
s jakýmkoliv problémem, návr-
hem, názorem či prosbou. Pomoz-
te nám vyhovět skupince mladých 
lidí, co se na ně obrátila s žádostí 
na vytvoření legálních ploch zde 
v Bystřici nad Pernštejnem. 

Tento návrh byl již předán na 
městský úřad a dočkal se potě-
šujícího výsledku - ve snaze řešit 
situaci s graffi ty na veřejných 
místech, městská rada podpořila 
tento záměr. Nyní už se jedná jen 
o dohodu s majiteli ploch.
Tak ať tvoří si tu stylově a žádná 

panika
ať nebojí se, že při práci potkají 

strážníka.
Lidi, prosím, podpořte pro ně 

legální plochy,
ať nemusí být dál zlobivými 

hochy.
Petra Fuksová

LEGÁLNÍ PLOCHYLEGÁLNÍ PLOCHY

Ve dnech 2. a 3. června 2006 
proběhnou na území celé republi-
ky volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR. Městský úřad 
upozorňuje tímto voliče, kteří se 
ve dnech voleb nebudou zdržovat 
v místě svého trvalého bydliště 
a nebudou moci volit ve svém 
volebním okrsku, že mohou požádat 
městský úřad o vydání voličského 
průkazu, který je bude opravňovat 
volit v kterékoliv volební místnosti 
na území České republiky.

Žádost o vydání voličského 
průkazu mohou občané podávat 
již ode dne vyhlášení voleb pre-

zidentem republiky, tedy ode dne 
8. února 2006

Voliči mohou požádat o vydá-
ní voličského průkazu písemným 
podáním, které musí být opatřeno 
ověřeným podpisem voliče. Lhůta 
pro podání písemné žádosti končí 
dne 26. května 2006.

O vydání voličského průkazu 
mohou voliči požádat také osob-
ně. V tomto případě svoji žádost 
podepíší na městském úřadu 
a taková žádost již nemusí být 
opatřena ověřeným podpisem. 
Posledním dnem lhůty pro osobní 
předání žádosti o vydání voličské-

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
O VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Občané a osadní výbory Rovného a Divišova kladně hodnotí nákup 
frézy na údržbu chodníků v zimním období. Fréza byla zakoupena 
10. 1. 2006 a od té doby byly chodníky udržovány. Zvlášť musíme 
poděkovat panu Chadimovi, který se údržby ujal.

Také kladný ohlas mezi občany má propojení místního rozhla-
su z města Bystřice, neboť se zlepšila informovanost občanů našich 
obcí.

Osadní výbory Rovné a Divišov

Chodník, rozhlas 
v Rovném a Divišově

ho průkazu je den, kdy se uzavíra-
jí seznamy voličů, tedy 31. květen 
2006.

Dle platného zákona o volbách 
do Parlamentu ČR č. 247/1995 
Sb. může městský úřad předat 
voliči voličský průkaz nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb, tedy 
dne 18. května 2006. Od tohoto 
data předá městský úřad voliči 
voličský průkaz buď osobně, nebo 
ho předá osobě, která se prokáže 

plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu. Voličský průkaz 
lze voliči rovněž zaslat.

Žádosti občanů o vydání volič-
ského průkazu přijímají a vyřizují 
v budově MěÚ na ulici Příční pra-
covnice správního oddělení OSŠ 
paní Hana Holá, Lenka Martinco-
vá a Olga Tvarůžková.

Eva Špatková
tajemnice MěÚ



V prosinci minulého roku Měst-
ský úřad Bystřice nad Pernštejnem 
informoval občany o současném 
stavu odpadového hospodářství při 
využívání a odstraňování komunál-
ního odpadu. Součástí této infor-
mace byl i přehled způsobů, jak 
s komunálními odpady nakládat, 
aby bylo co nejméně zatěžováno 
životní prostředí. V tomto článku, 
který na předešlý navazuje, nabí-
zíme obsáh-
lejší souhrn-
ný přehled o 
využitelných 
odpadech a způ-
sobech, jak s 
ním nakládat. 

V y u ž i t e l -
ným komunál-
ním odpadem 
jsou podle vy-
hlášky plasty, 
papír, směsné 
sklo a nápojové 
kartony (např. 
TetraPak). Pro 
ukládání vytří-
děných složek 
využitelného 
odpadu jsou po 
celém území 
města rozmístěny sběrné nádoby, 
rozlišené nápisem a barevným 
provedením. Pro každý z těchto 
odpadů je uveden způsob, jak s 
ním naložit. 

Sběr papíru

Pro sběr papíru jsou ve měs-
tě instalovány speciální barevné 
kontejnery. Jejich barva je modrá. 
Papír se také sváží vždy první úte-
rý v měsíci a lze jej odevzdat i ve 
sběrném dvoře v areálu fi rmy TS 
města, a. s.

Do kontejnerů na papír patří 
noviny, časopisy, papírové obaly, 
lepenka, karton, katalogy, sešity, 
knihy, kancelářský papír. Do kon-
tejneru se nesmí odkládat papír 
znečištěný potravinami, použité 
pleny, obvazy, hygienické potřeby, 
voskovaný papír, kopíráky, deh-
tový papír. V kontejnerech musí 
vždy skončit pouze papír čistý, 
nikdy ne mokrý, mastný nebo od 

bláta. Všechny tyto požadavky 
se vztahují i na papír sbíraný při 
mobilních svozech každé první 
úterý v měsíci.

Kontejnery na papír se vyváže-
jí většinou jednou za čtrnáct dní. 
Hmotnost papíru v kontejneru 
o obsahu 1100 litrů je cca 70 kg. 
Sebraný papír se následně dotřiďu-
je. Ze směsi se vybírají nečistoty, 
mastný a zablácený papír, které 
se musí odvézt na skládku, a pak 
jednotlivé druhy papíru - zejména 
lepenkové obaly a kartonáž, novi-
ny, časopisy a případně počítačové 

Odpady v Bystřici nad Pernštejnem a jak s nimi 

správně nakládat – sběr a třídění papíru
sjetiny. Zbylá směs je tvořena nej-
méně kvalitním papírem. V praxi 
lze vytřídit až 23 druhů papíru. 
Velmi ale záleží na momentální 
poptávce po jednotlivých druzích 
papíru. Papír se podle druhů lisu-
je do balíků a expeduje do papí-
ren. Lepenka a kartonáž spolu se 
směsným papírem se používají na 
výrobu lepenek, novinový papír se 
přidává do výroby nového novi-

nového papíru. 
Sběrový papír 
se může jednak 
přidávat k papí-
rovině vyrobené 
ze dřeva nebo se 
používá samo-
statně na výrobu 
papíru. Vzniká tak 
100% recyklovaný 
papír. Navíc při 
použití jedné tuny 
sběrového papíru 
je možné uspořit 
až dvě tuny dřeva 
a 100 000 litrů 
vody. 

Možnost recyk-
lace papíru je 
omezená, papír je 
možné recyklovat 

maximálně 6x, poté je papírové 
vlákno natolik krátké a nekvalitní, 
že se nezachytí na papírenských 
sítech a odtéká spolu s odpadní 
vodou do čistírny.

Papírové obaly - značky na 
obalech – naši rádci při třídění 
odpadů

Každý obal je vyroben z nějaké-
ho materiálu a někdy je velmi 
obtížné poznat, z čeho je obal 
vyroben. Proto jsou na obalech 
různé značky, které nás informují, 

jak máme s takovým obalem po 
použití naložit: 

Šipky s číslem 
nebo zkratkou nás
 informují o mate-
riálu, z něhož je 
obal vyroben. Po-

dle nich poznáme, do kterého kon-
tejneru máme obal později vyhodit. 
Nejčastější kódy a informace, kam 
se který odpad odkládá, najdete 
v tabulce vlevo dole.

Panáček s ko-
šem znamená, 
že použitý obal 
máme hodit do 
příslušné nádoby 
na odpad. Pokud 

je panáček přeškrtnutý, znamená 
to, že obal do popelnice nepatří, 
protože obsahuje nějaké nebezpeč-
né látky. Takové odpady se odná-
šejí na sběrné dvory. 

Zelený bod 
znamená, že je 
za obal zaplaceno 
do systému EKO-
KOM. Pokud si 
koupíte obal, na 

kterém je značka ZELENÝ BOD, 
znamená to, že výrobce zaplatil za 
jeho recyklaci. 

Nápojové kartony (krabice od 
mléka, džusů, obaly TetraPak apod.) 
se v Bystřici nad Pernštejnem odklá-
dají do žlutých kontejnerů nebo do 
pytlů na plasty. Takto sebrané nápo-
jové kartony se třídí spolu při třídění 
plastů na třídící lince.

Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem
Odbor životního prostředí

ODBORY MĚSTA INFORMUJÍ

Papír  PAP 22 – modrý kontejner, mobilní svoz 1. úterý v měsíci
Vlnitá lepenka PAP 20 –  modrý kontejner, mobilní svoz 1. úterý v měsíci
Hladká lepenka PAP 21 – modrý kontejner, mobilní svoz 1. úterý v měsíci
Bílé sklo GL 70 - zelený kontejner 
Zelené sklo GL 71 - zelený kontejner 
Hnědé sklo GL 72 - zelený kontejner 
Ocel  FE 40 - mobilní svoz 1.sobotu v měsíci nebo sběrný dvůr
Hliník  ALU 41 - mobilní svoz 1. sobotu v měsíci nebo sběrný dvůr
Dřevo  FOR 50 – sběrný dvůr
Polyethylentereftalát PET 1 - žlutý kontejner, místní části města - žluté pytle 
Polypropylén PP 5 - žlutý kontejner, místní části města - žluté pytle 
Polystyrén  PS 6 - žlutý kontejner, místní části města - žluté pytle 
Polyetylén
(rozvětvený)

LDPE 4 - žlutý kontejner, místní části města - žluté pytle 

Polyetylén (lineární)  HDPE 2 - žlutý kontejner, místní části města - žluté pytle 
Kombinovaný obal C/  obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá - sběrný dvůr
Nápojový karton C/PAP 81 a 84  kombinovaný obal, kde převládá papír - žlutý kontejner, místní části

města - žluté pytle 



PROBLÉMY SE SNAŽÍM ŘEŠIT...   Rozhovor s ředitelem TS města a.s.

Ing. Romanu Kekrtovi je 38 let 
a prakticky celý dosavadní život 
prožil v Bystřici n.P. Po absolvo-
vání místního gymnázia vystudo-
val VŠB v Ostravě. V roce 1992 
nastoupil k fi rmě GEAM Dolní 
Rožínka a zde prošel nejrůznější-
mi funkcemi od směnového mis-
tra přes provozního inženýra až 
k vedoucímu výrobního úseku, kdy 
byl nadřízeným cca 140 pracovní-
kům. Od 1.10.2005 pracuje jako 
ředitel TS města a.s.

Jaký byl popud k tomu, 
abyste se zúčastnil konkurzu 
na ředitele TS ?

I když mě předchozí práce uspo-

kojovala, s ohledem na budouc-
nost těžby uranu na dole Rožná I 
(ložisko je z větší části vydobyto) 
by dřív nebo později vyvstal pro-
blém, co dál. V této situaci se mi 
možnost přihlášení do konkurzu 
jevila jako velice zajímavá alter-
nativa.

Jak hodnotíte svou práci po 
půl roce ve své funkci?

Hodnotit svoji práci si netrou-
fám, zastávám názor, že hodnotit 
mé působení ve fi rmě TS měs-
ta a.s. by měli jiní. Problémy se 
snažím řešit podle svého nejlep-
šího vědomí a svědomí, i když 
jsem si vědom, že nemám patent 
na rozum. S půlročním odstupem 
si troufám tvrdit, že fi rma má 
slušné šance obstát v konkurenci 
jiných fi rem. Na tomto místě bych 
také rád poděkoval zaměstnancům 
naší společnosti za profesionálně 
odváděnou práci s vědomím toho, 
že fi rma je vždy taková, jaké má 
zaměstnance.

Mohl byste nám prozradit 
některé plány chystané k rea-
lizaci?

Snažím se o neustálé zefektiv-
ňování všech činností fi rmy. Zde 
bych se zmínil například o nutnost 
zavedení částečné mechanizace 
v procesu třídění separovaných 

složek odpadu (po přestěhování 
do nového areálu) a taktéž určitý 
stupeň „zeštíhlení“ v personální 
oblasti (už postupně probíhá). Dále 
se s výhledem do budoucna nemo-
hu nezmínit o nutnosti postupné-
ho obnovování vozového parku 
a zahradní techniky. S ohledem na 
zvýšení aktivit v oblasti staveb-
ních prací plánujeme například 
nákup stroje na třídění stavební 
suti či sady lešení s možností pro-
najímání.

Zaznamenal jste už po tak 
krátké době Vašeho působení 
nějaký výrazný úspěch?

V poslední době mám radost, 
že se nám podařilo rozběhnout 
projekt výstavby ekonomických 
rodinných domů (viz inzerát na 
str. 19), kdy ceny těchto zděných 
staveb začínají na 1.277.000 Kč 
(včetně DPH). Zde si stavebník 
zajišťuje pouze stavební pozemek 
s inženýrskými sítěmi. Vše ostatní, 
včetně fi nancování stavby pomocí 
Českomoravské stavební spořitel-
ny, jsme schopni zajistit sami. Dále 
se jistě dá za úspěch považovat to, 
že se nám v oblasti odpadů poda-
řilo odolat náporu konkurenčních 
fi rem na konci roku 2005.

Jak nadále probíhá stěho-
vání TS města a.s. do areálu 
PKS?

Stěhování je o měsíc posunuto 
vzhledem k letošní extrémní zimě 
a následnému tání, kdy se pro-
jevily na jednotlivých budovách 
budoucího areálu závažné závady 
bránící řádnému užívání. Snad již 
konečný termín začátku stěhování 
je stanoven na 1.5.2006 a postupně 
by v tomto areálu měly být cent-
ralizovány veškeré provozy fi rmy 
(kromě kompostárny a sběrného 
dvora). Tímto dojde ke skokové-
mu zlepšení pracovních podmínek 
zaměstnanců TS města a.s.. Sou-
časný areál totiž nevyhovuje jak 
provozně, tak i z hlediska hygie-
nických předpisů. Navíc si od této 
centralizace činností slibujeme 
další stupeň zefektivnění chodu 
fi rmy.

Podporujete i nějaké ekolo-
gické projekty?

Dle našich fi nančních možností 
podporujeme nejrůznější, zejmé-
na ekologicky a sportovně zamě-
řené aktivity (projekt Ekoškola, 
Svratecký maratón, …), pro školy 
chystáme ekologicky zaměřenou 
soutěž ve sběru a třídění papíru. 
Jsme také držiteli certifi kátu ISO 
a certifi kátu společnosti Eko-
Kom.

Děkuji za rozhovor a přeji 
mnoho úspěchů v práci i osob-
ním životě.

Kateřina Hájková

RŮZNÉ

ZA KRÁSAMI VYSOČINY
(30. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU)

Všechny turisty zveme k účasti na 30. ročníku turistického pochodu 
Za krásami Vysočiny. Sraz všech účastníků je u DDM v Bystřici nad 
Pernštejnem v sobotu  20. května 2006 od 6:00 do 10:00 hodin, uzávěr-
ka pochodu je v 18:00 hodin. 

Startovné je pro předškolní děti 10,- Kč, pro děti a mládež do 18ti 
let 15,- Kč, pro dospělé 20,- Kč.

Ubytování je zajištěno v budově DDM ve spacích pytlích (možno 
vypůjčit), požadavky na ubytování posílejte do 15. května 2006 na 
adresu: Dům dětí a mládeže, Masarykovo náměstí 68, Bystřice nad 
Pernštejnem 593 01.

Telefon: 566 552 700, mobil: 606 169 117, e-mail: ddmbynp@
seznam.cz.

Trasy pro 30. ročník:

12 km: 
Bystřice n. P. - Auršperk - Bystřice n. P.

18 km: 
Bystřice n. P. - Auršperk - Pivonice - Zubštejn - Pivonice - Aušperk 
- Bystřice n. P.

19 km: 
Bystřice n. P. - Zubštejn - Štěpánov - Bratrušín - Bystřice n. P.

25 km: 
Bystřice n. P. - Ždánice - Karasín - Hrdá Ves - Vír - Pyšolec - Kobyl-
nice - Zubštejn - Pivonice - Auršperk - Bystřice n. P.

38 km: 
Bystřice n. P. - Domanínský rybník - Bohuňov - Pletenice - Písečné - 
Vítochov - Karasín - Hrdá Ves - Vír - Pyšolec - Kobylnice - Zubštejn 
- Pivonice - Auršperk - Bystřice n. P.

47 km: 
Bystřice n. P. - Domaníský rybník - Pletenice - Dalečín - Sulkovec 
(silnice 375) - Nyklovice - Vír - Zubštejn - Auršperk - Bystřice n. P. 

Pokyny pro účastníky pochodu:

1. Účastníci pochodu si vybírají tratě podle svého zdravotního stavu, 
podle svých schopností a na vlastní nebezpečí.

2. Za děti do 18ti let jsou zodpovědni rodiče, i když se pochodu nezú-
častní.

3. V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nedostavíte do cíle, je nutné 
toto oznámit pořadatelům.



                                                                                             

RŮZNÉ

V letošním roce by měla pro-
běhnout oprava této významné 
památky Bystřice. Dle dochova-
ného snímku se vzhled kostela 
za posledních sto let téměř ne-
změnil.

Oprava bude náročná vzhledem 
k umístění pomníků až k obvo-
dové zdi kostela, kolem kterého 
by se do poloviny května mělo 
postavit lešení. To bude nutné 
pro opravu střechy, kterou by 
měly práce začít. Římskokato-
lická farnost Bystřice nad Pern-
štejnem jako vlastník této stavby 
a investor opravy tímto žádá maji-
tele pomníků, které bezprostřed-
ně sousedí se stavbou, aby byli 

ŽIVÝ BETLÉM – bylo 
poslední veřejné vystoupení toho-
to oddílu dětí a mládeže v roce 
2005. Veřejné provedení vánoční 
scénky si nejmladší členové toho-
to oddílu vyzkoušeli již na závěr 
roku 2004 představením „Jak to 
bylo v Betlémě.“ Jejich činnost 
potom pokračovala průběžně po 
celý rok 2005. Těšili se na jarní 
vynášení smrtky, které ovšem pře-
kazilo chladné a nevlídné počasí 
a k tomu se přidalo ještě nachla-
zení většiny členů oddílu. Nic jim 
ovšem nezabránilo v aktivitě, aby 
v jednu březnovou neděli neuspo-
řádali veřejnou znalostní soutěž 
na náměstí, týkající se zdejších 
historických památek, kterou 
zpestřili soutěžemi v dovednos-
tech a zručnosti. Všem účastní-
kům za odměnu, vedle sladkostí, 
byla umožněna prohlídka zvonů 
ve věžích kostela sv. Vavřince 
s krásným výhledem na město.

O 5. neděli velikonoční před-
vedli nastudovanou scénku 
„V zahradě Josefa z Arimatie,“ 
vážící se k velikonoční době a to 
k období vzkříšení Krista. Na Den 
matek, 2. květnovou neděli, daro-
vali maminkám, babičkám, ale 
i všem ostatním matkám hudební 
písničkové pásmo, při němž se 
všem představili také ve svých 
krojích. Kroje byly pořízeny 
v roce 2004 za přispění grantu 
města. 

Měsíc červen pro nejmladší 
členy znamenal první loutkové 
vystoupení před veřejností. Něko-
likaměsíční zkoušení vlastního 
literárního dílka „O Madlence“ 
završili úspěšným předvedením 
této pohádky. Trochu nejistí, 
s roztřesenými koleny předstou-
pili na závěr před diváky, aby se 

také představili se svými loutkami 
a vychutnali si tak také potlesk za 
svoje snažení. 

Červenec je měsíc, začínají-
cí Cyrilometodějskou poutí na 
Vítochově. K tomuto místu naši 
orelskou jednotu váže nejenom 
název župy (Metodějova), jíž je 
součástí, ale také to, že v roce 
1994 byl na Vítochově o pouti 
slavnostně vysvěcen nový prapor 
orelské jednoty. Proto se tato pouť 
stává pro jednoty župy Metodě-
jovy každoroční slavností, ale 
současně také i výzvou, dát pří-
tomným návštěvníkům po skon-
čeném poutním církevním obřadu 
ve volném čase něco víc, něco 
mnohem hodnotnějšího než jen 
nákup drobností u stánků, pouťo-
vé atrakce či posezení u piva při 
„lidovce.“

A tak, již třetím rokem, orelská 
mládež bystřické jednoty zde, ve 
Vítochovském kostelíku, vystu-
puje s tematicky spjatou scén-
kou k tomuto památnému místu. 
Naposledy to bylo představení 
s názvem „Křest sv. Ludmily.“ 
Kněžna Ludmila, manželka čes-
kého knížete Bořivoje, přijala 
společně se svým manželem svá-
tost křtu od sv. Metoděje. 

Protože scénku na Vítochov 
nastudovali nejmladší členové 
oddílu, tak na ty starší přišla řada 
na svátek sv. Vavřince. Ztvárnili 
postavy a děj, kdy byl sv. Vavři-
nec, římský jáhen, za svoji víru, 
svůj postoj k církvi a církevnímu 
majetku, kdy za největší poklady 
církve považoval chudé a nemoc-
né, odsouzen k mučednické smr-
ti. Jeho názor byl považován za 
výsměch a největší urážku úřadů, 
proto jej městský prefekt nechal 
umučit krutým způsobem, opé-

káním na roštu. Tomuto světci 
a mučedníkovi je zasvěcen farní 
kostel, výjev z jeho mučednic-
ké smrti je znázorněn na velkém 
obrazu za hlavním oltářem v kos-
tele. 

Na měsíc listopad 2005 si mladí 
loutkoherci připravili druhé lout-
kové představení toho roku. Volně 
zpracovanou pověst „Malova-
ný stůl“ od spisovatelky Heleny 
Lisické shlédlo několik desítek 

v letošním roce shovívaví. Přístup 
k některým pomníkům bude čás-
tečně omezen.

Některé náhrobky bude nutno 
dokonce v některých fázích opra-
vy zabezpečit proti poškození či 
znečištění. Stav pomníků bude 
zadokumentován pro případné 
řešení náhrad v případě poško-
zení. Známí vlastníci budou ještě 
osloveni dopisem. Všichni, kdo se 
budou podílet na opravě kostela, 
budou upozorněni, aby si počí-
nali s vědomím, že se pohybují 
v území, které je pro většinu lidí, 
kteří tam mají uložené své předky, 
posvátné.

ŘK farnost Bystřice n. P.

Hudebně dramatický oddíl orelské jednoty Bystřice nad Pernštejnem
(činnost za rok 2005)

Oprava hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice v Bystřici nad Pernštejnem

Vítání jara a vynášení Smrtky.

dospělých diváků společně se 
svými dětmi. Odměnou za před-
vedené představení byl opět vřelý 
potlesk přítomných diváků.

Vrcholem a současně závěrem 
sezóny pro hudebně dramatický 
oddíl bylo společné vystoupení 
dětí, mládeže ale i dospělých čle-
nů v prosincovém „Živém Betlé-
mě.“ 

Hlavní podíl na činnosti a úspě-
ších tohoto oddílu patří v první řadě 
ses. Jitce Čechové, která vedle rodi-
čovských povinností si dokáže najít 

nost a trpělivost. 
Činnost hudebně dramatického 

oddílu bude samozřejmě pokračo-
vat i nadále. Mezi první aktivity 
v roce 2006 patřilo krátké loutko-
vé vystoupení „děti hrají dětem“ 
(vlastní tvorba) „Poustevníkovo 
pokušení“ a „Vítání jara a vyná-
šení „Smrtky“. Obyvatelé města 
se mohou těšit na „Tématickou 
velikonoční scénku“ a mnohé 
další.

M. Kučerová, 
sekretář jednoty

tak potřebný čas, který plně věnu-
je této práci s dětmi. S hudebním 
doprovodem je jí nápomocná i paní 
Dana Dolná. Oběma ženám náleží 
naše velké poděkování za tuto obě-
tavou a záslužnou činnost s přáním 
mnoha dalších dobrých nápadů 
a úspěchů. Činnost oddílu pracuje 
současně i ve spolupráci s farností, 
proto náš dík stejným dílem patří 
rovněž i panu faráři Karlu Roze-
hnalovi za jeho pochopení, vstříc-



1.5.  MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n.S.

  MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí

6.5.  MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n. M.

  MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n.P.

7.5.   MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n.P.

    MUDr. Marie Šenkýřová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

8.5. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem

   MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou

13.5. MUDr. Magda Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí

    MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n.S.

14.5. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134

     MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou

20.5. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka

     MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

21.5. MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí

      MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71

27.5. MUDr. Jitka Kašparová, Nová Říše 624/2

     MUDr. Alice Rychtecká, Poříčí 11, Velké Meziříčí

28.5. MUDr.  Zdeňka Bajerová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n. M.

 MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou

Zubní pohotovost ke květnu 2006

Samovyšetření prsu 
Samovyšetření by mělo být sou-

částí osobní hygieny každé ženy. 
Opakovaným vyšetřením se nau-
číte dokonale poznat svoje prsa 
a můžete tak velmi brzy zjistit 
jakoukoliv chorobnou odchylku 
od předchozího stavu.

Jak provádět samovyšetření 
prsu

Měla byste se vyšetřovat pra-
videlně jedenkrát měsíčně, a to 
v období po skončení menstrua-
ce, tedy v první polovině cyklu. 
Samovyšetření prsu je samozřejmě 
vhodné i u žen, které z jakéhokoliv 
důvodu menstruaci nemají.

Důležité je si najít klidné místo 
a čas, kdy nebudete několik minut 
rušena.

První částí je vyšetření pohle-
dem. Svlékněte se a nechte paže 
volně podél těla. Pátrejte pečlivě 
po změnách ve velikost či tvaru 
prsů. Sledujte pozorně, zda se na 
kůži prsů neukazují vtažení či nao-
pak vyklenutí, případně barevné 
změny, zarudnutí či zvýšená žilní 
kresba. Dále dejte ruce nad hlavu 
a prohlídněte si prsa z různých 
úhlů. Prohlédněte si také dvorec 
a bradavku a všimněte si, neobje-
vuje-li se výtok, krvácení či vpá-
čení bradavky.

Po vyšetření pohledem následu-
je vyšetření pohmatem. V této fázi 
nadále sedíte nebo stojíte. Pravou 
rukou si budete vyšetřovat levý 
prs. Představte si, jako by byl prs 
rozdělen na čtyři části. Vyšetření 
začněte v horní vnitřní části.

Prsty pravé ruky položte naplo-
cho na kůži levého prsu a poma-
lými krouživými pohyby s mírným 

tlakem prohmatejte tuto prsní část. 
Vyšetřete okolí dvorce, dvorec 
a bradavku. Po stisknutí dvorce 
pečlivě pozorujte, neobjeví-li se 
výtok či krvácení. Stejným způ-
sobem vyšetřete dolní vnitřní část 
prsu. Potom věnujte pozornost 
dolní zevní části a horní zevní čás-
ti prsu. Na závěr vyšetření levého 
prsu v sedě lehce zvedněte levou 
ruku tak, aby se uvolnilo podpaží. 
To pak pečlivě celé prohmatejte.

Podobným způsobem vyšetřete 
levou rukou prs pravý a samozřej-
mě i pravou podpažní jamku.

Následuje vyšetření pohma-
tem v leže. Lehněte si a hlavu si 
položte na polštář. Levé rameno 
si podložte složeným ručníkem 
a levou ruku si dejte pod hlavu. 
Pravou rukou začněte vyšetřovat 
levý prs stejně jako v sedě. Levou 
rukou vyšetřujte pravý prs postup-
ně jako u prsu levého.

Jak nádor poznáte
Při samovyšetření prsu můžete 

pozorovat vpáčené bradavky, 
sekreci. Kůže připomíná slupku od 
pomeranče, je viditelná zvýšená 
žilní kresba. V podpažní jamce si 
můžete nahmatat zduřené uzliny. 
Na pohmat může být prs bolestivý. 
Zhoubný nádor roste velmi rychle, 
proto nepodceňujte prevenci a při 
nahmatání abnormálního ložiska 
vyhledejte gynekologickou pro-
hlídku.
 Proto nepodceňujte toto one-
mocnění, docházejte na pravidelné 
prohlídky a při prvních obtížích 
ihned vyhledejte lékaře. Jde o Vaše 
zdraví!

Hana Mašová
studentka 1. ročníku VZŠ

ZDRAVOTNICTVÍ

Rakovina prsu hrozí i Vám!
Naučte se poznávat své tělo!

Klub v 9 míří do Bystřice
Klub v 9 - Klub pro podporu 

duševního zdraví, který je jedním 
z projektů Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou, oslaví tento rok pěti-
leté výročí vzniku. Posláním klu-
bu je znovu zapojit do společnosti 
klienty ohrožené sociálním vylou-
čením. Cílovou skupinou zařízení 
jsou dospělí lidé s duševním one-
mocněním, popřípadě s kombinací 
mentálního postižení a duševního 
onemocnění. 

Pracovníci klubu se snaží roz-
víjet osobnost klienta, vést ho 
k samostatnosti, motivovat k akti-
vitě, zlepšit jeho komunikační 
dovednosti a pomoci mu v posílení 
sociálních dovedností. Výsled-
kem této snahy je návrat klienta 
do společnosti a obnovení jeho 
sociálních vazeb. Klub v 9 nabí-
zí služby v podobě poradenství, 
poskytování informačního servisu, 
doprovod při vyřizování běžných 
záležitostí (např. v komunikaci 

s úřady či lékaři), pomoc v krizo-
vých situacích, klubové aktivity 
a činnosti jako návštěva kultur-
ních a sportovních programů, turis-
tika a dále pak v dílnách keramic-
ká a dřevodělná činnost, výtvarné 
práce s prvky arteterapie, nácvik 
vedení domácnosti apod. 

Od května Klub v 9 rozšiřuje 
svou působnost o lokalitu Bys-
třicka. Pracovníky zařízení bude 
možné kontaktovat v prostorách 
Domu s pečovatelskou službou 
vždy ve středu od 13.00 do 17.00 
hodin. Poradenství a poskytování 
informačního a sociálního servisu 
mohou využít i osoby nacházející 
se v akutní životní krizi nebo oso-
by jim blízké. 

Bližší informace o projektu podá 
vedoucí zařízení Jana Křížková, 
e-mail: klubv9.zdar@caritas
telefon: 566 629 319, 777 755 469.

Jana Křížková
vedoucí zařízení

Za změ-
nou ordinač-
ních hodin 
l é k a ř s k é 
služby prv-
ní pomoci 
(LSPP), kte-
rá funguje 
na bystřické 
poliklinice, 
stojí zejmé-
na žádosti 

občanů. Jedná se zejména o časovou 
prodlevu v pátek, kdy od třinácti 

Změna ordinační doby lékařské služby první pomoci (LSPP)
hodin postupně přestanou ordino-
vat praktičtí lékaři na poliklinice 
a ordinační doba pohotovosti začí-
ná až v sedmnáct hodin. Současná 
ordinační doba LSPP je v pracovní 
dny od 17. do 21. hodiny a v sobotu 
a neděli od 9. do 21. hodiny.

Náklady na toto rozšíření ordi-
nační doby by činily cca 1500 Kč 
na každý pátek. Od Kraje Vyso-
čina letos dostaneme na provoz 
LSPP 1,347 mil. Kč. Po konzul-
tacích s lékaři a ředitelkou Polikli-
niky s. r. o. bylo zjištěno a praxí 

prověřeno, že v čase mezi 20:00 
hodin a 21:00 hodin nechodí téměř 
žádní pacienti. Naopak v sobotu 
a v neděli pacienti často přichá-
zejí na LSPP již od 8:00 hodin. 
Z těchto důvodů je vhodné zop-
timalizovat ordinační dobu LSPP 
tak, že večer bude ordinační doba 
zkrácena do 20:00 hodin a o ušet-
řené hodiny se rozšíří ordinační 
hodiny LSPP v pátek v čase od 
13:00 a v sobotu a v neděli od 
8:00 hodin.

Zastupitelstvo města na základě 

výše uvedených důvodů s účinnos-
tí od 1. 6. 2006 upravilo ordinač-
ní dobu LSPP takto: pracovní den 
(pondělí-čtvrtek) 17:00 – 20:00 
hodin, pracovní den (pátek) 13:00 
– 20:00 hodin a sobota, neděle 8:00 
– 20:00 hodin.

Touto změnou ordinačních hodin 
LSPP nedojde k navýšení nákladů 
na provoz LSPP a naopak dojde ke 
zkvalitnění a optimalizaci služby 
LSPP pro všechny pacienty.

Josef Vojta 
místostarosta

Nádor prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním evrop-
ských žen mezi pětačtyřiceti a pětapadesáti lety. Ženy s nádorem, 
který je objeven včas, však mají velkou šanci na úplné vyléčení, 
a to bez nutnosti amputace prsu. Proto má u rakoviny prsu tak 
velký význam preventivní vyšetření.



                                                                                             

Městská knihovna informuje o činnosti v březnu 
– měsíci internetu.
Do fondu naší knihovny přibylo v minulém měsíci 127 
knih, a sice 106 pro dospělé a 21 pro mládež.

Přijďte si z nich vypůjčit:

Hulicius  E.  Belgie
Kessler   Leo Ďáblův pancíř
Rašek  Ant. Monolog staré dámy
Creasey  J. Alibi
Velfel  Petr Kuchyně
Zadinová  R. Anna a tři králové
Denver  Henry Experiment
Kubátová  T. Hrníček z lásky
Pehle  Tobiáš Lexikon těstovin
Brown  Simon Praktická astrologie v číslech
Chadwick  E. Stíny pevnosti
Francková  Z. Zlatá klec
Zych  Jiří  Želvy v přírodě a v péči člověka
Clark  M.  H. Kdo musí jít z kola ven
Frankl  Viktor A přesto říci životu ano
McBain  Ed. Skládačka
Felt  Karel Turín 2006
Richman  Sh. Výchova dětí s autismem
Plaček Miroslav Páni z Kunštátu
Evanovich  J. Dvakrát řež, jednou měř
Barter  Ian Západní fronta
Eidler  Petr Muž na špinavou práci
Veselý  Zdeněk Smlouvy, pakty, dohody
Smith  Charles Třída plná pohody
  Lékařské diagnostické přístroje
Bendl Stanislav Ukázněná třída, aneb Kázeňské 
  minimum
Veselý  Zdeněk Přijímací zkoušky z dějepisu na VŠ
Abrahamová  J. Slepý dům
Chodilová  D. Brno
Gerberding  E. Moskva

Hopkins  C. Sladké lži a hořké pravdy
Svobodová  V.  Trampoty pěti holek
Bárta  Milan Rafťáci
Carman  J. Elyonova země
Lewis  Clive Poslední bitva

V měsíci březnu padl opět rekord v počtu výpůjček 
i návštěvníků. Knihovnu navštívilo 2137 čtenářů, což je 
v průměru 93 čtenářů za 1 pracovní den a vypůjčeno 
bylo 19.147 knihovních jednotek. V porovnání s  rokem 
2005 je to o 3.185 svazků více. Mimoto služeb internetu 
ještě využilo 212 návštěvníků. 

Tyto výsledky jenom potvrzují, že knihovna je potřeb-
nou a troufáme si říct, že nejvíce využívanou a spolehli-
vou kulturní institucí ve městě. 

V rámci akcí Březen měsíc internetu bylo uspo-
řádáno 10 besed a knihovnických lekcí pro základní 
a mateřské školy. Ke zdařilým patřilo setkání studentů se 
spisovatelkou Petrou Hůlovou na gymnáziu. Všech akcí 
se zúčastnilo 344 posluchačů. 

KULTURA, KNIHOVNA

„Hudební škola v Bystřici nad Pernštejnem byla založena 1. 3. 1956. Jako vedoucí 
nastoupil Jiří Vejr, který doposud vyučoval na Hudební škole v Březové nad Svitavou 
- housle. Na půl úvazku nastoupila Hermína Gregušová – klavír. Vyučovalo se v místnos-
tech literní školy – Náměstí č. 60.“

Tak zní první zápis na zešedlých stránkách první kroniky školy. S tichou úctou se pro-
cházím po dalších článcích: „Protože vyučování ve staré literní škole trvalo do půl čtvrté 
odpoledne, začínali jsme ve čtyři hodiny. Večerní doba neprospívala žákům ani učitelům. 
Zabírali jsme 2 hromadné učebny v prvním poschodí. Jiří Vejr - ředitel HŠ – vyučoval hře 
na housle, Vlasta Holubová – učitelka HŠ nastoupila 1. 9. 1957 – hře na klavír a příprav-
né hudební výchově. Majetkem HŠ byla 2 nová pianina, konferenční stolek, 2 křesla, část 
notového materiálu, 20 nových pultů…“

Nikdo tehdy ještě nevěděl, jakými cestami se bude hudební školství v Bystřici ubírat, 
s jakou odezvou, podporou a zájmem obyvatel se setká v malém městečku na Vysočině.
Ti, kteří školu zakládali, se tohoto úkolu chopili báječně a s nasazením: Stanislav Šebes-
ta, Rudolf Zavadil, Jaroslav Matoušek, Josef Pavlíček, Karel Brychta, Alois Kejda, Libor 
Coufalík, Něhoslav Kyjovský. „O několik let později v roce 1962 se začíná vyučovat 
v nových upravených prostorách nad „samoobsluhou“ kromě starých v čísle 59, kam jest 
také proražen vchod ze staré budovy.“

A tady pilní žáčci přivítali další mimořádné učitele – Otýlii Bémovou, Aleše Vítka, 
Věru Holasovou, Josefa Podolského, Eduarda Valdhanse, Jiřího Bělehrada a další. 

Od té doby se ve škole vystřídaly tisíce dětí, několik generací učitelů. Jsme velmi 
hrdí na to, že na úspěšnou historii Hudební školy a pozdější Lidové školy umění dnes 
navazuje úspěšná současnost Základní umělecké školy, ač nikdy nešla po cestičkách jed-
noduchých. O to více nadšení a srdce všech bylo potřeba.

Dnes má škola téměř 400 žáků, 24 učitelů, 4 správní zaměstnance. Vyučujeme v 17 tří-
dách v kmenové budově na ulici Zahradní 622, dále v pavilonu MŠ na ulici A. Štourače. 
Naše odloučená pracoviště jsou v Jimramově, Dalečíně, Dolní Rožínce, Strážku a ve 
Štěpánově nad Svratkou. Naším zřizovatelem je kraj Vysočina. Poskytujeme výuku ve 
dvou oborech - hudebním a výtvarném. Výtvarný obor rozšiřuje učební látku o keramiku. 
Veškeré pomůcky, pec a hrnčířské kruhy máme k dispozici. Žáci hudebního oboru mají 
možnost hrát v našich souborech a orchestrech: dechový orchestr, smyčcový orchestr, 
akordeonový soubor, fl étnový soubor, pěvecký sbor.

Eva Bagarová

Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

Akce na květen:

  2. 5. Vyhodnocení soutěže Moje oblíbené  
 zvířátko

18. 5.  Exkurze žáků 1. tříd základních škol

Vítězství pro ZUŠ Bystřice n. P.
V sobotu 8. dubna 2006 se ve Vysokém Mýtě konalo ústřední kolo Národní soutěže 

ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Z naší ZUŠ se jako jediná do tohoto kola probojovala 

ANEŽKA ŠEJNOHOVÁ, i když některým chyběl jen krůček. Sou-

těžila ve II. kategorii (do 12ti let) ve hře na příčnou fl étnu. Jako 

soutěžní skladbu jsme vybraly 2. větu z Blodkovy sonáty. 

Do „Mýta“ jsme vyrazily společně s paní učitelkou Olgou Pospí-

šilovou, která je Anežčinou „dvorní“ korepetitorkou. V 9 hodin ráno 

to vypuklo. Registrace účastníků, akustická zkouška atd. Všechny 

jsme byly zvědavé, jak to dopadne, a nezastíraly jsme obrovskou 

nervozitu při tak velké konkurenci. Celkem soutěžilo 40 fl éten, 

ovšem v několika kategoriích. 

Anežka patří mezi nejpilnější žáky, takže svou skladbu měla peč-

livě připravenou a také ji zahrála na 150%, s úžasnou jistotou a pro 

ni typickou profesionalitou. Ovšem čekání na vyhlášení výsledků 

bylo nekonečné, čekaly jsme skoro 10 hodin. Konečně to přišlo… 

Při vyhlašování 3. místa se nám tajil 

dech, při vyhlašování 2. místa, už 

jsme nedýchaly, a když vyhlašova-

li 1. místo, to už jsme se jen nevě-

řícně na sebe otáčely, když zaznělo 

„Anežka Šejnohová“, radostí jsme vykřikly!!! Povedlo 

se!! Měly jsme obrovskou radost a Anežka nás několi-

krát požádala, abychom ji štíply. A jako jedna z mála byla 

29. dubna pozvána Anežka na pražskou konzervatoř, aby 

se zúčastnnila fl étnových dnů.

Mně nezbývá jen poděkovat Anežce za krásnou repre-

zentaci školy a p. uč. Olze Pospíšilové za klavírní spo-

lupráci. Přeji nejen Anežce, ale i ostatním žákům mnoho 

dalších úspěchů, hlavně vůli něco dokázat a píli, která 

k tomu všemu nepochybně patří. Anežko, GRATULU-

JEME. Martina Olivová

Z kroniky bystřické ZUŠ



KULTURA

Středa 3. května - velký sál KD – 19.30 hodin

KONCERT 
LENKA FILIPOVÁ
Náhradní termín koncertu z 5. dubna 2006!

Vzhledem k náhlému onemocnění Lenky 

Filipové jsme byli nuceni koncert přesunout. 

Zakoupené vstupenky jsou v platnosti. Zbylé, 

případně vrácené vstupenky si můžete zakoupit 

i nadále v předprodeji v knihkupectví.

Vstupné 170,- Kč
Předprodej: knihkupectví od 19.4.2006

Pátek 5. května – velký sál KD – 16.00 – 20.00 

ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka

Vstupné 30,- Kč

Úterý 9. května – velký sál KD – 19.30 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
Francouzští autoři P. Barillet aj. P. Grédy napsa-

li komedii o čtyřech dějstvích o čtyřech pohle-

dech do světa zamilovaných, podvádějících 

i podváděných. 

Moudří autoři tvrdí, a snad je to i pravda, že 

národy žijící blíž k moři pod vlivem slunečních 

paprsků mají více temperamentu. Že jejich váš-

ně, jejich lásky jsou bouřlivé a překvapující. 

Obyvatelé naší trochu podmračené, ale přesto 

krásné země jsou zasmušilejší a uvážlivě měří 

svoje vzněty. Vzájemné střety těchto vlastností 

samozřejmě přinášejí mnoho humoru. Takže 

francouzská hra a vynikající čeští herci slibují 

duchaplnou a svěží zábavu. Co si přát víc?!

Hrají: Jana Brejchová, Pavlína Filipovská, Dana 

Morávková nebo Adéla Kačerová – Kubačáko-

vá, Jan Kačer, Jiří Ptáčník, Jan Revai nebo Mar-

tin Kubačák.

Režie: Jan Kačer

Vstupné 160,- Kč 
Předprodej: knihkupectví od 19.4.2006

Pátek 12. května – velký sál KD – 17.00 hodin

pořádá ZUŠ 
KONCERT  
SLAVNOSTNÍ KONCERT HUDEBNÍ-
HO OBORU A VÝSTAVA VÝTVARNÉHO 
OBORU K 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ
Účinkují žáci, pedagogové a soubory ZUŠ, stu-

denti konzervatoře, hosté.

Vstupné dobrovolné

Úterý 16. května – velký sál KD – 8.30 a 10.00

DĚTSKÉ DIVADLO
PAN POZDRAVENÍČKO
Pořad umělecké agentury ORFEUS Plzeň 
Veselá říkadlová pohádka o slušném chování. 
Děti naučí během představení drzou a nevycho-
vanou slečnu Lízu děkovat, prosit, vykat, zdra-
vit a nemlsat před obědem.
Hrají a zpívají plzeňští profesionální herci 
P. Kubišta, L. Bednářová a J. Kubištová.
Určeno pro MŠ a 1. – 3. třídu ZŠ 
Vstupné 25,- Kč, veřejnost 30,- Kč

Úterý 16. května – velký sál KD – 19.30 hodin

KONCERT
MILOŠ DVOŘÁČEK st.
MILOŠ DVOŘÁČEK ml.
KAREL HITZGER
Autorský večer známého folkového zpěváka 

a kytaristy Miloše Dvořáčka se synem a bys-

třického rodáka Karla Hitzgera.

Vstupné 80,- Kč
Předprodej: knihkupectví od 3.5.2006

Pátek 19. května – velký sál KD – 9.00 hodin

pořádá ZŠ T.G.M. a KD
9. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH 
PĚVECKÝCH SBORŮ
ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME
Přehlídky se zúčastní dětské pěvecké sbory 

z Bystřice n.P. a okolí.

Vstupné dobrovolné
Vstup volný pro veřejnost 

Pondělí 22. května - malý sál KD – 19.30 hod.

KONCERT KPH
SMETANOVO TRIO
Smetanovo trio vzniklo ve třicátých letech dva-

cátého století. Tehdejší členové tria klavírista 

Josef Páleníček, houslista Alexandr Plocek 

a violoncellista František Smetana, přední češ-

tí sólisté, tak navázali na tradici vytvořenou 

takovými jmény, jakými byli Corlot, Thibaud, 

Casals. Velká klavírní tria byla vždy součas-

ně partnerstvím sólistů, jejichž interpretační 

nabídky mají kouzlo nevšednosti pro milovníka 

komorní hudby. 

Uměleckým garantem Smetanova tria, později 

Českého tria, byl Josef Páleníček. Po jeho smr-

ti přebírá symbolickou štafetu tohoto souboru 

jeho syn violoncellista Jan Páleníček, který se 

vrací k původnímu názvu – Smetanovo trio. Po 

vzoru svých předchůdců i dnešní členové Sme-

tanova tria kombinují svá triová vystoupení se 

sólovými čísly, tak jak to odpovídá původní 

slavné tradici.

Soubor hraje v tomto složení: 

Jitka Čechová – klavír

Jana Nováková – housle

Jan Páleníček – violoncello

V programu zazní skladby Z. Fibicha, B. Sme-

tany a W. A. Mozarta.

Vystoupení se uskuteční v rámci cyklu koncer-

tů Kruhu přátel hudby.

Gener. partner koncertů KPH – Rathgeber k.s.

Vstupné 100,- a 50,- Kč, platí permanentky KPH
Předprodej Kulturní dům od 15.5.2006

Středa 24. května - malý sál KD - 18.00 hodin 

- pořádá ZUŠ
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZUŠ 
STUDÁNKA 
Vstupné dobrovolné

Čtvrtek 25. května – malý sál KD – 19.30 hod.

BESEDA
VODA A TRÁVICÍ SYSTÉM

První harmonizační poradna Medynamis Pra-

chovice, která má již více než pětiletou úspěš-

nou tradici, pomáhá především dětem /alergie, 

hyperaktivita, ekzémy …/, ale i dospělým 

/poruchy imunitního systému, cukrovka, migré-

na, hubnutí …/.

Program besedy: irisdiagnostika, voda před jíd-

lem, alfa a beta glukanové přípravky, mapa na 

cestu za zdravím.

Po přednášce je možné pro zájemce provést 

vyšetření pomocí oční diagnostiky. 

Vstupné 20,- Kč

Sobota 27. května – velký sál KD – 15.00 hod. 

pořádá DDM
11. ročník
AKADEMIE DDM 
V programu se představí členové zájmových 

útvarů aerobik, roztleskávačky, mažoretky, 

judo, kytara, fl étna a klavír. Od 14.00 hodin 

bude v předsálí otevřena výstava, kde budou 

vystaveny práce dětí ZÚ keramika, výtvarný, 

všeuměl a modelářský.

Vstupné: děti 15,- Kč, dospělí 30,- Kč

Neděle 28. května – velký sál KD - pořádá TJ

Sokol Bystřice n.P. - oddíl kulturistiky
MISTROVSTVÍ MORAVY A  SLEZSKA 
V KULTURISTICE, FITNESS
A BODYFITNESS  JUNIORŮ A JUNIO-
REK PRO ROK 2006   
Program: 

11.00 hodin - Semifi nále 

15.00 hodin - Finále

Vstupné celodenní 150,- Kč

Středa 31. května – velký sál KD – 10.00 hod.

KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro děti od 3 do 

9 let, délka cca 50 minut.

Vstupné MŠ, ZŠ 12,- Kč, veřejnost 17,- Kč

Změna programu vyhrazena !

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA KVĚTEN 2006PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA KVĚTEN 2006

PŘIPRAVUJEMEPŘIPRAVUJEME

neděle 11. června 2006 – Koncert Concentus 
Moraviae „Waclaw Golonka“
pátek 30. června 2006 – Koncert Concentus 

Moraviae „Pražská komorní fi lharmonie“ 

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
telefon:      566 552 582

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



                                                                                             

Požadavek, aby každý občan 
Evropy byl schopen komunikovat 
kromě mateřského jazyka alespoň 
ve dvou dalších jazycích, vede 
k rozšiřování výuky cizích jazyků 
také na základních školách.

Od školního roku 2006 – 2007 
mění MŠMT výuku cizích jazyků. 
Stává se povinnou pro všechny 
žáky bez výjimky již od 3. roč-
níku s týdenní tříhodinovou 
dotací. Jejich starší spolužáci ve 
4. a 5. třídě se budou cizímu jazy-
ku věnovat čtyři  hodiny týdně. 
Na 2. stupni mají školy možnost 
volby – vyučovat první cizí jazyk 
4 hodiny týdně, nebo hodinovou 
dotaci ponechat v původní třího-
dinové a zařadit výuku 1 hodiny 
druhého cizího jazyka.

Na ZŠ Nádražní jsem se roz-
hodli pro první variantu tzn., že 
naši žáci budou mít výuku zvo-
leného jazyka 4 hodiny týdně. 
Možnost výběru druhého cizího 
jazyka je čeká  v roce 2007.

Aby se výuka cizího jazyka na 
naší škole nestala jen formálním 
splněním příslušných vyhlášek, 
ale žáky naučila jazyk používat 
i v běžném životě, navázali jsme 
spolupráci se školou v Grays 
u Londýna a v Lipsku. Pro čtvr-
ťáčky připravujeme jazykový kurz 
s rodilými mluvčími. Naši žáci 
také vyjíždějí na ekologické expe-
dice, na kterých je dorozumívacím 
jazykem angličtina. 

Zapomenout nesmíme ani na 
setkání s našimi přáteli v progra-
mu Socrates, mladé Italy, Španěly 
a Poláky přivítáme již 1. 5. 2006 
u nás v Bystřici n.P.

Alexandra Gabrielová
ředitelka ZŠ Nádražní

ŠKOLSTVÍ

Cizí jazyky Cizí jazyky 
v základním v základním 
vzdělávánívzdělávání

Škola se konečně dočká zkrácení 
názvu. Od roku 2002 se vzhledem 
k transformaci školství v kraji Vyso-
čina a slučováním bystřických škol 
stále rozrůstal a tehdejší školský 
zákon neumožňoval v názvu vyne-
chat adresu a názvy všech typů škol.  
Název současné školy zní: Vyšší 
odborná škola, Střední zeměděl-
ská škola, Střední odborné učiliš-
tě opravárenské a Odborné uči-
liště, Bystřice nad Pernštejnem, 
Dr. Veselého 343. 

Uvedený název se nám téměř 
nevešel na státní kulaté razítko a při 
používání ofi ciální adresy dle zřizo-

ČESKÉ SNĚŽENKY A POLŠTÍ MACHŘI 
SPOLEČNĚ NA HORÁCH

V sobotu ráno 4. února 2006 
postávaly před naší školou hlouč-
ky studentů 1. A a kvinty.

Důvod? No přece všemi oče-
kávaný lyžařský kurz! Vyhlídky 
na krásné počasí nebyly zrovna 
růžové, přesto jsme oplývali dob-
rou náladou. Všichni vyba-
veni jako na severní pól, 
obtěžkáni batohy, lyžemi 
i snowboardy jsme netr-
pělivě vyhlíželi autobusy. 
Zamířily s námi do areálu 
Klepáčov v Jeseníkách. 
Přivítaly nás doslova hory 
sněhu a ideální podmínky 
potom vydržely celý týden, 
který byl nabitý sportem.

Tentokrát však byl ještě 
o něco bohatší než  v před-
chozích létech. Sedm dnů 
na lyžích totiž s námi trá-
vilo také dvaadvacet stu-
dentů a dvě profesorky z varšav-
ského lycea z Polska. Spolupráce 
vyplynula z víceletého mezinárod-
ního programu Sokrates. Někteří 
z našich hostů brázdili sjezdovky 
s našimi zkušenějšími lyžaři, jiní 
se stejně jako čeští začátečníci 

snažili pod trpělivým dohledem  
instruktorů snížit počet pádů. Pře-
sto nikoho  ani naražené kostrče či  
modřiny neodradily od další lyžo-
vačky.

Svou energii jsme nevybíjeli 
pouze na svazích, ale vyzkoušeli 

jsme  i běžecké stopy a snowboar-
dy. Pětice instruktorů nám po celý 
týden předávala svoje lyžařské 
zkušenosti. Kromě zdokonalení 
se v lyžování jsme měli možnost  
vyzkoušet si, jak je náročné při-
pravit zábavný program pro téměř 

devadesát lidí v anglickém jazy-
ce. S polskými přáteli jsme totiž 
komunikovali právě anglicky. Nut-
no podotknout, že jsme si rozumě-
li opravdu skvěle. Pro zpestření 
společných večerů byly připraveny 
diskotéky a karneval. Určitě mno-

hé z nás zaujalo večerní 
vystoupení polského 
studenta Damiána, kte-
rý předvedl ohňovou 
show na sněhu.

Po týdenním řádění 
na  čerstvém horském 
vzduchu jsme všichni 
odjížděli unavení, ale 
nadmíru spokojení. 
Lyžařský výcvik splnil 
všechna naše očeká-
vání. Mnozí z těch, co 
přijížděli s obavami 
a strachem, nalezli no-
vou zábavu. Věříme, že 

se na sněhových pláních budeme  
s lyžařským nádobíčkem potkávat 
možná ještě letos, určitě v příštích 
létech!

D.Groulíková, K.Kotoučková
studentky 1.A

Gymnázium Bystřice n.P.

Ve středním školství je samo-
zřejmé, že v rámci možností je tře-
ba pokrývat nabídku na trhu práce 
a operativně využívat  změny obo-
rů a následně kvality výuky. Na 
naší škole uvedené změny probí-
haly téměř pravidelně a s dostateč-
ným předstihem, vždy při otevření 
nového a pro tu dobu atraktivního 
oboru. Postupně narůstal rok od 
roku zájem. Při dosažení vrcholu 
se uvedený zájem začal postupně, 
ale plynule vytrácet. To znamena-
lo velký alarm pro vedení školy, 
která zpravidla již projednávala 

Co se mohlo přihodit?
alternativní náhradu. V letošním 
roce dostala naše škola šok. Obor 
Management cestovního ruchu 
je nosným a kvalitním oborem 
střední školy. Při prezentaci školy 
a města na mezinárodním veletr-
hu vzdělávání DIDAKTA Třebíč, 
veletrhu cestovního ruchu REGI-
ONTOUR a GO v Brně a Festiva-
lu vzdělávání ve Žďáru nad Sáza-
vou byl o uvedený obor největší 
zájem za dobu, co začal být na 

vat, že uvedený pokles studentů 
vyvažuje v letošním roce zájem 
o veškeré učňovské obory a ne-
obvykle o obor Agropodnikání 
zájemci z okolí Bystřice n.P., což 
napovídá, že v úzkém regionu má 
škola dobré jméno a poskytuje 
kvalitní vzdělání. Vážení čtenáři, 
můžeme v současné době ještě 
nabídnout volná místa na perspek-
tivní a univerzální obor Manage-
ment cestovního ruchu pro druhé 
kolo přijímacího řízení. Doporuč-
te naše město a školu, přijďte se 
k nám kdykoliv podívat !!!

Mirek Novák
zástupce ředitele SZeŠ

naší škole prezentován. Přesto se 
na uvedený obor hlásí o 70% stu-
dentů méně než v minulém roce. 
To ovšem nechybí studenti z okolí 
města Bystřice nad Pernštejnem, 
ale právě zájemci, kteří většinou 
naše město poznávají a po ukon-
čení studia reprezentují po celé 
ČR. Proč zrovna studenti z jiných 
okresů a krajů ztratili zájem o stu-
dium na naší škole? 

Závěrem bych chtěl konstato-

vací listiny vznikaly nemalé kompli-
kace. Nový Školský zákon, který 
platí od 1.1.2005 již umožňuje jed-
notný název pro absolventy základ-
ních škol a to „Střední škola“.

Z výše uvedeného důvodu nabídl 
krajský úřad školám změnu názvu, 
kterou naše škola využila a po 
odsouhlasení názvu školskou radou 
a následně zastupitelstvem kraje 
Vysočina ponese od 1.7. 2006 název 
Vyšší odborná škola, Střední země-
dělská a technická škola Bystřice 
nad Pernštejnem.

Mirek Novák
zástupce ředitele SZeŠ

„ZEMĚDĚLKA“ se vrací ke svému technickému názvu



Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže 
v Bystřici n. P.v Bystřici n. P.  

Setkání rodičů, dětí a paní vycho-
vatelek školní družiny při ZŠ TGM 
probíhají v naší škole pravidelně.

Kromě vánoční dílny byl prvním 
letošním setkáním masopustní kar-

ŠKOLSTVÍ A SPORT

I rodiče si dokážou hrát

neval, který se uskutečnil v pátek 
24. 3. 2006 ve velké tělocvičně 
základní školy. Nápadité soutěže, 
krásné masky a radostný tanec 
byly doménou karnevalu. Taneční 

kreace si spolu s dětmi vyzkoušeli 
rovněž rodiče, kteří přišli podpořit 
své děti.

Den otevřených dveří se zaměře-
ním na výrobu velikonočních ozdob 
a zvykoslovných předmětů proběhl 
dne 30.3.2006. Tátové, maminky, 
babičky, ti všichni se zúčastnili 
„Velikonoční dílničky“. Připravené 
náměty a inspirace, k tomu vlastní 
fantazie a rodiče s dětmi vytvořili 
mnoho nápaditých a zajímavých 
výrobků.

Dne 31.3.2006 paní vychovatel-
ky spolu s dětmi připravily ve ves-
tibulu školy velikonoční výstavku, 
jež ukazuje práci dětí, která probíhá 
systematicky se zaměřením vždy 
na aktuální téma v určitém ročním 
období. Tyto výstavky přinášejí  
krásno nejenom dětem, ale i dospě-
lým.

Eva Sedláčková
ved.vychovatelka ŠD při ZŠ TGM

NÁRODNÍ SOUTĚŽ ZUŠ 2006 – DECHOVÉ NÁRODNÍ SOUTĚŽ ZUŠ 2006 – DECHOVÉ 
NÁSTROJE, SMYČCOVÉ ORCHESTRYNÁSTROJE, SMYČCOVÉ ORCHESTRY

V letošním školním roce pro-
běhla opět národní soutěž Základ-
ních uměleckých škol, vyhlášená 
MŠMT. Žáci naší školy se zúčast-
nili v sekci dechových nástrojů 
a smyčcových orchestrů. V okres-
ním kole, které jsme uspořádali 
na naší škole, dosáhli žáci ZUŠ 
Bystřice n. P. těchto výsledků: 
Dřevěné dechové nástroje: I. kate-
gorie klarinet – Matouš Vrbík 
1.místo, I. kat. fl étna – Kateřina 
Kašparová 1. místo, I. kat. saxofon 
– Veronika Šerá 2.místo, II. kat. 
fl étna Anežka Šejnohová 1. místo 
s postupem do krajského kola, II. 

kat. klarinet – Jiří Pavlovič 2.mís-
to, III. kategorie klarinet – Tereza 
Podsedníková 1. místo, IV. kat. 
fl étna Kristýna Hanusová 3. místo, 
V. kat. fagot – Romana Ostrýžová 
1. místo s postupem do krajského 
kola. (žáci ze třídy p. uč. Marti-
ny Olivové). Absolutním vítězem 
okresního kola s nejvyšším počtem 
bodů se stala Anežka Šejnohová.
Žesťové nástroje: II. kategorie 
Vlastimil Jílek trubka – 1. místo, 
V. kat. trubka - Jiří Vágner 1. mís-
to (žáci třídy p. uč. Štepána Hu-
sáka). 

V krajském kole ve Žďáře nad 

Sázavou získala Romana Ost-
rýžová ve hře na fagot 2. místo 
a Anežka Šejnohová ve hře na fl ét-
nu 1. místo s postupem do kola 
ústředního (celostátního), kde zís-
kala nádherné 1. místo. 

Do krajského kola v kategorii 
smyčcových orchestrů do Tře-
bíče rovněž postoupil smyčcový 
orchestr Něhoslava Kyjovského 
pod vedením Lenky Macháčko-
vé. Přivezl si ocenění nejvyšší 
– 1. místo a ocenění za výbornou 
dynamiku a čistotu tónu.

Všem gratulujeme. 
za ZUŠ Martina Olivová.

 Jedenatřicet měst a obcí kraje 
Vysočina, ale také několik turis-
ticky atraktivních míst v soused-
ním Jihočeském kraji, mohou letos 
v létě poznat milovníci cykloturis-
tiky v rámci III. ročníku soutěže 
Cyklista Vysočiny 2006.
 Soutěž pro cyklisty – amatéry 
vyhlašuje již potřetí v pořadí Měst-
ská policie v Jihlavě. Soutěž se 
koná pod záštitou hejtmana kraje 
Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila. 
 „Sportovní akce nepatří mezi 
akce jednorázové, ba naopak. Je 
rozložena do tří letních měsíců, 
v průběhu nichž se mohou zaregis-
trovaní cyklisté podívat na kole na 
řadu zajímavých a lákavých míst 
a poznat obce a města ležící na 
cyklotrasách v našem regionu,“ 

uvedla Věra Fantová, preventist-
ka Městské police Jihlava s tím, 
že soutěž si klade za cíl vhod-
ným způsobem přispět ke zvýšení 
bezpečnosti cyklistů v silničním 
provozu, a také nabídnout lidem 
vhodné trávení volného času. 
 Pořadatelé soutěže se rozhod-
li zvýšit počet kontrolních míst. 
Jedním z nich je právě i Bystři-
ce nad Pernštejnem, kde obdrží 
soutěžící razítko v Turistickém 
informačním centru. Podařilo se 
rozšířit počet možných tras a zařa-
dit tak do soutěžní karty více krat-
ších tras, které snadno zvládnou 
i začínající cyklisté.
 „Letos poprvé mohou v rámci 
soutěže zavítat registrovaní cyk-
listé také do Jihočeského kraje 

Mezi velmi atraktivní místa, kam 
povedou nově plánované trasy 
patří například Dačice, Slavonice, 
Studená nebo historická zřícenina 
hradu v blízkosti rakouských hra-
nic Landštejn,“ vysvětluje Věra 
Fantová.
 Rozšíření směrem k rakouské 
hranici má podle slov pořadatelů 
několik důvodů. Jedním z nich je 
návaznost vysočinských cyklotras 
směrem do Jižních Čech. Navíc 
z kraje Vysočina byly v nedávné 
době vyznačeny nové trasy, kte-
ré vedou mezi Jihlavou a obcemi 
v Dolním Rakousku právě přes 
území Jihočeského kraje.
 Soutěž bude rozdělena stejně 
jako loni do tří kategorií a to mezi 
muži i ženami. Registrace cyklistů 

Dům dětí a mládeže 
a Kulturní dům 

v Bystřici nad Pernštejnem
Vás srdečně zvou na 11. ročník

AKADEMIE DDM
 sobota 27. 5. 2006 

v  15:00 hodin 

PROGRAM:
představí se Vám členové zájmo-

vých útvarů aerobik, kytara, 
fl étna, klavír, mažoretky, 
roztleskávačky a judo.  

Od 14:00 bude v předsálí otevřena 
výstavka, kde budou vystaveny 

práce dětí ze ZÚ výtvarný, 
keramika, všeuměl a modelářský.

VSTUPNÉ:
děti – 15,- Kč, dospělí 30,- Kč

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ!

VŠEUMĚL
sobotní odpoledne s tvořivou 

činností
pro děti a dospělé

v sobotu 6. 5. 2006
ve 14:00 hodin na DDM 

SMALTOVÁNÍ
každý účastník si nasmaltuje 

hrnek a drobné šperky

Cena za materiál: 100,- Kč
Počet účastníků je omezen 
– max. 10 osob, přihlásit se 

můžete v kanceláři DDM nebo 
telefonicky 566 552 700.  

Těšíme se na vás na Domečku!

začne 1. června 2006 a potrvá do 
31. července. V červnu bude také 
ofi ciálně zahájena první fáze sou-
těže. V rámci ní musí každý zare-
gistrovaný cyklista absolvovat nej-
méně dvě trasy. Tato etapa skončí 
posledního srpna. 
 Druhou etapu soutěže bude tvo-
řit fi nálový závod po stanovené 
trase. Letos se pojede v okolí obce 
Štoky na okrese Havlíčkův Brod. 
Veškeré další aktuální informace, 
včetně přihlášky do soutěže a dal-
ších údajů, budou průběžně k dis-
pozici na: 
www.cyklistavysociny.cz.
Bližší informace: 
Městská policie Jihlava, Věra 
Fantová – tel: 567 167 500
e-mail: vera.fantova@jihlava-city.

III. ROČNÍK SOUTĚŽE CYKLISTA VYSOČINY 2006



                                                                                             

OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - IV.

Zůstaňme ještě jednou u veselého vypravěče Petra Jokla. Z Bystřicka 
vyšel a na Cikháji žil nejdéle. Jezdil tam za ním také kritik Arne Novák, 
jeho vyprávěními býval unešen a na oplátku vyjednal Joklovi vystoupení 
v brněnském rozhlase. Protože však Joklovo vyjadřování bývalo dosti 
jadrné, sepsal mu raději jeho historky uhlazeným stylem na papír. Jenže 
sotva začalo živé vysílání, odložil Petr Jokl připravená lejstra a mluvil 
spatra tak, jak byl naučen. Ke zděšení redaktorů i Arne Nováka a k potěše 
mnoha posluchačů.

Petr Jokl po sobě zanechal útlý strojopisný soupis nejveselejších his-
torek, které buď zažil, nebo ještě častěji někde vyslechl. Většinou se ode-
hrávají na Bystřicku. Před několika lety jsem jeden jeho námět zpracoval 
do zatím rukopisné sbírky pověstí a vyprávění „Zlatý pramen“. Nyní vám 
tuto ukázku nabízím.

Petr JOKL (1865 – 1950)Petr JOKL (1865 – 1950)

Hynek Jurman

nalezeny. Boček si tak mimo další 
podvody vymyslel nejstarší zprávu 
o Zubštejnu z roku 1214, těžbu stří-
bra pod tímto hradem k roku 1238, 
údajné zničení augustiniánského 
kláštera v Doubravníku Tatary v ro-
ce 1241 a také např. nejstarší zprávu 
o Bystřici k r. 1220.

Podle této listiny měl moravský 
markrabě Vladislav Jindřich na 
žádost Štěpána z Medlova udělit 
klášteru v Doubravníku patronátní 
právo kostela v Bystřici a současně 
mu daroval i lán pole v Bystřici, les 
ve Ždánicích a kapli v Pivonicích 
s polovičním poplužím a hájem. 
Údajný opis této listiny ze 14. sto-
letí měl podle Bočka ležet v archivu 
města Bystřice, nikdy se zde však 
nenašel. Už koncem 19. st. byla 
o této listině vyslovena pochybnost 
a v roce 1936 uzavřel problém Boč-
kových falz obsáhlou studií profe-
sor Šebánek. Od té doby se vědci 
i spousta zájemců shodují, že Boček 
klamal. Bohužel se však stále nachá-
zejí povrchní autoři, kteří jeho údaje 
ochotně do nekonečna opisují.

Boček dokázal oklamat i Palac-
kého a do Vlastivědy moravské, 
soudní okres Bystřice, tyto omyly 
přenesl v roce 1907 i Jan Tenora. 
A protože Tenora je nejdostupnějším 
pramenem i pro současné autory, šíří 
se omyl s nejstaršími zprávami jako 
na běžícím pásu. Někdy se dostane 
i do jinak pěkných publikací (např. 
L. Mazáč: Doubravník, 1972), větši-
nou se však jedná o rychle sestavené 
články (např. F. Dvořáček v Katalogu 
okresní výstavy poštovních známek, 
1973). Kniha E. Čermáka Kronika 
Zubří země (1979) přináší spoustu 
hodnotných údajů ze života předků 
na Jimramovsku, v datech však také 
traduje všechny Bočkovy omyly.

Protože však celý problém jas-
ně vysvětlil PhDr. Ivan Štarha ve 
2. kapitole knihy Bystřice nad Pern-
štejnem (1980, s. 20 – 21) a po něm 
třeba stručně i H. Jurman v dějinách 
Štěpánov nad Svratkou 1285 - 1985 
(1985, s. 17 – 18), dalo se čekat, že 

už do Bočkových pastí další auto-
ři neupadnou. Bohužel, opak byl 
pravdou a v dalších letech se musel 
bývalý zemský archivář v hrobě 
radovat. Jen považte: Městským 
úřadem v Bystřici vydaná skládačka 
„Bystřice nad Pernštejnem“ tvrdí, že 
město vzniklo počátkem 13. století 
a dále volně cituje falešnou Bočkovu 
listinu. V roce 1996 vydal Okresní 
úřad ve Žďáře nad Sázavou pano-
ramatickou mapu okresu Žďár a na 
ní, kromě dalších nepřesností, tvrdí, 
že první zpráva o Bystřici spadá do 
roku 1220. Ve stejném roce vychází 
i barevná publikace Bystřicko, kde 
se na první straně textu objevuje 
stejná chyba.

A aby toho nebylo dosti, dosta-
ne se tento nesmysl i do učebnice 
s názvem Vysočina. Pro pět soused-
ních okresů ji vydalo koncem roku 
1996 Informační a metodické cent-
rum ve Žďáře nad Sázavou a pustilo 
tak do škol naprostý nesmysl někte-
rého tvůrce - mechanického opiso-
vače. Autoři učebnice jdou ještě dále 
a k r. 1220 nekladou jen původ Bys-
třice, ale pletou zde navzájem i před-
ky a potomky stejného jména, Štěpá-
na z Medlova. Nějakých plus minus 
65 let pro ně není žádná míra!

A aby se kruh uzavřel, vychází 
v lednu 1997 v novinách Bystřicko 
článek o dějinách města a také zde 
fi guruje letopočet 1220 jako první 
zpráva o Bystřici. Takže tvůrci prů-
vodců, map, učebnic i místní redak-
tor vůbec nevezmou do rukou knihu 
starou 16 let a raději tvrdošíjně opi-
sují z 90 let staré práce Tenorovy...

Na druhé straně samozřejmě 
existují fundovaní autoři, kteří mají 
v problematice jasno. Jedním z nich 
je i bývalý profesor bystřického 
gymnázia Jaroslav Teplý. V hodnot-
né studii „Pernštejnové ve 13. - 14. 
století“ na adresu Bočkovu napsal: 
„...mýlil nejen autory několika gene-
rací, ale ovlivňuje, ač je to neuvěři-
telné, tu a tam i autory naší doby.“

Pan profesor se nemýlí, dosvěd-
čuje to barevná publikace „Vysočina, 

historická města“. Vyšla v roce 2003 
(!), autor textu se raději nepodepsal, 
ale na s. 7 uvedl: „První historic-
ká zmínka o městě spadá do roku 
1220.“ Štěstí, že v dalším textu píše 
v pasáži o městském znaku správně 
o půlce orlice. To jistý žďárský „zna-
lec“ také napsal „půlka oslice“!

A jak je to ve skutečnosti s nej-
starší zprávou o Bystřici? Jde o lis-
tinu olomouckého biskupa Roberta 
z r. 1238, zachovala se však pouze 
v ověřeném opise biskupa Dětři-
cha z roku 1298 a znalci zjistili, že 
i zde šlo o falzum z let 1258 - 1298. 
Někdy v těchto letech tedy tato nej-
starší zmínka vznikla, hlásí se však 
do roku 1238 a skutečně zobrazuje 
stav k tomuto roku, kdy už zřejmě 
v Bystřici existovala osada a stál 
i kostel.

Takže zdánlivé otazníky nad 
původem Bystřice jsou rozluštěny. 
Už dávno! Vědci jsou však od toho, 
aby bádali. Třeba jednou najdou 
nové doklady a zjistí, že vše je ješ-
tě složitější a jinak. To se stát může. 
Ostatně i dnes malá skupinka bys-
třických badatelů obhajuje Bočka 
a jeho listinám věří. Zdá se jim div-
né, že by Boček posouval minulost 
Bystřice o pouhých 18 let (z 1238 
do 1220) a opis původní listiny prý 
v Bystřici opravdu mohl být, jak by 

dosvědčovala zmínka faráře Klinká-
če z roku 1873. A mohl shořet při 
velkém požáru Bystřice. Zde chci 
říct, že ovšem nejde o 18 let, ale 
o 38 a 78 let, jak vyplývá z přede-
šlého odstavce. A v archivu v bývalé 
radnici (dnes budova bystřického 
muzea) se požár nepožár opravdu 
žádné opisy těchto listin nenašly, 
navíc se nenašly ani originály. Kro-
mě toho jsou podezřelé samotné 
údaje Bočkem tlumočené, například 
Tataři v Doubravníku určitě nebyli! 

Za Bočkovy listiny se třeba 
v poslední době staví Petr Dvořáček, 
proti němu se postavil Ivan Štarha 
ve Vlastivědném věstníku morav-
ském 1/2005. Chce-li tedy někdo 
o „Bočkových falzech“ diskutovat 
či je dokonce obhajovat, nelze vůči 
tomu nic namítat, bude-li mít dotyč-
ný věcné argumenty.

Co však nelze přijmout, je bezhla-
vé opisování už před 70 lety vysvět-
lených omylů, aniž by se pisatel 
o podstatě problému aspoň zmínil. 
Tímto článkem chceme vyvolat 
odbornou diskuzi o Bočkově příno-
su naší historiografi i a třeba časem 
uskutečníme i malé sympózium, po 
němž se mlhy nad pravými či údaj-
nými Bočkovými falzy třeba trochu 
rozplynou.

  Hynek Jurman

V Bystřici měli svůj spolek 
vojenští vysloužilci, lidově vete-
ráni. Jednu ze svých odboček měli 
i ve Štěpánově. Když dostal spolek 
krásný prapor od hraběnky Mitrov-
ské, připravil na druhou srpnovou 
neděli slavnostní svěcení. Pozvání 
dostaly samozřejmě i okolní odboč-
ky.

„Tam nemůžeme chybět!“ hla-
holil hned hostinský Čuhel, velitel 
štěpánovských veteránů. „Samotná 
hraběnka půjde za kmotru.“

Jak veteráni chytali ježky

V YŠ P E R K OVA L  A N T O N Í N  B O Č E K  N A Š E  D Ě J I N Y ?

„Dej pokoj, v neděli si radši 
poležíme,“ odmítali členové. 

Šlo většinou o slévače a dělníky 
z železáren, kteří se za celý týden 
hodně nadřeli a chtěli mít také svá-
tek. Vždyť by museli vstávat ještě 
za tmy a kvůli jakémusi praporu 
se mají hnát až do Bystřice? Jenže 
velitel Čuhel nechtěl na té slávě 
chybět, a tak začal slibovat:

„Seženu koně a žebřiňák a nechá-
me se tam zavézt. A garantuji vám, 

Pokračování na str. 15

Pokračování ze str. 1



Jak veteráni chytali ježci
byla jedna báseň. Takové množství 
lidí se jen málokdy vidí, z celého 
širokého okolí se scházeli. A dosta-
vila se celá rodina Mitrovských, 
i pan hrabě.

„Budeme defi lírovat!“ volal hos-
tinský Čuhel nadšeně a formoval 
své muže k slavnostní přehlídce. 
Chlapi ho nezklamali, na ty Ště-
páňáky byla opravdu radost pohle-
dět. A tak šťastný hostinský poručil 
dvě čtvrtky piva, a když se vypily, 
teklo tu ještě pivo od hraběte. Znáte 
někdo slévače, který nepije? A tak 
se nedivme, že se veteráni zdrželi 
až do tmy. Byla už noc, když se 
v dobré náladě ubírali domů. Žebři-
ňák je teď sotva pobral, ale do Ště-
pánova je to po kopečku, však nějak 
dojedou!

„Já starej voják se i do Vrťáku 
ještě dohrabu,“ nechal se slyšet 
hajný Doležal z Vrtěžíře, jenž také 
patřil do štěpánovské odbočky.

Přijedou do Lesoňovic, právě 

pokračování ze str. 14
že si každý sedne!“

Poté už byli veteráni s účastí 
smířeni, zvláště, když hostinské-
ho potřebovali. Přece si to u něj 
nerozhází. Program začínal v Bys-
třici nad Pernštejnem slavnostním 
budíčkem už o sedmi, pak násle-
dovalo vítání hostů a přespolních 
spolků, nato mše svatá a vysvěcení 
praporu a pak už se uvidí. O žízni 
veteráni určitě nebudou! A tak brzy 
vstali a pro jistotu už o páté vyrazili 
ze Štěpánova. Sešlo se jich osmnáct 
a každý skutečně našel místo na 
voze.

Cestou ještě podřimovali a jedi-
né, co je vyrušilo z jednotvárné jíz-
dy, byl velitelův křik:

„Podívejte, to je ježek jako 
pytel!“

Opravdu, velký ježatec jim pře-
běhl cestu právě u Lesoňovic.

Zbytek cesty se už nic zajímavé-
ho nepřihodilo, zato v Bystřici to 

Chci Vás pozvat k pravidelným setkáním, která se konají 
ve sborovém domě (Nová čtvrť 504):

–   na BIBLICKOU HODINU PRO DĚTI (středa 14.45 hodin), při níž vykládáme 
biblickou dějepravu, povídáme si, zpíváme a kreslíme,

–   na BIBLICKOU HODINU PRO DOSPĚLÉ (čtvrtek 17.15 hodin), kde si 
přečteme několik veršů z bible a zamýšlíme se nad nimi, 

–   na NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY, které jsou tu už v 7.50 hodin.

za Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Novém Městě na Moravě,

kazatelskou stanici v Bystřici nad Pernštejnem 
Markéta Halamová, evangelická farářka

V neděli 2. dubna 2006 byla 
slavnostní vernisáží zahájena 
výstava obrazů, které namalovali 
a nakreslili členové Společnosti 
Františka Kroha. Na vernisáži pro-
mluvili PhDr. Vladimír Cisár a Ing. 
Hynek Jurman a zahrála děvčata 
z Dechového kvartetu ZUŠ v Bys-
třici nad Pernštejnem pod vedením 
paní učitelky Martiny Olivové. 

Asi stovka naslouchajících se 
dozvěděla mnohé o osobnosti 
Františka Kroha, jenž byl, jak se 
zdá, renesančním člověkem. Milo-
val výtvarné umění a obdivoval 
hlavně staré holandské mistry, hrál 
divadlo, psal divadelní kusy, horo-
val pro kopanou, u Víckova měl 
svůj oblíbený dub. Výstava jeho 
stoupenců potrvá do 26. dubna. 
Hned poté se začne ve výstavní 
síni Městského muzea v Bystřici 
připravovat výstava z děl regionál-
ních špiček výtvarného umění.

POTŘETÍ  SPOLUPOTŘETÍ  SPOLU
Kdo se tedy představí? Samo-

zřejmě nepřehlédnutelná rodina 
Rossí (Božena, Karolína, Kateři-
na, Karel a Tomáš), dvojice Hana 
Lavičková a Leoš Boček, done-
dávna v muzeu vystavující Libor 
Antl a Vladimír David Houdek, 
Miroslava Špačková, jejíž některé 
sochy jsou instalovány v Turistic-
kém informačním centru, a také 
Jana Švédová, František Pillmayer 
a František Tržil. Už jen z výčtu 
jmen je patrné, že jde o to nejlep-
ší, co může výtvarnické Bystřicko 
nabídnout.

Vernisáž se koná v Městském 
muzeu v sobotu 29. dubna 2006 
v 17.00 hodin a zahraje při ní 
Cepella Allegro. Výstava potrvá 
až do 31. července a otevřeno bude 
denně od 8.00 do 16.00 hodin. 
Podrobnosti o výstavě přineseme 
v dalších číslech.   
   -HJ-

Povodně v minulých dnech 
zajisté způsobily i v našem kraji 
Vysočina nemalé škody. Na mno-
hých místech mohlo dojít i k zapla-
vení a ke znečištění zdrojů pitných 
vod, a to jak těch, které slouží pro 
hromadné zásobování občanů pro-
střednictvím veřejného vodovodu, 
tak i soukromých studní, které 

OKÉNKO ČCEOKÉNKO ČCE

JAK VYČISTIT ZDROJE PITNÝCH VOD

OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE, RŮZNÉ

slouží pro individuální zásobová-
ní pitnou vodou, případně pouze 
jako zdroj pro zalévání zahrádek 
apod. Voda v těchto zaplavených 
studních je v současné době zřej-
mě velmi znečištěna a je naprosto 
nevhodná pro pitné či jiné užitkové 
účely.

Hlavní hygienik ČR MUDr. 

Michael Vít,Ph.D. rozhodl, že 
pokud došlo k plošnému zaplave-
ní studní, které slouží k individu-
álnímu zásobování pitnou vodou, 
budou odběry a následná vyšetře-
ní zajišťovat bezplatně pro jejich 
majitele či provozovatele zdravotní 
ústavy. Pro tento případ však musí 
být zcela zásadně splněny některé 
důležité podmínky.     

Musí se jednat o studny, které:
• jsou jediným zdrojem pitné 

vody,
• odpovídají základním požadav-

kům na stavebně technické 
zabezpečení,

• byly plošně zaplaveny,
• byly před odběrem dostatečným 

a správným způsobem sanovány 
(vyčištěny) a byla provedena 
potřebná dezinfekce,

• nejeví smyslové (organoleptic-
ké) znečištění a změny jakosti.
Musí trvale zásobovat obydlené 

objekty, které jsou zkolaudované 
a využívané k bydlení.

Upřednostňují se školská a zdra-
votnická zařízení a objekty sociál-

ní péče.
Bezplatné vyšetření se nevzta-

huje na rekreační objekty. Part-
nerem pro organizační zajištění 
odběrů vzorků vod jsou starostové 
obcí případně jimi pověřené kom-
petentní osoby. Lze předpokládat, 
že většina zaplavených studní však 
nebude splňovat veškeré uvedené 
podmínky a nebo, že majitel či 
provozovatel studní i při splnění 
daných podmínek bude mít zájem 
o vyšetření vody ze studní ve vět-
ším rozsahu, než bude prováděn 
bezplatně. Pro tato vyšetření při-
chází Zdravotní ústav se sídlem 
v Jihlavě s velmi vstřícnou nabíd-
kou 30% slevy! 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
zpracovalo materiál „Pravidla 
základní hygieny po záplavách“, 
který je umístěn na jejich webových 
stránkách. Další potřebné informa-
ce naleznete taktéž na WWW.zujih.
cz ve složce Povodně 2006.  

MUDr. Stanislav Wasserbauer, 
ředitel Zdravotního ústavu 

se sídlem v Jihlavě

do míst, kde jim ráno zkřížil cestu 
ježek, když někteří volají:

„Ježci! Ježci!“
Skutečně, i v té tmě všichni vidí 

temné stíny u příkopu. To je zas ten 
starej a za ním běží vzhůru čtyři 
mladí!

„Francku, zastav!“ křičí velitel. 
„Pochytáme je, vezmu je domů na 
ty šváby, co nám straší v hospodě!“

Seskočili tedy z vozu a pustili 
se za ježky. Nejrychlejší byl haj-
ný Doležal. Jednoho chytil a na 

okamžik zkameněl. Neztratil však 
duchapřítomnost, hned zas ježka 
zahodil a křičel:

„Ježíšmarjá, vono to píchá!“
„To seš veterán, když se bojíš 

ježka?“ smál se mu Čuhel a chytil 
oběma rukama toho velkého. Kapi-
tální úlovek! Jenže co to?

Ježek mu protekl mezi prsty 
a hostinský celý zvadl.Nebyli to jež-
ci. Cestář zde večer pásl krávu a na 
krajnici po ní zbylo pět kravinců…

  Hynek Jurman 
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VÍRSKÉ VÝLETYVÍRSKÉ VÝLETY
Motto: „Nestůjte nohy, choďte horami, krajem mocného kdysi Věnavy,

         užijte přírody hýřící krásami, poznejte Vír, perlu Moravy!“
Na počest zakladatele a prvního průkopníka turistiky ve Víru Františ-

ka Šťastného půjdeme Vírské výlety v sobotu 6. května 2006 a zváni jsou 
všichni, kteří se chtějí na vlastní oči přesvědčit, jaké krásy přírody nám 
zůstávají skryty, pokud se za nimi sami nevypravíme.

Při příležitosti turistického pochodu se bude konat křest půvabné knihy 
„Chudobín - historie zaniklé obce“. Křest je naplánován spolu s kulturním 
programem na sobotní dopoledne mezi 10-11hodinou na pravém břehu 
Vírské přehrady poblíž míst, kde dříve Chudobín stával. 

Účast na slavnostním uvedení přislíbil pan Radovan Lukavský coby 
kmotr knihy a hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil.

Prezentace účastníků bude z Kulturního střediska (bývalá Mateřská 
škola) ve Víru od 7 do 11hodin, ukončení do 17hodin. 

Výlety se konají za každého počasí. Každý, kdo se zúčastní, jde a jede na 
vlastní nebezpečí. Rodiče plně odpovídají za své děti.

Startovné je dobrovolné. Občerstvení zajištěno.
Udělejte něco pro své zdraví a dobrou pohodu, poznávejte své okolí:

P O Z V Á N K AP O Z V Á N K A
Obec Vír spolu s rodinou Vavříčkovou a Valovou v rámci projektu 

„Obec plná sportu 2006“ za fi nanční podpory Fondu Vysočiny pořádá 

v sobotu 20. května 2006 

„Memoriál Zdeňka Vavříčka“
- cykloturistické výlety pro přátele cyklistiky. 

Přihlášky a informace: 
Irena Valová, mob. tel. 608383020, e-mail: irena.valova@seznam.cz 
nebo Zdenek Šudoma, tel. 566575155, e-mail: zdenek.sudoma@cen-
trum.cz 
Prezentace: v sobotu 20. května 2006 v 10,00 hod. u Vavříčkových 
(Vír čp. 22)
Trasy memoriálu: 
1. Vír – Dalečín – Veselí – Hluboké (hospůdka Pohádka) – Korouhvi-
ce  – Vír (délka trasy je 24 km a je vhodná i pro rodiny s dětmi)

2. Vír – Nedvědice – Rožná – Dol. Rožínka – Bystřice nad Pern. – 
Dalečín – Veselí – Hluboké (hospůdka Pohádka) – Korouhvice – Vír 
(délka trasy je 60 km).

3. Vír – Nedvědice – Rožná – Dol. Rožínka – Rozsochy – Skalský 
- Dvůr – Lísek – Míchov – Jimramov – Dalečín – Veselí – Hluboké 
(hospůdka Pohádka) – Korouhvice – Vír (délka trasy je 72 km)

Pořadatelé doporučují účastníkům akce malé občerstvení v hospůdce 
„Pohádka“ v Hlubokém.
Pokud to počasí dovolí, celou akci společně zhodnotíme s občerst-
vením (tradiční utopenci a …) u kabin na fotbalovém hřišti.
Připraveny jsou opět turistické známky. Na Vaši účast se těší pořadate-
lé. Přijďte si zasportovat !!!!

K tomu kroku konečně došlo 
5. dubna 2006 podepsáním zakla-
datelské smlouvy o založení obec-
ně prospěšné společnosti dle záko-
na č. 248/1995 Sb. zakladatelskými 
subjekty, kterými jsou Mikroregion 
Bystřicko a Město Bystřice nad 
Pernštejnem.

V nejbližší době bude podán 
návrh, aby byla MAS Zubří země 
o.p.s. zapsána do rejstříku obecně 
prospěšných společností, vedeného 
Krajským soudem v Brně.

Sídlo společnosti je stejné jako 
u zakladatelských subjektů, tedy 
Masarykovo nám. 57, Bystřice nad 
Pernštejnem.

Orgány společnosti:
Správní rada (šesti členná): 

Předseda správní rady: Bc. Josef Voj-
ta, místostarosta města Bystřice n.P. 
Ostatní členové: Mgr. Ladislav 
Stalmach, Alice Levá, Ladislav 
Rumler, Jitka Blaurocková, Augus-
tin Holý.

Dozorčí rada (tří členná):
Předseda dozorčí rady: Petr Jurač-
ka, jednatel společnosti Lesní spo-
lečenství obcí, s.r.o.

Ostatní členové: Břetislav Suchar-
da, Jiří Novotný.

Hlavním posláním této společ-
nosti bude v příštích letech přispět 
ke zlepšení kvality života všech 
obyvatel mikroregionu Bystřicko. 
K tomu by měly napomoci fi nanční 
prostředky z různých evropských 
i krajských programů či fondů. 
Přímo pro MAS je určen program 
Leader + a Leader ČR. 

Programy Leader fungují jinak 
než jsme tomu byli zvyklí. Ve vět-
šině žádostí o dotace musí nejdříve 
existovat záměr a teprve pak se na 
jeho realizaci shánějí peníze. U pro-
gramů Leader je to přesně naopak. 
Nejdříve jsou pro MAS schváleny 
fi nanční prostředky na realizaci 
strategie, a sama MAS se pak roz-
hoduje, komu a na co je poskytne. 

V roce 2006 bude MAS Zubří 
země žádat zatím o fi nanční pro-
středky z Operačního programu 
„Rozvoj venkova a multifunkč-
ní zemědělství“ v rámci opatření 
2.1.4 C Rozvoj venkova (podopat-
ření typu Leader+) – osvojování 
schopností. Finanční prostřed-

Klub dětí  a Sbor pro občanské záležitosti v Rovečném pořádají
jako součást výstavy soutěžních prací 4. ročníku výtvarné soutěže pro děti 

„Čím je mi prospěšná včela“

VČELAŘSKOU VÝSTAVU
A

VÝSTAVU MEDOVÉHO PERNÍKU

KD Rovečné  29. 4. – 4. 5. 2006 10,00 – 17,00h
V neděli 30. 4. 2006 bude předvádět zdobení perníků

paní Marie Melšová, perníkářka z Budislavi u Litomyšle

Slavnostní zahájení výstavy a předání cen úspěšným výtvarníkům 
proběhne 28. 4. 2006 od 16,00 hodin
Se svými perníkovými výrobky se můžete přihlásit do 20. 4. 2006 
písemně nebo telefonicky na adrese Klub dětí, Obecní úřad Rovečné, 
PSČ 592 65 nebo na telefon 566 574 130 a 605 250 626.

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ BYLA ZALOŽENA
ky budou použity 
k vypracování a propa-
gaci základního doku-
mentu - rozvojové 
strategie a na úhradu 
nákladů spojených se 
založením MAS Zubří 
země. Od roku 2007 
by měla být MAS 
připravena rozdělovat 
a administrovat fi nanč-
ní prostředky, které jí 
budou schváleny.

Jarmila Zemanová

1. trasa, 12 km:
  VÍR – CHUDOBÍN (křest knihy) - KLUBAČICE (vyhlídka) – VÍR
2. trasa, 14 km:
  VÍR – CHUDOBÍN (křest knihy) - KARASÍN (rozhledna) – KLUBAČICE 

(vyhlídka) – VÍR 
3. trasa, 15 km:
  VÍR – ZUBŠTEJN (přes Pyšolec) - ZUBŠTEJN – AUERŠPERK – JITŘEN-

KA - VÍR (podél Bystřičky)

 4. trasa, 23 km:
  VÍR – CHUDOBÍN (křest knihy) – DALEČÍN – VÍTOCHOV - KARASÍN 

(rozhledna) – KLUBAČICE (vyhlídka) – VÍR 
5. trasa, 42 km:
 VÍR – CHUDOBÍN (křest knihy) – DALEČÍN – NA JEDLI – SULKOVEC - 

BYSTRÉ – HARTMANICE – SVOJANOV - NYKLOVICE – HORNÍ LES - VÍR

 V Kulturním středisku (bývalá mateřská škola) je připravena výstava
grafi ky „Křížová cesta“ vírské rodačky, akademické malířky Anny Pous-
tové, rozené Šťastné.
Pro sběratele turistických známek jsou připraveny známky: Vír – Českomorav-
ská Vrchovina No. 1321 a Výroční známka – Vír – obec plná sportu 2006.

(Petr Janďourek, Vír 28, tel.: 739 990 292, e-mail: bystrice@vpo.cz)
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SK Bystřice nad Pernštejnem 
– výsledky přípravných utkání duben 2006, 

zahájení soutěží

JUDO
Dne 26. 3. se konal v Jihlavě turnaj v judu. Závodníci z oddílu DDM 

Bystřice n.P. si vedli velmi dobře. V kategorii mláďat se Martin Jinek umís-
til na 2. místě a Sára Stalmachová na 3. V kategorii mladších žáků se na 

hezkém 4. místě 
umístil Marek 
Kováč. 

O týden poz-
ději se uskuteč-
nil ve Žďáře n.S.
turnaj o pohár 
starosty. V jed-
notlivcích v ka-
tegorii mláďat se 
umístili (zleva) 
na místě 1. Sára 
S t a lmachová , 
2. Martin Jinek, 

1. Marek Vondruška 4. (vpravo dole) Jakub Šedý. V kategorii mladších 
žáků (vlevo dole) na 4. místě Marek Kováč. Oba turnaje byly silně obsa-
zeny. Všem závodníkům gratulujeme.

Ladislav Zítka

20. května 2006 

- DEN SPORTU PRO VŠECHNY
V červnu letošního roku uplyne 

12 let ode dne, kdy Orel poprvé 
v mnoha místech naší republiky 
nabídl veřejnosti možnost spo-
lečně prožít jeden den sportem. 
Úspěch akce podnítil Ústředí Orla 
k pokračování tohoto typu aktivit 
v roce 1996 pod názvem „Jeden 
den sportu pro každého – jeden 
den sportu pro všechny.“ 

Akce přivedla do více jak 80 
míst České republiky několik 
tisíc sportujících. Přesně 10 roků 
od poslední akce tohoto typu by 
chtěl Orel „DNEM SPORTU PRO 
VŠECHNY“ napomoci k vytvoře-
ní atmosféry vzájemného porozu-
mění nabídkou veřejně prospěšné 
sportovní akce. 

Orel jednota v Bystřici n.P. spo-
lečně s KDU – ČSL nabídne širo-
ké veřejnosti v sobotu dopoledne 
dne 20.5.2006 možnost zdarma 

využít sportovního zařízení míst-
ní Sportovní haly. Od 10,00 do 
13,00 hod mohou občané navštívit 
bazén, horolezeckou stěnu, zahrát 
si kulečník, kuželky, bowling či 
squash. Postačí si přinést pouze 
sportovní oblečení, obuv či plav-
ky. Odpoledne od 14,00 hod bude 
program pokračovat na hřišti nebo 
v Orlovně (podle počasí) sou-
těžemi a hrami pro děti. Vítězo-
vé soutěží obdrží diplomy, malé 
odměny, ostatní účastníci drobné 
upomínkové předměty. 

Bližší informace budou včas 
zveřejněny. Přijďte tedy v co nej-
větším počtu využít této příležitos-
ti zasportovat si, udělat alespoň 
jednou za čas něco pro své zdraví, 
nebo jenom povzbudit soutěžící 
a potěšit se z úspěchu druhých.

M. Kučerová
sekretář jednoty

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím rodinný dům v Bys-

třici a blízkém okolí. Platba 

hotově, ihned!!! Cena – do 

2,5 mil. Telefon: 724 657 674

***
Dubové podlahy, scho-
dy, střešní okna – telefon: 

777 788 164

***
Stříhání psů, Hodonín u 

Kunštátu, tel.: 721308702

Muži A
2.4.  BY – Čebín 4:3 (1:0)  Havlíček, Lukš, Sklenář, Špatka
9.4.  BY – Polná 2:2 (1:0)  Havlíček, Sklenář
Zahájení soutěžních utkání:
16.4.  Hartvíkovice-BY  29.4. V. Bíteš-BY  7.5. BY- Žirovnice
22.4.  BY-Okříšky  1.5. BY-Nové Město  14.5. Pelhřimov-BY

Muži B
1.4. BY – Věchnov 4:3 (2:1)   König Fr., Krošlák, Hulák, Sedláček
9.4. BY – Štěpánov A 0:3 (0:2)  König Fr. 2, Krošlák 
Mistrovská utkání: 
15.4. BY-Sněžné  1.5. Žďár n.S. B-BY   6.5. Bory B-BY
23.4. Herálec B-BY   5.5. BY- Bobrová B   13.5. BY-Jabloňov

Dorost
1.4. BY – Rozsochy 2:2 (1:0)
9.4. BY – V. Bíteš 2:5 (1:2)
Mistrovská utkání: 
16.4. Bedřichov-BY   30.4. BY-Žďár n.S. 
23.4. BY-Humpolec  14.5. BY- Pacov 

Starší a mladší žáci:
BY – Žďár n.S 0:5 st., 6:0 ml.
BY – Polička 2:5 st., 2:5 ml.
Mistrovská utkání: 
16.4. Havl. Brod-BY  29.4. Žďár n.S.-BY 3.5. V. Meziříčí-BY
22.4. BY-Pacov    6.5. BY- Pelhřimov

Přípravka starší a mladší:
Mistrovské turnaje: 16.4. Velké Meziříčí, 30.4. Jihlava, 7.5. Bystři-
ce n.P., 14.5. Humpolec

V neděli 9.4.2006 uspořádal Orel župa Metodějova Bystřice n.P. ve 
Sportovní hale župní kvalifi kační turnaj ve fl orbalu mužů. Turnaje se 
zúčastnila družstva 7 orelských jednot z žup Metodějovy, Sušilovy 
a Kubišovy. Vítězství v turnaji a postup do fi nále si vybojoval fl orbalo-
vý oddíl jednoty Rovné, Nové Město n.M. obsadilo čtvrté místo (oba 
oddíly župy Metodějovy).

Tento kvalifi kační turnaj byl fi nančně podpořen Ústředím Orla, MěÚ 
Bystřice n.P. z programu podpory sportovního života města a župou 
Metodějovou.

M. Kučerová
sekretář jednoty

Župní turnaj

Program ve sportovní hale v květnu 2006

SPORT

Datum Čas Akce  
5.5.2006 19.30-21.00 Aerobic Studio Hana (Hana Kabrnová) 
6.5.2006 9.30-11.00 Aerobic Studio Hana (Hana Kabrnová) 
 15.00-17.00 Aerobic Studio Hana (Hana Kabrnová) 
 19.30-21.00 Aerobic Studio Hana (Hana Kabrnová) 
7.5.2006 9.30-11.00 Aerobic Studio Hana (Hana Kabrnová) 
 15.00-17.00 Aerobic Studio Hana (Hana Kabrnová) 
 19.30-21.00 Aerobic Studio Hana (Hana Kabrnová) 
8.5.2006 9.30-11.00 Aerobic Studio Hana (Hana Kabrnová) 
13.5.2006 9.00-.17.00 Turnaj ve florbalu (ASK Bystřice n.P.) 
19.5.2006 18.30-19.30 Aerobic s L.Velínskou a R.Ondráškem  
20.5.2006 9.30-13.00 Aerobic s L.Velínskou a R.Ondráškem  
 17.30-18.30 Aerobic s L.Velínskou a R.Ondráškem  
21.5.2006 10.00-11.00 Aerobic s L.Velínskou a R.Ondráškem  
27.5.2006 10.00-18.00 Turnaj ve florbalu (Hattrick Brno) 
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REKLAMA, INZERCE

§§  Advokátní kancelář JUDr. Dagmar  §§ 
§§  Křesťanová se sídlem v Brně  §§ 

zřizuje od 5.5.2006 svou pobočku na adrese
Bystřice nad Pernštejnem
Kulturní dům ul. Luční 764, Bystřice n/P 

provozní hodiny: Pá 8:30 – 16:30 

návštěvu si lze sjednat na tel.:
731471113 – JUDr. Dagmar Křesťanová, advokátka 
545214026 – Advokátní kancelář v Brně
731471114 – Mgr. Jiří Pokorný, advokátní koncipient 
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REKLAMA, INZERCE
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REKLAMA, INZERCE

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


