
„Jak červení a zlatí pavouci železo teklo do hliněných forem,“ napsal klasik 
před desítkami let. Kdo viděl odlévání odlitků ve slévárně, dá básníkovi za 
pravdu. Letos 7. července 2006 se k těmto znalcům připojily tři stovky diváků, 
účastníci Sochařského a slévárenského sympózia v Železárnách Štěpánov.

Na licím poli stálo připraveno 18 forem a kolem se v bezpečném odstupu 
skutečně tísnilo na 300 zájemců. Po krátkých technologických potížích došlo 
k odpichu kovu z plynové pece, litina byla přelita do licího bubnu a z něj pro-
běhlo vlastní odlití. Jemu předcházela jednak výroba modelů, tentokrát umě-
leckých děl, která dodali akademičtí sochaři Oldřich Rujbr, Zdeněk Makovský, 
Miroslava Špačková a Monika Havlíčková, legendární tvůrce z Křížovic Zde-
něk Macháček, z mladších umělců pak Barbora Bendová, Hana Lavičková, 
Jaroslava Krečmarová, Hedvika Křížková, Aleš Navrátil a Leoš Boček.
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ČERVENÍ A ZLATÍ PAVOUCI 
SOUKALI ŽHAVÉ NITĚ

Téma měsíce: Červení a zlatí pavouci soukali žhavé nitě       strana 1 a 6

(pokračování na str. 6)

Jak červení a zlatí pavouci železo teklo na Sochařském a slévárenském 
sympóziu...     

(pokračování na str. 7)

(pokračování na str. 6)

Zastupitelstvo na svém posled-
ním zasedání schválilo závěrečný 
účet města za rok 2005. „V roce 
2005 město Bystřice n.P. hospo-
dařilo defi citně, a to s defi citem 
ve výši 4,8 mil. Kč. Je to výraz-
ně lepší výsledek, než jaký byl 
rozpočtován,“ říká Ota Lipovský, 
vedoucí odboru fi nancí, a dodává: 
„V základním rozpočtu na rok 2005 
bylo počítáno s defi citem 28,1 mil. 
Kč, právě z důvodu 25 milionové-
ho příspěvku na výstavbu čističky 
odpadních vod.“ Největší inves-
tiční položkou byl příspěvek na 
výstavbu čistírny odpadních vod 
25 mil. Kč, 10 mil. Kč bylo inves-
továno do rekonstrukcí komunika-
cí. 5,5, mil. Kč do Turistické uby-
tovny Areálu sportu s.r.o., 6 mil. 

Kč na dokončení jídelny na ZŠ 
TGM (staré resty z megakuchy-
ně), 4,7 mil. Kč na rekonstrukci 
muzea, na kterou město dostalo 
celou dotaci ze státního rozpoč-
tu a 3,8 mil. Kč na rekonstrukci 
stěny v KD, taktéž ze státního 
rozpočtu. „Uplynulý rozpočtový 
rok 2005 nebyl z hlediska fi nanč-
ního nijak výjimečný. V podsta-
tě se dá říci, že chod města byl 
zabezpečen z daňových příjmů, 
které dosáhly 96 mil. Kč. Největ-
ší nárůst byl zaznamenán u DPH, 
která dosáhla výše 24,2 mil. Kč. 
Hned na druhém místě z hledis-
ka výše inkasa se umístila daň 
z příjmů fyzických osob z pod-
nikání, a to ve výši 21 mil. Kč. 

VÍTOCHOVSKÝ PRAPOR POŽEHNÁN

Asi tisícovka poutníků přišla letos 5. července k vítochovskému 
kamennému kostelíku. Nejdříve na tradiční cyrilometodějskou poutní 
mši svatou, později i na párek a pivo, ale letos ještě na něco navíc. Na 
slavnostní požehnání obecních symbolů Vítochova.

Hodně se už letos napsalo o znovuobjevení vítochovské pečeti i o prá-
ci pana Ladislava Pokorného na praporu a znaku. Právě o vítochovské 
pouti se s těmito symboly seznámila veřejnost.

„Všichni odvozujeme svůj původ od určitého kraje, města, obce. V této 
souvislosti by k nám měly promlouvat nejen ofi ciální symboly České 
republiky, ale i ty, které od dávných časů užívala obec a četné generace 
obyvatel,“ řekl v úvodu svého projevu starosta Bystřice Ing. Pačiska. 

Závěrečný účet města za rok 2005

Foto: Hynek Jurman

Foto: Hynek Jurman

Odpich litiny z plynové pece. 
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POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

www.bystricenp.cz

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

(Změna programu vyhrazena - aktuální změny na www.bystricenp.cz)

Sňatky

Červen 2006
24.6. Helena Rajšnerová
         Vladimír Toman

Narození

Květen 2006
  3.5.  Nela Nováková
  5.5.  Milan Blažek
11.5.  Kamila Šimečková
14.5.  Michaela Chrástová
15.5.  Jiří Janoušek 
24.5.  Barbora Veselská

Jubilanti

Červenec  2006
Marie Havlíková    94let

Srpen 2006
Rudolf Šikula         94let
Marie Kincová       80let
Břetislav Kugler     80let
Drahomíra Prokopcová  75let
Zdeněk Fiala           75let

Úmrtí

Červen 2006
7.6.  Vlasta Večeřová

SRPEN
Datum Akce Místo Pořadatel

5.-6.8.2006 Turnaj mužů v plážovém volejbalu koupaliště Unzeitig, 
Martinec

5.-6.8.2006 Turnaj mužů ve dvouhře ten. hřiště Tenisový klub 
11.8.2006 Pouťová zábava 

(ANNA ROCK KUŘIM)
začátek ve 20.00 hodin 

výletiště
Pod Horou 

Sbor
dobrovolných

hasičů v Bystřici
13.8.2006 Vavřinecká pouť  náměstí KD 
13.8.2006 Sochařské a slévárenské sympozium 

(prezentace děl)
parčík za 

Městským
úřadem

Železárny
Štěpánov, Město
Bystřice, VUT 
Brno, VOŠT a 

SPŠ v Brně

19.-26.8.2006 Výcvikový tábor ml. v šermu pro celou ČR
(zakončený přeborem ČOS ve všech 
kategoriích)

Sportovní
hala

Šermířský oddíl 
TJ Sokol 

20.8.2006 Autobusový zájezd na celostátní orelskou pouť
Svatý Hostýn 

- Orel Jednota 

25.-27.2006 VI. Classic Car Weekend náměstí
v Bystřici n.P
(26.8.2006)

Veterán Klub 
Tatra, město
Bystřice n.P., 
Classic Car 

Króžek
26.8.2006 53. roč. Malého svrateckého maratonu na 32 km 

+ doprovodná akce ADREX Víkend 2006 
Vír Jiskra Vír 

26.8.2006 Turnaj v plážovém volejbalu smíšených dvojic koupaliště Areál Sportu 

SLAVNOSTI PERNŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
Jak už se stalo dobrou tradicí, 

proběhly začátkem prázdnin zase 
Slavnosti Pernštejnského panství. 
Co všechno mohli zájemci vidět, 
slyšet, prožít? Ve čtvrtek 4. červen-
ce začal šestidenní program ver-
nizáží pozoruhodných obrazů ak. 
mal. Jaromíry Knoblochové (úvod-
ní slovo Hynek Jurman) a o hodinu 
později vernisáží obrazů Přemysla 
Povondry (úvodní slovo Jiří Šmíd). 
Večer zpíval v areálu U Rybníka 
Jakub Smolík a pak proběhl count-
ry bál.

Ve středu 
5. července 
už jsme mohli  
navštívit i dal-
ší výstavy: ve 
škole výstavu 
železničních 
modelů, foto-
grafi e Miloše 
Neči a včelař-
skou výstavu, 
na radnici 
výstavu o his-
torii Tišnova, 
v Lomnici 
výstavu „Pří-
běh Serenyiů“, 
v Doubravní-
ku výstavy fotografi í, dřevořezeb 
Valtra Baxy, paličkování a historii 
souboru „Dóbrava“.  V Černvíře 
byl zpřístupněn kostel a v Křížo-
vicích probíhala výstava ak. mal. 
Karla Rossí. Na Pernštejně oživili 
nádvoří šermíři, řemeslníci a diva-
delníci. U Rybníka startovali mara-
tónci a koncerovaly skupiny HAR-

LEJ, ALKEHOL, SCA a EXIT.
Ve čtvrtek se hrál nohejbalový 

turnaj o pohár senátora Novotné-
ho, odpoledne přednášel Dr. Ko-
láčný o držitelích Pernštejna a nosi-
telích Řádu zlatého rouna, U ryb-
níka hráli např. MAXIM TUR-
BULENC, Jarda Hypochondr,
 VERONA a E.M.I.L. Ve Smrčku 
se sešli příznivci koní, v Doub-
ravníku byla zpřístupněna hrob-
ka Mitrovských. Všechny výše
uvedené akce probíhaly i v 

následujících dnech. Program 
byl dále obohacen v pátek 7. čer-
vence především Dnem otevře-
ných dveří v Železárnách Ště-
pánov a následným Sochařským 
a slévárenským sympóziem a ta-
ké vystoupením Jaroměřického 
zámeckého divadla a souboru 
Cvrčci na hradě. V sobotu 8. čer-

vence proběhla Velká rybářská sou-
těž, koncert skupiny Žlutý pes, mód-
ní přehlídka a velký ohňostroj. Dále 
vystoupil známý písničkář Ladislav 
Zítka a proběhl také program města 
Bystřice nad Pernštejnem, v němž se 
představili především žáci ZUŠ, čle-
nové Hudebně dramatického oddílu 
Orel, děti a mládež z DDM, zejména 
aerobik pod vedením Jitky Exlové, 
a mažoretky pod vedením p. uč. 
Bačkovské, za což jim děkujeme.

Slavnosti končily v neděli 
9. července pro-
gramem města 
Tišnova, spor-
tovci opět vybí-
hali na MEZ 
a na nádraží 
přijel historic-
ký vlak.

H o k e j o v ý 
manažer Fran-
tišek Flígr byl 
s průběhem ce-
lých slavností 
spokojen: „Do-
brý, všechno 
klaplo, přálo 
nám i počasí!“

„Program by 
měl být kratší, 

méně komerční a méně hlučný,“ 
shodovali se zase mnozí členové 
Stolové erbovní společnosti, kteří 
se podílejí především na kultur-
ních bodech programu.

Necháme se překvapit, co bude za 
rok. Slavit se však bude určitě, udě-
lejte si čas zase začátkem prázdnin!

Hynek Jurman

V tomto roce je to 70 let od 
počátku organizované kopané 
v našem městě. Sportovní klub 
Bystřice n.P. k této příležitosti 
chystá na sobotu 29.7. oslavy 
této události. Součástí oslav, které 
proběhnou na stadionu v Bystřici, 
bude mj. sehrání několika přátel-
ských utkání, vydání souhrnné-
ho almanachu a jeho „pokřtění“ 
a odpolední a večerní kulturní 
program. 

Na vydání almanachu se vý-
znamnou měrou podílí město Bys-
třice n.P., od něhož se nám podařilo 
získat fi nanční podporu formou 
grantu. 

Při této přiležitosti se koná 
také Den otevřených dveří nové 
Turistické ubytovny. V době od 
12.00 do 16.00 hod. bude možné 
si ubytovnu prohlédnout.

 Všichni jste srdečně zváni!
–PS-

70. výročí 
kopané 

v Bystřici n.P.

Občerstvení zajištěno. Všechny 
příznivce kopané tímto co nejsr-

dečněji zveme k účasti.

10:00 hod utkání mládeže

14:00 hod Bystřice n.P. – Žďár 
n.S. (bývalí hráči)

16:00 hod SK Bystřice n.P. „A“ 
- FC VYSOČINA Jihlava „B“

18:00 hod hudební zábava

Program oslav:



 LISTÁRNA

Proč kuchyň nepodniká?
Komentář k článku senátora ing. Josefa Novotného uveřejněnému v červnovém čísle měsíčníku Novinky.

Proč kuchyň nepodniká? 
Protože zlotřilí lékaři a arcilotr 
Dr. Lukša zmařili svým úkladným 
jednáním v zastupitelstvu rozjezd 
nadčasové supervyvařovny. Toto 
je důvod, který čiší z článku pana 
senátora.

Že by mohly být i jiné příčiny? 
Vyvařovna byla projektována a sta-
věna za panování pana senátora na 
bystřické radnici. Je chvályhodné, 
že město dostalo na stavbu dota-
ci. Byla při plánování provedena 
nějaká marketingová studie – prů-
zkum trhu?  Byly nějaké přísliby od 
fi rem nebo potencionálních velko-
zákazníků nebo nějaké předběžné 
smlouvy o odběru jídel?  Že by bylo 
kalkulováno při plánování velkovy-
vařovny s legislativou Evropské 
unie, která by direktivně nařídila 

odběr jídel pro hromadné stravo-
vání z moderních vyvařoven jako 
je bystřická? Nevím, zatím jsem 
informace o takové právní normě 
ve veřejných sdělovacích prostřed-
cích nezaznamenal. Domnívám se, 
že v opačném případě by se na to 
vrhli i jiní podnikatelé na jiných 
místech. Rozjíždět takovou akci na 
plný plánovaný výkon při součas-
ném stavu hromadného stravování 
mi připomíná pokus přejet oceán na 
děravé loďce. Co učinil pan senátor 
na poli hledání zákazníků pro vel-
kovyvařovnu, že nyní hází odpo-
vědnost za její chod na současné 
vedení bystřické radnice? Jde pan 
senátor vzorem a pojídá pokrmy 
z velkovyvařovny? Mám nápad: 
Co kdyby nynější sbor zastupitelů 
v jednotě vládnoucí pučistické stra-

ny i opozice ve svém volném čase 
formou podomní nabídky objížděl 
potencionální zákazníky a nabízel 
chutná jídla k dodání na stůl stráv-
níkův? 

Dále pan senátor v článku uvá-
dí, že z celé polikliniky chce nové 
vedení jen 1 300 000 Kč. Může 
sdělit, jakou částku by on sám pro 
město z polikliniky očekával? Celá 
léta mu předchozí poměry nevadily 
a najednou tohle???!!! Mohu říci, 
že podnájemci bystřické poliklini-
ky platí s novou smlouvou úhrady 
(nájemné a služby – vodné, elektři-
na,…) za užívání vyšší než dříve. 
Částka je v souladu s jinými poli-
klinikami, například ve Ždáru nad 
Sázavou. Jaký nájem platí ostatní 
fi rmy v prostorách na náměstí pro-
najatých od města?

Za sebe sděluji, že pohyb v řa-
dách lékařů – podnájemců bystřic-
ké polikliniky, který skončil změ-
nou vedení na radnici, byl inciován 
postupem p. senátora, dřívějšího 
starosty, který jedné kolegyni, hod-
lající skončit a převést praxi, řekl, že 
její nástupce (-kyně) nebude moci 
pokračovat v činnosti ve stávajících 
prostorách jako osoba samostatně 
výdělečně činná. Lze dovodit, že 
by její nástupce nebo nástupkyně 
pracoval(a) v poddanství Polikli-
niky Města Bystřice, s.r.o. Každý 
výdělečně činný člověk, i živnost-
ník, si chrání svoje. Lékař není 
výjimkou. Proč by měl bez odporu 
strkat hlavu do dalšího chomoutu, 
když již jeden chomout zdravotních 
pojišťoven má na krku.

MUDr. Oldřich Sáblík 

Proč kuchyň nepodniká?  
Ptá se pan Novotný a jak vyplý-
vá z obsahu článku, odpověď 
je nasnadě. Mohou za to lékaři 
polikliniky, jmenovitě Dr. Lukša, 
kteří svojí aktivitou, nebojme se 
říci, přímo svými těly zabránili 
rozjezdu černého koně hromad-
ného stravování, bystřického 
Školního stravování s.r.o. Hladoví 
strávníci ze všech koutů ČR ale 
neztrácejí naději. Pan Novotný 

odstranil poslední překážku, která 
bránila zasypat české země zchla-
zenou bystřickou stravou a zajis-
til od hlavního hygienika vydání 
závazného pokynu. Teď už chybí 
k pozitivnímu hospodaření fi rmy 
jen málo - zesměšnit konkurenci 
v oboru kvalitní a levnou stravou.

Již několikrát jsme řekli, že 
budme a musíme již vybudova-
nou investici podporovat a snažit 
se ji „rozjet“, ale bohužel pan 

Novotný si ve svém článku zno-
vu „naběhl“. 

Občané, podnikatelé!! Šli bys-
te do podnikání, do kterého byste 
„vrazili“ několik desítek milionů, 
aniž byste si udělali analýzu trhu 
a ekonomické návratnosti? Nebo 
byste to dělali jako pan Novot-
ný, postavili podnik a poté zača-
li pátrat, zda má někdo o vaše 
výrobky zájem? To si podnikatel 
nemůže dovolit, to si může dovo-

lit jen hazardér ve státní správě. 
Výmluvy, že půl roku po zprovoz-
nění megakuchyně neměl klid na 
shánění jídel, nejsou snad už ani 
úsměvné, spíše z toho běhá mráz 
po zádech. Představme si senáto-
ra objíždějícího školní kuchyně 
a továrny a nabízejícího zchlaze-
nou stravu. Copak on řídil fi rmu? 
Tam k tomu nebyli zaměstnanci, 
manažeři? Slyším dobře?

MUDr. Aleš Ptáček

Když jsem si otevřel posled-
ní číslo Novinek pana senátora 
Novotného, velice jsem se podivil, 
co všechno pan senátor resp. jeho 
věrní píší o jeho zásluhách a skut-
cích. Přijďte se někdy podívat na 
jednání městského zastupitelstva 
v Bystřici nad Pernštejnem. Mys-
lím, že budete velmi překvapeni 
chudostí jeho argumentů a leh-
kou vyvratitelností jeho tezí. Jako 
zcela neuvěřitelná mi připadá jeho 
drzost, s jakou si například při-
vlastňuje zahájení jednání s velmi 
významným investorem, panem 
Hartwallem. Vezměme to ale po-
pořádku. 

Pan senátor velmi živě argu-
mentuje vybudováním průmyslo-
vé zóny. Pokud je mi známo, tak 
na jednání zastupitelstva prošla 
informace o výkupu pozemků 
v průmyslové zóně, která, dle pana 
senátora, byla perfektně připravena 
minulým vedením radnice. Pokud 
opravdu byla, tak jak to, že město 
ještě před pár měsíci nevlastnilo 
ani pozemky v této „perfektně při-
pravené“ zóně. Ono to spíš vypa-
dá tak, že se pan senátor chvástal 
vybudováním zóny, rozhlásil zprá-
vu do světa, zmedializoval ji, a pro 
skutečnou přípravu zóny vlastně 

potřebné kroky vůbec neudělal.
Poté současné vedení radni-

ce v čele se starostou Pačiskou 
někdy začátkem roku 2006, tedy 
nějakých 9 měsíců po sesazení 
Novotného, začalo jednat s panem 
Hartwallem o jedné z největších 
investic v našem městě - a ejhle 
– velká slova o průmyslové zóně 
vlastně nebyla podložena přípra-
vou zóny k reálné investici. Rad-
nice tedy musela celou věc utajit 
do doby vykoupení všech potřeb-
ných pozemků. Možná se ptáte, 
proč utajit, ale pokud by se majite-
lé pozemků o plánované investici 
dozvěděli, velmi pravděpodobně 
by chtěli cenu několikanásobně 
vyšší a město by muselo za pozem-
ky zaplatit o statisíce či miliony 
více, nemluvě o možném zablo-
kování prodeje lidmi nepřejícími 
městu a jeho prosperitě. A mezi 
tyto lidi počítám i senátora Novot-
ného, který jako jediný s MVDr. 
Dvořákem nepodpořil tuto inves-
tici !!!, která přinese městu jistě 
nemalé částky do rozpočtu a dá 
asi 250 lidem práci - no to je tedy 
vrchol !!! Navíc se domnívám, že 
senátor Novotný pana Hartwalla 
ani nezná a ani neví, jak vlastně 
vypadá.

Vážení spoluobčané. Že sená-
tor Novotný vědomě škodí městu 
a podkopává vše, co nové vedení 
buduje, vím již dlouho, neboť jsem 
pravidelným pasivním účastníkem 
jednání zastupitelstva, ale že si 
přivlastňuje snahy a zásluhy, kte-
ré mu nepřísluší, a dokonce při 
vlastním hlasování je proti nim, 
to je tedy drzost, která, dle mého 
názoru, nemá obdoby. Již 10 let 
pan senátor Novotný bojuje, ale-
spoň tedy na mediální scéně, za 
zaplnění průmyslové zóny, a když 
je tu reálná možnost splnění jeho 
vlastní vize, tak je proti? Trochu 
silná káva, že?

A tím to jistě nekončí. Nechá-
pu, jakým způsobem byla projek-
tována velkovyvařovna, o které 
se zde, na jednáních, hovoří tak 
často. Tento megalomanský pro-
jekt, který stál naše město již přes 
35 milionů!!! korun, není podložen 
jedinou řádnou studií o odbytu. 
Nikdo nikdy přesně nevěděl, kdo 
by ta jídla vlastně jedl!!! Domní-
vám se tedy, že investici a její 
plán by měl spíše zkoumat trestní 
soud či policie ČR, neboť se zde, 
dle mého názoru, proinvestovalo 
několik desítek milionů korun zce-
la zbytečně bez řádné rozvahy!!! 
A argumentace pana senátora, 
že jednání o odbytu nemohla být 
uskutečněna, neboť musel asi půl 

roku bojovat s MUDr. Lukšou, 
mě přijdou velmi absurdní. Pře-
sto, nebo snad právě proto vzka-
zuji MUDr. Lukšovi, že mu vel-
mi závidím jeho moc zablokovat 
kompletně na celý půlrok městský 
úřad v čele se s dnes již díky Bohu 
bývalým starostou Novotným, a to 
do té míry, že se nemohl věnovat 
uskutečnění a naplnění svého „vel-
kého a drahého“ snu v řádu několi-
ka desítek milionů korun. Opravdu 
bych se s panem doktorem nechtěl 
dostat do konfl iktu. Dále mi není 
jasné, jak pan senátor, který musel 
bojovat s lékaři a dlouho tušil, že 
bude odvolán, ještě stihnul vystu-
povat v médiích (viz pořad Jana 
Krause „Uvolněte se, prosím“) 
přestože neměl ani čas věnovat se 
pro zaneprázdnění bojem s MUDr. 
Lukšou správě města !?! Navíc 
bylo jeho překvapení v okamžik 
odvolání z funkce starosty více než 
očividné.

Další kapitolou samou pro sebe 
je otázka nájmu na poliklinice. 
Zde pan senátor srovnává nájmy 
lékařů s nájmem „své“ velkovyva-
řovny. V praxi to je vlastně vážení 
hrušek, které ani nemám, s jablky 
získanými od „těch zlých“ léka-
řů. Neboť zatímco megalomansky 
plánovaná velkovyvařovna hospo-
dařila s několikamilionovou ztrá-

Já tam byl !!!

(pokračování na str. 7)

Proč kuchyň nepodniká?



Autosedačky a zádržné systémy
Vzhledem k tomu, že dochá-

zí k nové právní úpravě v zákoně 
o provozu na pozemních komu-
nikacích, je povinností odboru 
dopravy Vám přiblížit velmi dis-
kutabilní záležitost o autosedač-
kách a zádržních systémech.

Dítě, které měří nejvýše 150 cm
a váží nejvýše 36 kg, by mělo 
být vždy přepravováno v autose-
dačce, která odpovídá hmotnos-
ti a výšce dítěte. Zákon stanoví 
povinnost řidiče motorového 
vozidla skupiny M1, N1, N2 nebo 
N3, vyjma případů uvedených 
v § 6 odst. 3, 4 a 5, užít pro pře-
pravu dětí do 36 kg a nepřesahu-
jící výšku 150 cm vždy autose-
dačku, a to i při přepravě dítěte 
v městském provozu.

Pro účely zákona 361/2000 Sb. 
vyhovuje i tzv. kolíbka nebo pod-
sedák, pokud je homologován pro 
použití (má atest). Je tedy nutno 
jej považovat za autosedačku, 
pokud bude použit zároveň s bez-
pečnostním pásem. Autosedačka 
musí být ve vozidle umístěna, 
upevněna a použita k přepravě 
dětí pouze podle podmínek sta-
novených výrobcem autosedač-
ky, které jsou uvedeny v návodu 
k použití této autosedačky.

Tedy použití dětských zádrž-
ných systémů je od července 2006 
povinné při všech jízdách na všech 
druzích pozemních komunika-
cí (tedy nejen na dálnicích, ale 
i v obcích).

Pokud dítě přesáhne svou výš-
kou limit 150 cm nebo hmotnost 
36 kg, nemusí být přepravováno 
v autosedačce, ale lze jej pře-
pravovat pouze za použití bez-
pečnostních pásů, je-li jimi dané 
sedadlo vybaveno. Pro představu, 
toto platí např. i pro dítě, které při 
140 cm výšky váží 40 kg, nebo 
naopak při 155 cm výšky váží 
30 kg.

Pro více informací o autosedač-
kách viz http://www.ibesip.cz/cs/
Detske_autosedacky.cz/.

Příklady přepravy dětí v různých 
typech vozidel:

1. Vozidlo kategorie M1, N1, 
N2 nebo N3 bez bezpečnost-
ních pásů (tj. nevybavené na 
žádném sedadle bezpečnostním 
pásem)

- dítě mladší než 3 roky se v něm 
vůbec vozit nesmí

-  děti starší 3 let lze vozit na zad-
ních sedadlech nepřipoutané, 
resp. bez autosedačky

-  dítě větší než 150 cm je možné 
vézt na sedadle vedle řidiče

-  počet přepravovaných dětí star-
ších 12 let nesmí přesáhnout 
počet povolených míst k přepra-
vě osob

2. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 
nebo N3 s bezpečnostními pásy 
pouze na předních sedadlech

-  lze dítě mladší než 3 roky vézt 
jen v autosedačce umístěné 
vpředu, tj. na sedadle vedle řidi-
če 

-  děti starší 3 let lze vozit na zad-
ních sedadlech nepřipoutané, 
resp. bez autosedačky

-  počet přepravovaných dětí star-
ších 12 let nesmí přesáhnout 
počet povolených míst k pře-
pravě osob

3. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 
nebo N3 s bezpečnostními pásy

-  děti lze vozit v autosedačkách 
(včetně kolíbek, klasických 
autosedaček i podsedáků), a to   
včetně dětí do 3 let, vzadu i na 
sedadle vedle řidiče

-  do 1. 5. 2008 lze vozit víc dětí, 
než je v autě sedadel, avšak musí 
to být děti starší 3 let, musí být 
na zadních sedadlech a nesmí to 
být na dálnicích a na silnicích 
pro motorová vozidla; děti tedy 
nemusí být připoutané, i když 
tam pásy jsou

-  při přepravě 3 dětí na zadních 
sedadlech, když jsou na zadních 
sedadlech už dvě  autosedačky 
a třetí autosedačka se tam již 
nevejde, lze třetí dítě starší 3 let 
přepravovat s použitím bezpeč-
nostního pásu - bez autosedačky

Výjimka platná do 1. května 
2008 však povoluje ve vozidlech 
zabezpečujících svoz a rozvoz 
dětí do mateřských a základních 
škol nebo přepravu dětí na spor-
tovní, kulturní nebo společenské 
akce, že 

-  děti starší 3 let nemusí být 
v autosedačkách,

-  může jich být víc než je v autě 
sedadel, a v tomto případě 
nemusí být ani připoutané, 

-  rychlost jízdy vozidla nesmí 
překročit 70 km/h.

Vysvětlení kategorií vozidel:

Kategorie M 

- motorová vozidla, která mají nej-
méně čtyři kola a používají se pro 
dopravu osob

Kategorie N 

- motorová vozidla, která mají nej-
méně čtyři kola a používají se pro 
dopravu nákladů

Kategorie vozidel M se člení na:

a) M1 - vozidla, která mají nejvýše 
osm míst k přepravě osob, kromě 
místa řidiče, nebo víceúčelová 
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Zjednodušení administrativních 
postupů při zahájení 

a v průběhu podnikání (ZAP)

Podnikatelé se od 1. srpna 
2006 budou moci registrovat 
k podnikání, příp. provést změ-
ny v registraci prostřednictvím 
jediného formuláře.

Počáteční stav
Během zakládání živnosti musí 

podnikatel vyplnit postupně na živ-
nostenském úřadu, fi nančním úřa-
du a správě sociálního zabezpečení 
nejméně čtyři formuláře. Často je 
jejich počet vyšší, zejména má-li 
živnostník zaměstnance a je-li pří-
jem z podnikání jeho hlavním pří-
jmem. V krajním případě se může 
počet formulářů vyšplhat k osmi. 
S formuláři, které mnohdy obsa-
hují totožné údaje, musí jednotlivé 
úřady obejít sám podnikatel.

Cílem vytvoření centrálního 
registračního místa je vytvoření 
jednotného kanálu pro komunikaci 
státu s podnikatelem na živnosten-
ských úřadech. Vzniklá centrální 
registrační místa (CRM) umož-
ní přímé provedení nezbytných 
úkonů tak, aby podnikání mohlo 
být zahájeno během několika dní. 
Prostřednictvím CRM bude možno 
provést vedle vlastního oznámení 
živnosti také daňovou registraci, 
oznámení České správě sociál-
ního zabezpečení, úřadům práce 
i příslušné zdravotní pojišťovně. 
Podnikateli přitom postačí jedi-
ný formulář. Informační systémy 
a databáze jednotlivých úřadů 
budou  propojeny přes Registr živ-
nostenského podnikání. CRM tak 
budou schopna provést registraci 
podnikatele bez nutnosti dodávat 
např. doklady o bezdlužnosti nebo 
výpis z rejstříku trestů.

Jedno místo, jeden formulář.

Zásadní změna při zahájení pod-
nikání.

Přelomová novela živnosten-
ského zákona výrazně ulehčí 
administrativu spojenou s pod-
nikáním. Umožní podnikatelům 
vyřídit veškeré formality spoje-
né se zahájením činnosti a pro-
váděním změn v registraci na 
jediném místě pomocí jediného 
formuláře.

Popis informačního propojení
Základním principem projektu 

je jiný přístup k získávání informa-
cí od podnikatele a jejich následná 
distribuce. Racionálnější postup 
při přijímání jednotlivých ozná-
mení od budoucího podnikatele 
zefektivní proces jeho realizace.

Konkrétně půjde o zavede-
ní možnosti, aby si sám živ-
nostenský úřad obstaral výpis 
z rejstříku trestů a tzv. potvrzení 
o bezdlužnosti. V počátku budou 
tyto doklady získávány na zákla-
dě písemné žádosti podané pří-
mo živnostenským úřadem, a to 
většinou v elektronické podobě. 
Následně bude tyto skutečnosti 
veřejná správa ověřovat formou 
komunikace registrů veřejné sprá-
vy a sdílením jednotlivých dat. 
K ověření tedy již nebude třeba 
zasílat žádost, ale ověření prove-
de živnostenský úřad pomocí živ-
nostenského rejstříku, který bude 
přímo komunikovat s rejstříkem 
trestů a dalšími registry veřejné 
správy.

Pokud bude podnikatel prová-
dět úkon prostřednictvím CRM, 
budou od něho potřebné informace 
získávány na jednotném formuláři. 
Živnostenský úřad po shromáždění 
těchto informací provede následně, 
formou elektronické komunikace, 
„distribuci„ těchto údajů věcně pří-
slušným orgánům veřejné správy.

Marie Nováčková
 odbor OŽÚ

vozidla,

b) M2 - vozidla, která mají více 
než osm míst k přepravě osob, 
kromě místa řidiče, a jejichž nej-
vyšší přípustná hmotnost nepře-
vyšuje 5 000 kg,

c) M3 - vozidla, která mají více 
než osm míst k přepravě osob, 
kromě místa řidiče, a jejichž nej-
větší přípustná hmotnost převyšuje 
5 000 kg.

Kategorie vozidel N se člení na:

a) N1 - vozidlo, jehož největší 
přípustná hmotnost nepřevyšuje 
3 500 kg,

b) N2 - vozidlo, jehož největší pří-
pustná hmotnost převyšuje 3 500 
kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg,

c) N3 - vozidlo, jehož největší přípust-
ná hmotnost převyšuje 12 000 kg.

Jiří Daniel
Odbor dopravy a SH



 ZPRÁVY Z RADNICE

Posledně jmenovaný pán koordinoval většinu organizačních záležitostí, 
navíc dokázal přiložit vlastní ruce k dílu. Vše zbývající, co předcházelo této 
atraktivní podívané, musely dodat železárny. Tedy roztavený kov, formovací 
směs a vlastní zaformování děl i přípravu forem k lití.

Pak se mohli konečně pavouci rozběhnout po licím poli a naplnit formy. 
S konečnou podobou odlitků byli umělci plně spokojeni.

„Dokonalých odlitků můžeš nafl ákat plno, ale ty se zdánlivými vadami nabí-
rají na originalitě a na kráse. Každý kus je nenapodobitelný originál!“ míní 

ČERVENÍ A ZLATÍ PAVOUCI 
SOUKALI ŽHAVÉ NITĚ

(dokončení ze str.1)

VÍTOCHOVSKÝ PRAPOR POŽEHNÁN
(dokončení ze str. 1)

Leoš Boček. A dále pěje chválu na Železárny: „Byly velmi vstřícné, je to od 
nich šlechetný čin. Zaměstnanci profesionálně zvládli zaformování i odlití. 
Experimenty se nám podařily a výtvarníci se aspoň seznámili s materiálem 
a možnostmi technologie.“

„Je to přínos pro celý mikroregion,“ pronesl bystřický starosta Ing. Karel Pačis-
ka. „Chceme vystupovat společně, odlité sochy určitě obohatí náš život. Díky uměl-
cům, železárnám a všem, co se zapojili. Snad tato pěkná akce bude pokračovat.“

Jednatel Železáren Štěpánov Ing. Dan Matoušek byl také spokojen: „Je to 
pro nás velká výzva, hlavně z toho důvodu, že si chceme dokázat, že pro nás 
není problém umělecká díla odlít. Nyní máme cíl, který nám pomůže posunout 
naši slévárnu hodně dopředu a rozšíří nám  možnosti na trhu tím, že budeme 
moci odlévat i ty nejnáročnější odlitky. Příští rok v období červencových svát-
ků na druhém slévárenském sympoziu na shledanou.“

Skutečně se počítá s příštím ročníkem zase za rok, kdy by tvůrci mohli dodat 
díla už vstřícněji upravená vůči slévárenské technologii. I pro ně jde o velkou 
šanci, protože své práci mohou dát další rozměr. 

A jak se využijí odlité sochy? Jednak se vystaví v neděli 13. srpna v Bys-
třici nad Pernštejnem a akce bude mít další odborný doprovodný program. 
Další výstava proběhne na Fakultě architektury v Brně, zřejmě i v Technickém 
muzeu v Brně a úmyslem je i prezentace odlitků v unikátní brněnské galerii 
Vaňkovka. Při všech těchto výstavách budou za podstavce použity štěpánovské 
statory a další odlitky, čímž bude představen výrobní program Železáren. 

Trvale bude umístěna minimálně jedna socha v Bystřici v parčíku za Měst-
ským úřadem a Macháčkova socha „Sumec“ by měla najít místo u řeky Svrat-
ky poblíž Železáren.

Hynek Jurman

Nastalo sice období prázdnin, ale 
ne pro naše město. Zrekapitulujme 
probíhající investiční akce: ulice Sta-
rý dvůr, kde se jedná o vybudování 
komunikace, vodovodu, veřejného 
osvětlení a kanalizace na Rovin-
kách, takže dojde k propojení ulice 
K Domanínku a ulice Za Rybníčkem 
a vzniknou nové stavební parcely 
pro individuální stavebníky. Dále se 
dokončuje revitalizace panelových 
domů čp. 979 – 982, tedy výměna 
balkónů za lodžie, zateplení a výmě-
na oken. Byla dokončena turistická 
ubytovna, pokračuje rozšiřování 
hřbitova, což kromě jiného obnáší 
výstavbu kamenné zdi asi 1,5 metru 
od chodníku se třemi zapuštěnými 
zónami s lavičkami. Město je také 
spoluinvestorem rekonstrukce čistič-
ky odpadních vod a s ní související 
rekonstrukce kanalizací. „Úderem 
prázdnin se začalo budovat na obou 
našich základních školách. Na II. ZŠ 
to bude zastřešení přední budovy 
školy sedlovou střechou a  přestavba 
sociálních zařízení ve škole. Na I. ZŠ 
TGM započne v letošním roce kom-

pletní přestavba sociálních dívčích 
zařízení ve škole. Také se dočkáme 
nového sociálního zařízení v kultur-
ním domě,“ konstatuje místostrarosta 
Josef Vojta a dodává: „Kromě střechy 
na škole musí být vše hotovo do konce 
prázdnin, než nastoupí žáci do školy.“ 
Na opravu školy se podařilo zajistit 
státní dotaci ve výši 6 miliónů korun. 
„Na konci měsíce července proběhne 
výběrové řízení na další etapu rekon-
strukce muzea a také výstavbu chod-
níku na ulici Zahradní. Na obě akce 
jsme získali státní dotaci,“ říká Vojta 

         Foto: Barbora Kalasová

Perné stavební léto ve městě
a dodává: „Jak vidíte, čeká nás oprav-
du perné léto a také podzim.“ 

Velkou akcí, která se našeho města 
bezprostřední týká, a která již zapo-
čala, je také výstavba nové, bezba-
riérové pošty na náměstí v proluce 
mezi Fonorexem a budovou  AVZO. 
Samozřejmě toto je výčet těch nej-
větších investičních akcí probíhají-
cích v našem městě. Souběžně s nimi 
probíhají drobné, méně viditelné, ale 
stejně důležité akce. Budeme rekon-
struovat komunikace na Sídlišti I., 
v Lužánkách a jinde v celkové hod-

notě cca 10 mil. Kč. S dokončováním 
ČOV již budeme uzavírat všechny 
výkopy po městě. V přípravě zřejmě 
na příští rok je rekonstrukce ulice 
Nádražní v úseku od bývalého liho-
varu po křižovatku k Elcomu. Chce-
me tu vyřešit kanalizaci, chodník 
a rozpadající se opěrnou zeď. Letos 
bychom již tyto věci nestihli realizo-
vat a bez nich nemá oprava povrchu 
velkou cenu. 

-bk-

Foto: Hynek Jurman

Dále poděkoval všem zúčastněným, pře-
devším ocenil elán a nadšení Vítochov-
ských..

Prapor a znak s vyobrazeným arch-
andělem Michaelem, kterak ohnivým 
mečem přemáhá ďábla, přinesli hasiči 
k provizornímu oltáři pod širým nebem, 
kde tyto symboly předal právě starosta 
Bystřice Karel Pačiska předsedovi osad-
ního výboru ve Vítochově Pavlu Dvo-
řákovi. K praporu byly ještě přivěšeny 
dvě stuhy, které nesli místostarosta Bys-
třice Bc. Josef Vojta a tajemnice MěÚ 
JUDr. Eva Špatková. Jednalo se o stuhu 

bystřického starosty a o vlastní stuhu 
vítochovského praporu. Prapor i znak 
slavnostně požehnal P. Karel Rozehnal.

Účastníci slavnosti si mohli zakoupit 
pamětní minci s vyobrazením vítochov-
ské pečeti. Nové symboly chtějí Víto-
chovští využívat každoročně o poutích 
i při dalších kulturních akcích. Vítochov-
ské dopoledne se plně vydařilo k potěše-
ní všech přítomných.

„Šlo o dokonale zorganizovanou akci 
ze strany Vítochovských,“ pochválil 
místní pořadatele i heraldik L. Pokorný.

Hynek Jurman 



narazili při kontrolách provádě-
ných obecním živnostenským 
úřadem počátkem letošního roku. 
Jde o přístroje, které jsou podob-
né klasickým výherním hracím 
přístrojům, ale jsou provozovány 
některými společnostmi (zejména 
společností SAZKA) v povolova-
cím režimu ministerstva fi nancí, 
neboť svým charakterem nepřed-
stavují samostatnou hrací jednot-
ku jako klasický výherní hrací 
přístroj, ale jsou koncovou stani-
cí jednotného centrálně řízeného 
systému.

Co říci k celé kauze automatů 
závěrem?

Město Bystřice nad Pernštejnem 
nikdy nebylo bez přístrojů, které 
by neumožňovaly hraní, vyhrává-
ní a prohry. Chvástání pana sená-
tora, jak zametl s gamblerstvím, 
byla opět jen jedna veliká mediální 
bublina. Samozřejmě nekritizuje-
me snahu senátora o potírání těch-
to aktivit, ale spíše jeho mediální 
kampaň, jejímž důsledkem byla 
vědomá lež, že problém gambler-
ství už neexistuje. Tento problém 
zde byl po celou dobu jeho úřado-
vání na radnici a možná ještě ve 
větším měřítku, srovnáme-li auto-
maty na kovové mince, které zaká-
zal, s hracími přístroji, do nichž se 
vhazují žetony v řádově tisícových 
hodnotách korun.

Poté, co na tento stav upozornilo 
nové vedení radnice, kdy podnika-
telská aktivita těchto automatů za 
předešlého vedení vesele vzkvéta-
la po několik let, ucítil nám všem 
známý politik opět šanci vetřít se do 
podvědomí veřejnosti a posbírat tak 
pár předvolebních bodů. Připravil 
pro nás taškařici ve formě trestního 
oznámení na ministra fi nancí. Pokud 
o těchto terminálech věděl pan 
ministr, škoda, že o nich nevěděl pan 
senátor, kterého upoutalo až řešení 
problému ze strany nového vedení 
radnice.

 ZPRÁVY Z RADNICE, RŮZNÉ 

Od tajuplných dopisovatelů 
nejmenovaného plátku měli obča-
né naší obce možnost dozvědět se 
o údajně rostoucí kriminalitě 
v našem městě. Vzhledem k tomu, 
že naše redakce má v posledních 
několika měsících od vedení poli-
cie naopak zcela jiné informace, 
zeptali jsme se tedy vedoucího 
Obvodního oddělení Policie ČR 
v Bystřici nad Pernštejnem mjr. 
Jaroslava Hamerského:

Pane majore, jak jsme na tom 
v posledních měsících s trestnou 
činností v našem městě?

Pokud chcete opravdu čistou sta-
tistiku, máme o 19 případů trestné 
činnosti více než ve stejném období 
loňského roku, což je zanedbatelné 
a lze říci, že je vše v rámci kolísání 
případů mezi měsíci. Myslím, že jde 
o úplně běžný rok.

Takže sledujete spíše stagnaci 
trestné činnosti? Ptáme se zejména 
na majetkovou tr. činnost.

Jedná se o dlouhodobě stabilní 
trend posledních dvou let, kdy nám 
administrativně ubylo Nedvědic-
ko. Nejvíce trestných činů předsta-
vují spíše krádeže zapříčiněné ale 
nedbalostí samotných okradených. 

Jak je to s automaty a trestnou činností v Bystřici
Například lidé mají nalepené 
PIN na platebních kartách nebo 
nechávají věci odložené bez 
dozoru. Co je však nejzásadněj-
ší - v případě, že občan je svěd-
kem nějaké probíhající trestné 
činnost, ať okamžitě volá poli-
cii. A to buď přímo na číslo 
bystřického oddělení, tj. 566 
551 333 nebo na linku 158. Stá-
le se nám totiž stává, že občané 
přijdou nahlásit skutečnost až 
druhý den ráno (zejména noční 
výtržnictví) a to už toho příliš 
mnoho nevyřešíme.

Máte nějaké výkazy o tom, 
zda má trestná činnost ve městě 
souvislost s provozováním video-
loterních terminálů v našem 
městě?

Těžko říci, ale myslím, že ne. 
Já se domnívám, že Bystřice je 
spíše městem s nižší kriminali-
tou. Hlavně je zde málo násilné 
trestné činnosti a to je velmi 
důležité.

Po tom, co jsme se dozvěděli 
od člověka na kontrolu činnosti 
v našem městě nejpovolanější-
ho, nelze než doporučit šéfre-
daktorovi shora zmiňovaného 

plátku vyvinout alespoň minimální 
úsilí k ověření pravdivosti tvrzení 
některých dopisovatelů.

A jak je to vlastně doopravdy 
s výherními hracími přístroji ?

Již od roku 1998 jsme mohli číst 
v celostátních denících o našem měs-
tě jako o vzoru a vymýtači  hracích 
přístrojů, kdy si nejmenovaný  poli-
tik na této kampani vybudoval 
docela slušnou politickou kariéru, 
a přitom se ledacos šušká.

Jaká je tedy pravda o zákazu 
automatů ve městě? Zeptali jsem se 
tajemnice MěÚ JUDr. Evy Špatko-
vé a vedoucí živnostenského úřadu 
Ing. Marie Nováčkové.

Paní tajemnice, od jakého roku 
došlo k zákazu automatů ve městě?

K zákazu výherních hracích 
přístrojů došlo na základě obecně 
závazné vyhlášky města s účinnos-
tí od 1.10.1998.

Od tohoto roku se tedy žádný 
hrací automat, na kterém by mohl 
člověk vyhrát peníze, v Bystřici 
nevyskytoval?

To bohužel ne. Výherní hrací pří-
stroje, jejichž povolování je záko-
nem svěřeno do pravomoci obcí, 
byly ve městě opravdu zakázány. 
Podnikatelé však okamžitě využili 
benevolence stávající právní úpra-
vy a přeorientovali se na jiné typy 
přístrojů, loterií a podobných her, 
jejichž povolování svěřuje zákon 
přímo ministerstvu fi nancí. Jsou 
to například rulety nebo automa-
ty na žetony, kde si hráč vyzvedne 
výhru přímo u obsluhy provozov-
ny. Bohužel, na tyto přístroje právě 
s ohledem na povolovací režim již 
naše vyhláška nedosahuje. Je to 
o to horší, že tyto přístroje, na roz-
díl do výherních hracích přístrojů, 
nepřinášejí žádné příjmy do městské 
pokladny.

Paní vedoucí, v novinách se 
v posledních měsících objevil 
nový pojem“ videoloterní termi-
nály“, o co jde?

Na videoloterní terminály jsme 

Následovala daň z příjmů práv-
nických osob z naší hospodář-
ské činnosti, která dosáhla téměř 
16 mil. Kč a za ní s částkou 12 mil. 
Kč byla daň z příjmů právnických 
osob. Daň z nemovitostí, která je 
100 % příjmem rozpočtu obce, 
na jejímž území se nemovitost 
nachází, je v podstatě konstantní 
a činí cca 2 mil. Kč. Na zabezpečení 
výkonu státní správy, kterou obec 
vykonává pro stát, v roce 2005 
přispěl stát neinvestiční dotací ve 
výši 8 mil. Kč. Za povšimnutí sto-
jí výběr správních poplatků, které 
dosáhly v roce 2005 výše téměř 

(dokončení ze str. 1)

Závěrečný účet města za rok 2005
3 mil. Kč,“ konstatuje Lipovský. 
„Ze závěrečného účtu je zcela 
jasné, že jsme hospodaření měs-
ta zvládli na výbornou, neboť 
jsme proti plánovanému rozpočtu 
v plusu 23 miliónů korun. Nepro-
jedli jsme žádné zlaté prasátko, 
naopak jsme investovali 20 mili-
ónů korun do nákupu podílových 
listů s cílem lepšího zhodnocení, 
abychom tyto prostředky měli 
připraveny na spolufi nancování 
budoucích projektů, na které se 
v rámci dotací z EU připravuje-
me,“ zdůrazňuje místostarosta 
Josef Vojta. 

  -red-

tou, kterou pochopitelně bohužel 
zaplatí město, a do rozpočtu z ní 
tedy nepřibude ani koruna, nájemné 
z polikliniky zaplatili všichni lékaři 
řádně v termínu a v celé výši. Navíc 
je jejich nájemné při přepočtu na m2 
několikanásobně vyšší, než nájemné 
v jiných objektech města !!! A takto 
bych mohl pokračovat ještě dlouho.

Možná se celou dobu ptáte, proč 
zde vše popisuji tak do detailů 
a proč tento článek vlastně vznikl. 
Domnívám se, že již bylo dost lží 
a pomluv pana senátora, které sesy-
pal a stále sesypává prostřednictvím 
různých médií na nové vedení měs-
ta. Toto vedení, dle mého názoru, 

přes svoji krajně nevýhodnou 
a obtížnou pozici svoji úlohu 
zvládá. Vím, že s mými názory 
mnozí z Vás nebudou souhlasit, 
ale proto Vás vyzývám: přijď-
te na otevřenou scénu a pojďte 
se podívat, jaká je skutečnost. 
V přímé konfrontaci totiž pan 
senátor nemůže se svými lži-
vými argumenty uspět, a proto 
je vydává ve svých Novinkách, 
kde se město bránit nemůže. Já 
na tato jednání chodím a jsem 
tedy přímým svědkem těchto 
sporů. Nemám tyto informace 
z druhé ruky. Než tedy budete 
soudit, přesvědčte se sami!

Josef Karmazín

ZŠ a MŠ Strážek, příspěvková organizace Strážek 27, 592 53

IČO 70998779
nabízí pro veřejnost

       - kurzy anglického jazyka pro začátečníky, pokročilé 
       - konverzace

- společná výuka maminek s dětmi

Kurzy budou probíhat od poloviny září v odpoledních 
a večerních hodinách

Cena kurzovného: 700 Kč na půl roku

LEKTORKA: Mgr. MICHNOVÁ DRAHOMÍRA
Předběžné přihlášky na e-mail: zs.strazek@seznam.cz 

na tel.: 566567331
na mobil: 731107933

(dokončení ze str. 4)

-red-

Já tam byl !!!



dovat výrobní halu, zřejmě nabe-
reme další pracovníky. Vše je ale 
podmíněno úspěšným plněním 
našich obchodních záměrů. Fir-
ma pracuje jen se svým kapitá-
lem, nedostáváme se k žádným 
dotacím, úlevám. 

6. Vidíte ještě další problémy 
regionu?

Vysočina potřebuje co nejdří-
ve zlepšit svoji infrastrukturu, 
hlavně cesty . Zajistit tak dob-
rou obslužnost pro místní pod-
niky, jejich partnery. Vybudovat 
funkční síť služeb a zázemí pro ně 
a především pro turisty, kteří sem 
začínají stále častěji jezdit a do 
budoucna se určitě stanou důleži-
tou součástí příjmů pro místní 
obyvatele. Peníze by měly smě-
řovat sem a ne na zbytečně nároč-
né nebo neoptimálně navržené 
projekty, na které se pak teprve 
složitě hledá využití. Zdá se mně, 
že to je trochu problém i Bystři-
ce. Na druhé straně se podařilo 
zrealizovat řadu dobrých záměrů. 
Sem určitě patří lyžařský areál na 
Karasíně s ideální podmínkami 
a nabízenými službami. 

7. O Vás je známo, že čtete 
knihy. Jaké máte ještě zájmy?

Nemyslím si o sobě, že jsem 
náruživý čtenář. Podstatné je si 
uvědomit, že pokud člověk dál 
nevyhledává literaturu a nejen 
tu odbornou či literaturu faktu, 
tak poměrně velice rychle ztrá-
cí fantazii, kreativitu, rozhled 
a schopnost dobrého vyjadřová-
ní se. Obecně výmluvnost, kte-
rá je ve všech oborech důležitá, 
pokud chcete získávat kontak-
ty, uzavírat obchody. Naštěstí 
jsem prošel místním gymnáziem 
a především rukama paní profe-
sorky Urbánkové, a tak mám na 
čem stavět. 

Ostatní zájmy? Hodně v za-
městnání cestuji, a tak příliš času 
nezbývá. Mám početnou rodinu, 
starost o dům, ve kterém byd-
lím, to vyžaduje značný zájem. 
V rámci udržení fyzičky jsem 
rybaření zaměnil za projížďky na 
kole Vysočinou. 

8. Kam nejraději?
Na Lísek, Kadov, Sněžné, jsou 

zde krásná místa, kde téměř nepo-
tkáte auto a zpátky to pak krásně 
jede! Nebo do údolí Svratky a pak 
s manželkou z Nedvědice vlakem 
zpět. Vysočina je opravdu krásná 
a na kole jste schopen ji vnímat 
a hlavně máte docela slušný akč-
ní rádius. 

Tak o tom vím své. Děkuji za 
rozhovor a přeji hodně úspě-
chů.

                                                                                             

RŮZNÉ

 „KDO NEČTE, ZTRÁCÍ SCHOPNOST VYJADŘOVÁNÍ“

Ing. Miroslav Matuška, bys-
třický rodák. Narozen 1964, jedna-
tel společnosti MEGA-TEC s. r. o.

1. Představte čtenářům Vaši 
fi rmu.

Jde o dceřinou společnost fi rmy 
MEGA a. s. Stráž pod Ralskem, 
která rozvíjí aktivity v oblasti 
dodávek zařízení pro speciál-
ní povrchové úpravy, které se 
nazývají kataforéza. Je to nedílná 
podmínka pro poskytnutí vyso-
kých garancí antikorozní ochrany 
automobilů. Původně MEGA a. s. 
realizovala jak dodávky zařízení, 
tak i servis a dodávky materiálů 
pro vlastní povrchovou úpravu 
pro PPG, jednoho z největších 
světových výrobců barev a laků. 
Vzhledem k rozvoji obou oborů 
došlo k vyčlenění výše uvede-
ných dodávek zařízení do fi rmy 
MEGA-TEC s. r. o. se současnou 
změnou sídla do Bystřice. 

2. Co tedy konkrétně děláte 
v Bystřici?

Pracuje zde řádově deset kme-
nových pracovníků na projekčně 
inženýrských a obchodních pozi-

cích. To znamená, že společnost 
samostatně vyhledává poten-
ciální klienty, kteří mají zájem 
o vybudování nových moderních 
provozů pro povrchové úpravy. 
Navrhujeme a zpracováváme 
optimální řešení provozu, která 
pak ve spolupráci se stabilními 
subdodavateli vybraných kom-
ponent zařízení fi nalizujeme 
a předáváme do provozu. Násled-
ně zabezpečujeme záruční a pra-
videlný pozáruční servis. 

3. Vaši nejdůležitější partneři?
Mezi naše nejvýznamnější kli-

enty z posledních let patří US 
Steel Košice, Galvia Třemošni-
ce, Mubea Prostějov a fi rma Ben-
teler, nejvýznamnější dodavatel 
podvozkových částí automobilů. 
Pro fi rmu Futaba CZ Havlíčkův 
Brod (výhradní dodavatel dílů 
pro Toyota Kolín) zajišťujeme 
outsourcingově servis provozu 
kataforézní lakovny.

4. Co nám prozradíte o sobě?
Po studiu VŠCHT v Pardubi-

cích jsem nastoupil do technolo-
gické skupiny na ZCHU Diamo 
Dolní Rožínka a po velice krátké 
době jsem byl převeden do sku-
piny zabývající se neuranovými 
činnostmi, respektive vyhledá-
váním potenciálních technologií 
a výrob, které by do budoucna 
mohly zaměstnávat pracovníky 
utlumujícího se uranového prů-
myslu. Současný zaměstnavatel 
MEGA a. s. byl v té době jako 
výzkumný vývojový ústav sou-
částí uranového průmyslu. Skupi-
na lidí se tam zabývala vývojem 
a aplikacemi vysoce moderních 
membránových procesů, které 
nacházejí využití vedle čištění 
průmyslových odpadních vod 
i ve speciálních farmaceutických, 

potravinářských výrobách i v tech-
nologiích povrchových úprav. 
To byl důvod, proč jsem v roce 
1992 přešel do nově se tvořící 
realizační pobočky fi rmy v našem 
městě. MEGA se v té době navíc 
přestavovala v moderní privátní 
fi rmu a dalo se očekávat, že mně 
a mým kolegům nabídne široké 
možnosti pro zajímavou, tvůrčí 
práci. Nebylo to vůbec jednodu-
ché, ale dnes je možné říci, že se 
jedná o velice stabilní společnost 
se silnými  referencemi a dobrými 
kontakty nejen v naší republice, 
ale po celé Evropě. 

5. Trápí Vás něco ve veřej-
ném životě?

Jak se píše do novin, úroveň 
celostátních novin. Novináři 
neumějí psát, buď neznají fakta 
nebo s nimi manipulují. Nějaké 
zasvěcené a objektivní komentá-
ře událostí najdete jen minimál-
ně. Většinou jde jen o prosazová-
ní stranických a osobních zájmů. 
Tento nešvar je snad ještě citel-
nější v regionálních tiskovinách. 
Třeba z našeho společenského 
plesu, určeného a navštěvované-
ho širokou bystřickou veřejností, 
vzniklo označení „ples podnika-
telů“. Podobně zmateně dopa-
dl i  článek o našem záměru na 
vybudování výrobní a adminis-
trativní základny v  průmyslové 
zóně města. Jen pro pořádek, 
letos chceme postavit novou 
administrativní budovu a prv-
ní část výrobní haly. Nebudeme 
v ní povrchově upravovat nádrže, 
ale vyrábět komponenty a zaří-
zení pro kataforézní lakovny 
a elektrodializační membránové 
aparáty. V první fázi přijmeme 
jen asi 2-3 nové pracovníky. Do 
budoucna nevylučuji mohutnější 
rozvoj, určitě budeme chtít dobu-

ROZHOVOR S ING. MATUŠKOU

Dne 25. 7. 2006 od 8.00 do 
15.00 hodin bude ve městě Bys-
třici nad Pernštejnem vypnuta 
oblast: ulice Luční č.p. 959 – 964, 
462 – 463, Nová čtvrť č.p. 630 
– 632, 633-484, 635, 636, 505 
– 638, 492 – 472.

Dne 25. 7. 2006 od 7.00 do 
12.00 hodin ve městě Bystřici nad 
Pernštejnem bude vypnuta oblast: 
Masarykovo náměstí č.p. 46.

Ve dnech 21., 26., 27. a 28. 7. 
2006 vždy od 7.00 do 15.00 hodin 
bude ve městě Bystřici n.P. část 

obce Domanín vypnuta oblast: 
část obce napájená z trafostanice 
Domanín obec 1, od Bystřice nad 
Pernštejnem po č.p. 88.

Dne 3. 8. 2006 od 7.00 do 15.00 
hodin ve městě Bystřici nad Pern-
štejnem bude vypnuta oblast: na 
Sídlišti II  trafostanice Kotelna II 
– stará kotelna, lékárna U Kaplič-
ky, č.p. 669 samoobsluha, Enpeka 
a stánek u hřbitova, čp. 436 a 471, 
bloky od č.p. 921 – 949.

Dne 4. 8. 2006 od 7.00 do 15.00 
hodin ve městě Bystřici nad Pern-

štejnem bude vypnuta oblast: uli-
ce Na Příkopech.

Dne 7. 8. 2006 od 11.30 do 
15.00 hodin ve městě Bystřici 
nad Pernštejnem bude vypnuta 
místní část: obec Kozlov.

Dne 17. 8. 2006 od 11.30 do 
15.00 hodin ve městě Bystřici nad 
Pernštejnem bude vypnuta oblast: 
napájená z trafostanice Benzina 
– JET, Automotive, Rudolfa Vaška 
od č.p. 493 po 579 a ulice Novo-
městská od č.p. 347 po 586.

-E-ON-

E-ON oznamuje 
přerušení dodávky elektrické energie

(z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy)

Hynek Jurman



KULTURA

NABÍDKA KURZŮ 

pro školní rok 

2006/2007 

Kulturní dům 

v Bystřici 

nad Pernštejnem

ANGLIČTINA – ZAČÁTEČNÍCI, 
POKROČILÍ
* lektor:
* říjen – květen, 30 lekcí (1 lekce 
   = 2 vyučovací hodiny)
* kurzovné: 1000,- Kč 

NĚMČINA – ZAČÁTEČNÍCI, 
POKROČILÍ
* lektor: 
* říjen – květen, 30 lekcí (1 lekce 

= 2 vyučovací hodiny)
* kurzovné: 1000,- Kč

JÓGA – ZAČÁTEČNÍCI, 
POKROČILÍ
* lektor: MUDr. Ludmila Milotínská
* říjen – duben, 28 lekcí (1 lekce 

= 1 hodina)
* kurzovné: 700,- Kč 

JÓGA – ZAČÁTEČNÍCI, 
POKROČILÍ
* lektor: Miluše Burešová
* říjen – duben, 28 lekcí (1 lekce 

= 1,5 hodiny)
* kurzovné: 840,- Kč

TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ 
VÝCHOVA - MLÁDEŽ
* lektoři taneční školy STARLET 

Brno
* září – prosinec, 10 lekcí + pro-

dloužená a věneček
* zahájení ve čtvrtek 21.9. 2006 

v 18.30 hodin
* kurzovné: 900,- Kč

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 
- začátečníci
* lektoři taneční školy STARLET 

Brno
* zahájení v říjnu 2006, 4 lekce
* kurzovné: 400,- Kč

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - 
pokročilí
* lektoři taneční školy STARLET 

Brno
* zahájení v listopadu 2006, 4 lekce
* kurzovné: 400,- Kč

DRAMATICKÝ - pro děti, mlá-
dež a dospělé
* lektor: Lenka Němečková /pro-

fesionální herečka/
* říjen – květen, 30 lekcí
* kurzovné: 1600,- Kč / pololetí

Kurzy budou zahájeny jen při 
dostatečném počtu zájemců.
Uvedené ceny jsou vč. 19% DPH.

Bližší informace:

Kulturní dům, Luční 764 
tel. 566 552 626, 566 550 747 
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz

Závěrečný koncert festivalu 
Concentus Moraviae

Městu Bystřice nad Pernštejnem 
se letos dostalo významného oce-
nění. Závěrečný koncert 11. roč-
níku hudebního festivalu Concen-
tus Moraviae byl uspořádán dne 
30. června v našem kulturním 
domě. Posluchači, kteří v opravdu 
hojném počtu navštívili tento kon-
cert, měli možnost slyšet význam-
né umělce – Pražskou komorní 
fi lharmonii řízenou švýcarským 
dirigentem Kasparem Zehnderem.

Tento orchestr, založený r. 1994 
Jiřím Bělohlávkem, dosáhl již 
řady mezinárodních úspěchů, jme-
nujme účast na Pražském jaru, 
Janáčkově Máji, Smetanově Lito-
myšli, BBC Proms v Londýně, 
Radiofestivalu v Montpellier, 
L´Epau Festivalu v Le Mans. 
Orchestr natočil přes 60 CD. Spo-
lupracuje s významnými českými 
i světovými umělci – z klavíristů 
je to  Ivan Moravec, András Shiff, 
Elizabeth Leonskaja, z houslis-
tů Shlomo Mintz, Sarah Chang, 
Pavel Šporcl, z violoncellistů 
Mischa Maijski a Jiří Bárta, dále 
s harfi stkou Janou Bouškovou, 
klarinetistkou Sharom Kam, z pěv-
ců jsou to Magdalena Kožená, 
José Cura, Ramon Vargas, Dmitrij 
Hvorostovskij, Luciano Pavarotti. 
V poslední době vzbudila velkou 
pozornost zejména vystoupení 
mexického tenoristy Rollanda 
Villazóna a americké mezzosopra-
nistky Jennifer Larmore v Praze.

Mladý, 36-letý švýcarský diri-
gent Kaspar Zehnder je velmi vše-
stranně vybaven, studoval klasic-
ké jazyky, hru na fl étnu, hudební 
teorii a dirigování. Od roku 1997 
je hlavním dirigentem orchest-
ru Bernské akademie umění, od 
r. 1999 je uměleckým a hudebním 
ředitelem významného festivalu 
Murten Classics ve Švýcarsku, 
od r. 2002 je též hlavním hostují-
cím dirigentem Filharmonického 
orchestru rumunského Sibiu, od 
r. 2003 je hudebním ředite-
lem Centrum Paul Klee Bern. 
Pražskou komorní fi lharmonii řídí 
od podzimu 2005.

Velmi zajímavá dramaturgie 
koncertu, ve kterém jsme slyšeli 
skladby Ludwiga van Beethove-
na, Josepha Röslera, Antonína 
Rejchy a Wolfganga Amadea 
Mozarta, přispěla ke skvělému 
dojmu a věřím, že ti, kteří měli  
možnost se této výjimečné kul-
turní akce zúčastnit, si odnesli 
nádherné  zážitky. Skutečnost, 
že město Bystřice je zařazeno do 
festivalu od jeho začátku, hovoří 
přesvědčivě o hudební vyspělosti 
publika z našeho města i široké-
ho okolí. Můžeme z toho mít jen 
radost.

Ludvík Ducháček



ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
Pondělí 8.00 – 12.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 – 12.00   12.30 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 12.00
Pátek 8.00 – 12.00   12.30 – 16.00

žákům škol a poté veřejnosti průřez životem 
a dílem skladatele. Umělce, jenž sice zemřel 
mlád, avšak žil naplno a z génia jeho duše 
a srdce vytrysklo nádherné bohatství hudby. 
I na počátku 21. století působí na mladé i star-

ší jako – „sluníč-
ko“. Působivá 
hudba, dobové 
kostýmy, suges-
tivně vyprávě-
ný Mozartův 
příběh, to vše 
v podání žáků 
a absolventů 
ZUŠ a bystřic-
kého Gymnázia 
přeneslo náv-
štěvníky do dob 
dávno minu-
lých.

Veliké podě-
kování si za-
slouží za své 
výkony všich-
ni účinkující 
a zejména pak 
obě autorky 
a realizátorky 
celého projektu 
– paní učitelky 
Lenka Macháč-
ková a Mila-
da Krásenská. 
Díky za vzácné 
chvíle radosti 
a pohody.

Jaroslav Sláma
ředitel ZŠ TGM

                                                                                             

V měsíci červnu bylo zaevidováno 193 nových knih 
a našim čtenářům nabízíme tento výběr:
Knihy pro dospělé:
Fiala Jiří   Terénní automobily
Bartel Judith Sandeen Holocaust
Baker Stephen  Jak žít s neurotickým  
   psem
Harwey Gill  Láska v Luxoru
   Literatura v Evropě
Šabach Petr  Babičky
Viewegh Michal  Báječný rok
Frank Anne  Deník
Keller Jan  Dějiny klasické sociolo- 
   gie
Khashoggi Soheir  Dětí se nevzdám
Ulčová – Gálová Z.  Neplodnost
Bridgewater Alan  Práce s kamenem
Weis Petr   Sexuální zneužívání dětí
Marcinko Leona  Strašidla a pohádkové  
   bytosti
Machovec Milan  Filosofi e tváří v tvář záni- 
   ku
Ham Peter van  Kudy kráčel Budha
Schink Petr  Špinavá práce
Newman Sharan  Ďáblovy dveře
Štorkán Karel  Golem rabbiho Löwa
Hercíková Iva  Možná ho najdeš na ulici
Frýbort Pavel  Agentura
Šácha Dominik  Jak dokonale zvládnout  
   squash
Bursová Marta  Kompenzační cvičení
Špačková Alena  Moderní rétorika
Vymětal Jan  Obecná psychoterapie
Gavalda Anna  Prostě spolu
Krieger Wolfgang  Tajné služby ve světo-
vých    dějinách
Tiouli Touria  Zničená
Libotovská Vlasta  Krása podle Vlasty Libo- 
   tovské
Klokočka Vladimír  Ústavní systémy evrop- 
   ských států
Glück Doris  Umlčená
   1000 lokomotiv
Svobodová Vlasta  Co ještě napsal život
Henley Virginia  Divoká krása
Vavřín Vlastimil  Spaste naše duše
Cunningham Michael Vzorové dny
Kačírková Eva  Dívka v zrcadle
Kellerman Jonathan Spasitel
X   Slovenská republika
Patitz Axel  Francie
Hirsch Helga  Polsko
Červená Drahomíra  Léčba výživou
Schröter Zdeněk  Nová pravidla a bodový  
   systém
Oldenkott Paul T.  Aktivně proti bolestem  
   páteře
Koláček Luboš Y.  Hawaii
Kubínek Marek  Nový Zéland
Lemberk Vladimír  Ostrov zapomenutých  
   lidojedů
Knihy pro mládež:
Watts Claire  Záchranáři
Poledňáková Marie  Jak se krotí krokodýli
Cohn Rachel  Perníková panenka
   Vláček strýčka Ludvíka
Havel Jiří   Smějeme se celý rok
Simon Francesca  Nápady darebáka Davida
Lanczová Lenka  Zašeptej do vlasů
Sage Angie  Magyk
Holler Renée  Co víme o rytířích
Uebe Ingrid  Povídky o upírech
Uderzo Albert  Asterixova odyssea
Müller Karin  Detektivní kancelář Pod- 
   kova
Rowling Joanne K.  Harry Potter a princ dvojí  
   krve

KULTURA, KNIHOVNA

Městská knihovna informuje

Dětské oddělení knihovny 
zve čtenáře

na
PRÁZDNINY

S KŘÍŽOVKAMI

Městská knihovna bude 
z důvodu dovolené

UZAVŘENA
pondělí – pátek
31.7. – 4.8. 2006

Jsou setkání příjemná, milá, ale také neče-
kaná a poněkud zvláštní. Takové mohlo udi-
vit obyvatele Bystřice v polovině června, 
kdy se před nimi znenadání objevovaly dvě 
postavy. Svým oblečením se minuly součas-
ností o více jak 
dvě století a při 
podrobnějším 
pohledu je bylo 
možné identi-
fi kovat. Ano, 
Bystřici navští-
vil sám veliký 
W. A. Mozart 
v doprovodu
své sestry Nanerl. 

Kdo chtěl, 
uvěřil, a navíc 
se nechal rád 
pozvat 15. nebo 
16. června do 
K u l t u r n í h o 
domu na před-
stavení ZUŠ, 
věnované právě 
tomuto veliká-
novi světové 
hudby při příle-
žitosti 250. vý-
ročí jeho naro-
zení.

Vtipně kom-
ponovaný pro-
gram, který 
by jistě nebyl 
mistrovi proti 
mysli, před-
stavil nejprve 

Všem našim čtenářům se velice omlouváme.
Od úterý 27.6. do pondělí 3.7. 2006 byla porucha na naší telefonní lince, 

a proto nebylo možné se s knihovnou telefonicky kontaktovat.
Děkujeme za pochopení.

AMADEUS NAVŠTÍVIL 
BYSTŘICI

PŘÍSTUP NA INTERNET
Pondělí 9.00 – 12.00   12.30 – 16.00
Úterý 9.00 – 12.00
Středa 9.00 – 12.00   12.30 – 16.00
Čtvrtek 9.00 – 12.00
Pátek 9.00 – 12.00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Čtvrtek 8.00 - 12.00

PŮJČOVNÍ DOBA O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH



ZDRAVOTNICTVÍ, RŮZNÉ 

Zubní pohotovost k srpnu 2006
5.8.2006   MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S.
                 MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
6.8.2006   MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí
                 MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265
12.8.2006 MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n.P.
                 MUDr. Marie Šenkýřová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
13.8.2006 MUDr. Dagmar Blaháková, Vrat. nám. 12, Nové Město n.M.
                 MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n.P.
19.8.2006 MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n.P.
                 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou
20.8.2006 MUDr. Magda Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí
                 MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
26.8.2005 MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka
                 MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou
27.8.2006 MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134
                 MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n.S.

Během letních prázdnin bude 
možné pracovníky zařízení Klubu 
v 9 (Klubu pro podporu duševní-
ho zdraví) kontaktovat v přízemí 
Domu s pečovatelskou službou 
v Bystřici nad Pernštejnem vždy 
od 13.00 do 16.00 hodin v těchto 
dnech: 12.7., 26.7., 16.8.

Klub v 9 nabízí služby v podo-
bě poradenství, poskytování 
informačního servisu, doprovod 
při vyřizování běžných záležitos-

Změna provozní doby Klubu v 9 
(Klubu pro podporu duševního zdraví)

Oblastní charity Žďár nad Sázavou
tí, pomoc v krizových situacích, 
klubové aktivity jako výtvarné 
práce, návštěva kulturních a spor-
tovních programů, apod. Klienty 
Klubu jsou dospělí lidé s dušev-
ním onemocněním. Pomoc vyhle-
dat mohou i osoby nacházející se 
v akutní životní krizi nebo osoby 
jim blízké.

Bližší informace podá vedoucí 
zařízení Jana Křížková na tel. 566 
629 319 nebo 777 755 469.

Kdo má v pátek léčit nemocné?
Rád bych také alespoň několika větami reagoval na 

příspěvek paní Malé z Boskovic, která se v posled-
ních Novinkách zamýšlela nad chováním lékařů na 
bystřické poliklinice. Mohu ji ujistit, že pokud lékař 
končí svoji ordinaci v pátek ve 13.00 hodin, většinou 
jej čeká několik návštěv a administrativních úkonů, 
takže o prodloužení víkendu nemůže být řeč. Pokud 
má lékař 2x týdně ordinaci do 17.00 hodin, nepředpo-
kládáme, že bude ordinovat do 17.00 hodin i v pátek, 
neboť i pro lékaře, světe div se, paní Malou nevyjíma-
je, platí právo na odpočinek po práci a 40 hodinový 
pracovní týden. Mimo tyto skutečnosti v dnešní době 

již žádná zdravotní pojišťovna nenechá bez trestu 
ošetřování pacientů jiným lékařem, než u kterého jsou 
registrováni, a proto zastupování kolegů, o kterém se 
zmiňujete paní Malá, v Boskovicích nebo v Brně je  
v současné době nemožné. 

MUDr. Aleš Ptáček
pozn. Je zarážející, kolik šumu vyvolá skutečnost, když chce vedení 
města zlepšit stav lékařské služby první pomoci, kdy z původních 
17.00 hodin rozšířila služby již od 13.00 hodin. O to zarážející, když 
se ordinační hodiny žádného z lékařů nemění. Je vidět, že v republi-
ce jsou lidé, které podráždí i zkvalitnění služeb. Naštěstí se nejedná 
o bystřické občany.

INFORMACE ÚŘADU PRÁCE ŽĎÁR N. S. VEŘEJNOSTI
Na základě novely zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
(dále jen ZoZ), provedené zákonem 
č. 109/2006 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s při-
jetím zákona o sociálních službách, 
vzniká zcela nová složka lékařské 
posudkové služby (dále jen LPS) 
v sociální oblasti, která od 1.7.2006 
působí v rámci úřadů práce.

Jde o složku, jíž náleží posuzová-
ní zdravotního stavu ve vymezeném 
okruhu věcí sociální péče, státní 
sociální podpory, sociální potřeb-
nosti (resp. od 1.1.2007 pomoci 
v hmotné nouzi), zaměstnanosti a od 
1.1.2007 také pro účely příspěvku na 
péči, který bude poskytován z nové-
ho systému sociálních služeb.
Úřadům práce (dále též jen ÚP) 
náleží od 1.7.2006 posuzování:
1. Zda jde o osobu zdravotně 

znevýhodněnou ve smyslu 
§ 67 odst. 2 písm. c) ZoZ (tato 
kompetence vyplývá z § 8 
odst. 1 písm. m) ZoZ).

2. Pro účely poskytnutí dávek 
a mimořádných výhod podle 
zvláštních právních předpisů:

a) dlouhodobě nepříznivého zdra-
votního stavu dítěte (tato kompe-
tence vyplývá z § 8 odst. 1 písm. n) 
bod 1 ZoZ);
b) zda si fyzická osoba může zvý-
šit vzhledem ke svému zdravot-
nímu stavu životní úroveň vlastní 
prací (tato kompetence vyplývá z  
§ 8 odst. 1 písm. n) bod 2 ZoZ);

c) zda jde o fyzickou osobu těž-
ce zdravotně postiženou a druh 
a stupeň tohoto postižení pro účely 
mimořádných výhod, příspěvku na 
úpravu bytu, úhradu bezbariérové-
ho bytu nebo garáže, koupi, celko-
vou opravu a úpravu motorového 
vozidla a příspěvku na individuální 
dopravu (tato kompetence vyplývá 
z § 8 odst. 1 písm. n) bod 3 ZoZ);
d) zda jde pro účely dávek státní 
sociální podpory o fyzickou oso-
bu dlouhodobě těžce zdravotně 
postiženou, dlouhodobě zdravotně 
postiženou nebo o dítě dlouho-
době nemocné (tato kompetence 
vyplývá z § 8 odst. 1 písm. n) bod 
4 ZoZ).

Od 1.1.2007 úřadům práce bude 
navíc náležet posuzování stupně 
závislosti fyzické osoby pro účely 
příspěvku na péči; tato kompeten-
ce vyplývá z ustanovení § 8 odst. 
1 písm. n) bod 4 ZoZ, které nabývá 
účinnosti dnem 1.1.2007.  

Postup při podávání žádostí:
1. Žádost o posouzení občana 

zdravotně znevýhodněného se 
podává písemně na Úřad prá-
ce, oddělení LPS, Žďár nad 
Sázavou (Komenského 1786).

2. Žádost pro účely, zda jde 
o fyzickou osobu těžce zdra-
votně postiženou a druh a stu-
peň tohoto postižení pro účely 
mimořádných výhod, příspěvku 

na úpravu bytu, úhradu bezbari-
érového bytu nebo garáže, kou-
pi, celkovou opravu a úpravu 
motorového vozidla a příspěv-
ku na individuální dopravu se 
nadále podává na příslušném 
pověřeném obecním úřadu. 

3. Žádost pro účely dávek státní 
sociální podpory o fyzickou 
osobu dlouhodobě těžce zdra-
votně postiženou, dlouhodo-
bě zdravotně postiženou nebo 
o dítě dlouhodobě nemocné se 
nadále podává na Úřadu práce, 
odboru státní sociální podpory 
(Komenského 1786).

Podstatná je skutečnost, že 
občan žádá o dávku sociálního 
zabezpečení na příslušném orgánu. 
Státní orgán, u kterého byla žádost 
o dávku sociálního zabezpečení 
podána, požádá úřad práce - oddě-
lení lékařské posudkové služby 
- o posouzení zdravotního stavu. 

Oddělení lékařské posudkové 
služby vypracuje posudek, jehož 
hlavním obsahem je vyhodnoce-
ní, zda žadatel o dávku sociálního 
zabezpečení plní zdravotní pod-
mínku pro přiznání dávky sociál-
ního zabezpečení. 

Vypracovaný posudek je pod-
kladem pro vlastní rozhodování 
příslušného orgánu.  
ÚP Žďár n. S., dne 7.7.2006

Zpracovala: MUDr. Růžena 
Pokorná, LPS ÚP Žďár n. S.

V pátek 16. června jsem byl 
divákem úžasného představení. 
Žáci, učitelé i absolventi ZUŠ 
plnému sálu kulturního domu 
předvedli profesionální výkon 
při  interpretaci děl W.A.Mozarta 
v dobových kostýmech. Vynika-
jící byli i průvodci programem, 
studenti gymnázia Tereza Nun-
vářová, Jiří Kotouček a malý 
Mozart Jiří Pavlačka. Více než 
dvouhodinový program účinku-
jících, ať už smyčcového orches-
tru, dechového kvarteta nebo 
akordeonistů a akordeonistek, 
neměl podle mého názoru chy-
bu. A závěrečný tanec umělců 
s diváky na Malou noční hudbu 
byl opravdu, jak bylo přede-
sláno, překvapením. Nestává 
se často, aby v našem kultur-
ním domě provázel účinkující 
potlesk ve stoje, což se zde sta-
lo. Pokud bych mohl navrhnout 
anketu Můj největší kulturní 
zážitek v tomto roce, určitě by 
byl tento koncert na stupních 
vítězů. Bohužel, každý líc má 
i svůj rub. Pokud mi to čas 
a práce dovolí, chodím na větši-
nu vystoupení a absolventských 
i jiných koncertů ZUŠ. Větši-
nou je plný sál, nadšení diváci, 
jen mi tam chybí vedení školy. 
Celý tento skvělý projekt stál na 
několika pedagožkách hudební-
ho oboru. Uvědomme si, že čtyři 
nebo pět těchto koncertů vidělo 
až 2000 diváků, především škol-
ního věku. Pořád pláčeme, jak 
je naše mládež zkažená, jak si 
ničeho neváží, kam to dojde. 
A když se najde pár nadšenců, 
kteří zorganizují takovou krás-
nou akci, tak jim pomalu hážeme 
větve pod nohy.

Proto bych chtěl jako dlouhole-
tý a stálý divák poděkovat paním 
profesorkám L. Macháčkové, 
M. Krásenské a M. Olivové za nás, 
za všechny příznivce krásné hudby 
a naší „ZUŠky“. 

Václav Koenig

Mozart a my



                                                                                             

Kdo již onoho magického 
1. září vedl své dítě „poprvé do ško-
ly“, dobře zná to nadšení, pýchu, 
ale i potlačované obavy, úzkost: 
Jak to ten můj kluk - ta moje holka 
zvládne? Nikoho tam nezná! Jak 
se vyzná v té veliké školní budo-
vě? Jaká bude paní učitelka? Jací 
budou spolužáci?…

Takovéto otázky si ale jistě 
nebudou klást rodiče, kteří využili 
možnosti seznámit svého budou-
cího prvňáčka s prostředím školy, 
s budoucí paní učitelkou a spo-
lužáky, s plněním prvních školních 
i domácích úkolů v klubu před-
školáků „Studio Pastelka“, který 
pracoval v Základní škole TGM 
v Bystřici n. P. pravidelně již od 
pátku 5. května.

Děti si velmi zvídavě prošly 
celou školu, natrénovaly přezou-
vání v šatnách, zacvičily si v tělo-
cvičně, zkontrolovaly vybavení 
školní družiny, nezapomněly ani 
na jídelnu a především se nala-
dily na tvůrčí spolupráci s kama-
rády a paní učitelkou ve „své tří-

ŠKOLSTVÍ

Klub předškoláků – Studio Pastelka 

dě“. Opadla počáteční nesmělost 
a nastoupila důvěra, otevřenost 
a pocit bezpečí. Děti si ani nevšim-
ly, jaký kus cesty již na své škol-
ní cestě ušly. První krůčky bývají 
nejisté, ale „naše děti“ mohou již 
vykračovat odhodlaně a mnohem 
jistěji. Blahopřejeme!
 Blahopřání patří jistě i jejich 
rodičům, neboť i oni se v „Pastel-
ce“  se  zájmem účastnili doprovod-
ných programů, kde mohli získat 
informace i praktické rady o dění 
ve škole, o úskalích začátku školní 
docházky, o genetické metodě čte-
ní a psaní, o důležitosti psychické 
podpory prvňáčka při jeho startu 
a mnohé další. S těmito tématy 
rodiče seznámila paní zástupkyně 
Mgr. Hana Nosková a psycholožka 
Mgr. Lenka Palečková, oběma 
děkujeme. Zdravíme NAŠE děti 
a v pondělí 4. září - hurá do školy!

Ivana Uhlířová, Jana Bártová 
a Věra Šikulová

učitelky 1. tříd v ZŠ TGM 
ve šk. r. 2006/2007

  

Cíl: Zhotovit leporelo o městě 
Bystřici a jeho okolí /8 výkresů 
– témat/ s využitím anglických 
a německých slovíček, která se 
naučíme na kurzu
Témata: Škola, Výlety, Příroda, 
Náměstí, Kultura, Sport, Nakupo-
vání a Doprava
Účastníci:
49 žáků čtvrtých tříd ZŠ Nádražní 
615, Bystřice nad Pernštejnem
paní učitelky: Olga Mišagová, Marie 
Klečková, Jindřiška Rybníkářová, 
Jana Korbářová a Ilona Ročková
rodilí mluvčí: Luisa Semerádová, 
Samuel Darkwah
Fotodokumentace: Radim Štikar 
a Alena Soukalová
Prolog
…přípravy jsou v plném proudu, 
nikdo nic neví, nikdo se v tom 
nevyzná a všichni mají nervy….
pořád není jasno, co se vlastně na 
tom kurzu bude dít…jediní, kdo se 
doopravdy těší, jsou děti…posled-
ní schůzka a … zase v tom není 
jasno… takže co??

Jedeme!!! Dalo by se říct, že už 
se těšíme skoro všichni. Příjezd na 
místo i ubytování proběhly skvěle 
a s plnými bříšky se nám i lépe plní 
první hry, soutěže i úkoly. Děti se 
dovídají o bodovém systému (sbí-
rají body za dobře splněné úkoly 
a kdo bude mít druhý den večer 
dost bodů, bude si moci koupit 
anglická a německá slovíčka na 
naše leporelo). Máme i Hodno-
tidlo, na kterém budeme pomocí 
smajlíků hodnotit, které aktivity se 
nám na kurzu líbily a které ne.

První (přiznejme trochu vlažné) 
setkání s rodilými mluvčími a my 
zjišťujeme, že už umíme říct dost 
věcí v cizím jazyce, ale ještě více 
se jich budeme muset naučit. Ale 
je to paráda!

Večerní opakování angličtiny 
a němčiny – vcelku to ujde a pak 
hurá do hajan!

Budíme se do nového dne a roz-
cvičujeme se na to. Snídaně a jazy-
ky a potom už s námi paní učitelky 
třídní probírají naše město Bystřici 
n. P. a její okolí ve všech tématech, 
která se budou týkat našeho lepo-

rela. Po obědě (Vaří fakt dobře!) 
jdeme na vycházku, při které se 
nám daří posbírat většinu sloví-
ček, která budeme na naše leporelo 
potřebovat. S rodilými mluvčími 
už mluvíme skoro jako s kamarády 
,a tak se nám to dneska moc líbí. 
Následuje Velká burza, ve které 
vyměňujeme body za slovíčka, 
vytvoříme pracovní týmy (každý 
tým bude zpracovávat jedno téma 
leporela) a HURÁ!!! Jsme připra-
veni na zítřejší velké vyvrcholení. 
Tak ještě opéct buřty a projít stez-
ku odvahy  a jdeme na kutě.

Rozcvičku vynecháváme a rov-
nou se pouštíme do toho nejdů-
ležitějšího – výroba leporela. Pra-
covní týmy jsou v plném nasazení, 
situace se stává nepřehlednou, uči-
telé se snaží pomoci a korigovat, 
nicméně  děti si to dělají stejně po 
svém a lépe, už už to skoro vypadá, 
že to někteří nestihnou, ale v tak 
strhujícím okamžiku nikdo nechce 
zůstat pozadu, a tak …. ANO!!! 
POVEDLO SE NÁM TO!!! 
LEPORELO JE NA SVĚTĚ!!! 

Ještě rozradostnění z dobře 
odvedené práce hodnotíme kurz, 
dostáváme sladké odměny a trička 
jako památku na tyto tři dny a pak 
si pochutnáme na posledním obědě  
a …Autobus je tu, jedeme domů, 
abychom mohli vyprávět, jak jsme 
si to opravdu užili.

A cože nám kurz přinesl? Slovy 
jedné z nás: „Moje přání se mi splni-
lo. Až na ty koupelny, vadilo mi, že 
OSTATNÍ děti měly rezavé sprchy. 
Bylo to tam hezké. Nejvíce se mi líbi-
ly soutěže a mohli jsme se vyjádřit ve 
smajlících. Nelíbilo se mi, že to něk-
teré děti braly jako dovolenou.“
Epilog :
Jsme všichni nadšení. Líbilo se nám 
tam všem a pocit z dobře vykonané 
práce, ale hlavně ze dvou dnů napl-
něných smíchem, hrami a pohodou 
nám už nikdo nevezme. Povedlo 
se!

Kurz se uskutečnil za přispě-
ní grantového programu Podpo-
ra aktivit zaměřených na mládež 
města Bystřice nad Pernštejnem.

Zapsala: Ilona Ročková

Intenzivní jazykový kurz 
pro žáky čtvrtých ročníků ZŠ Bystřice n. P., 

Nádražní 615

Ve dnech od středy 21.6. do 
úterý 27.6. Bystřici nad Pernštej-
nem navštívili američtí studenti 
z Atlanty. 

První tři dny měli program na naší 
ZŠ TGM a podíleli se na vyučování 
v mnoha třídách prvního i druhého 
stupně. V hodinách angličtiny jsme 
se dočkali bohatého programu. 
Studenti měli připravené různé hry 
a také nám každý z nich řekl něco 
o sobě a své rodině. V hodinách 
tělesné výchovy jsme si mohli pro-
ti americkým hostům zahrát fotbal 
a mnoho jiných her.

Odpoledne měl každý možnost 
přijít na hřiště u naší školy, kde 
probíhal společný program složený 
z mnoha druhů sportů, zajímavých 
dramatických vystoupení, americ-

kých písniček a nechyběl ani spo-
lečný výlet na hrad Pernštejn.

Protože naši američtí hosté s námi 
konverzovali při všech aktivitách 
pouze anglicky, zvláště my starší 
žáci jsme využili všech svých zna-
lostí z anglického jazyka a s radostí 
jsme se přesvědčili o tom, že jsme 
již schopni se s hosty domluvit. Ale 
i žáci na prvním stupni se snažili 
o stručné rozhovory.

Myslíme si, že tato milá náv-
štěva z Ameriky byla pro všechny 
přínosná a všichni by jistě byli 
rádi, kdyby se podobná akce opa-
kovala.

Ze školního časopisu pro veřej-
nost vybraly a zpracovaly redak-
torky Jitka Vetešníková a Jitka 
Sedlerová z 9.A

Američané u nás ve škole



OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - 7.

Spisovatel, zakladatel sociální-
ho románu.

Gustav Pfl eger byl nejmladším 
z devíti dětí povedeného nadlesní-
ho, jenž dokázal připravit sedláky 
z vesnice o lesy. Z Karasína se rodi-
na přestěhovala do Bystřice, kde 
chodil malý Gustav do školy. Po 
tragickém požáru města v roce 1841 
se rodina stěhuje do Vojetína (Gus-
tav zde málem utonul pod prolome-
ným ledem) a pak od podzimu 1842 
na hospodářský dvůr Skály (dnešní 
Skalský Dvůr), kde mu umírá otec. 
Pochován je v Lísku. „Položení dvo-
ra je veleromantické,“ vzpomínal 
později spisovatel na Skály.

Když na jaře 1843 otec zemřel, 
opouští Gustav s matkou místa, kde 
tak rád pobýval - Karasín, Bystřici, 

GUSTAV PFLEGER MORAVSKÝ

Hynek Jurman

Vojetín i dvůr Na Skalách, a stě-
huje se s matkou do Prahy. Pfl eger 
Moravský, jenž vydal pěknou řádku 
románů, básní i dramat a jehož bás-
ně zhudebnil samotný Antonín Dvo-
řák, vzpomínal na své rodiště takto: 
„Vysoká planina, na níž Karasejn se 
vypínal, poskytovala mně již jako 
hošíkovi velikého potěšení, když 
mi byl ukazován v mlhavé prostoře 
krásný Moravec... Ještě podnes, po 
20 létech, vidím vše v paměti ucho-
váno, jako bych to byl viděl včera.“

V Praze ho čekalo ryze němec-
ké prostředí, takže mladý student 
veršoval německy. Po roce 1848 se 
zdokonaluje v češtině a za pár let 
už publikuje. Od mládí trpěl tuber-
kulózou, proto se nemohl stát her-
cem a ani nedostudoval. Pro plicní 
chorobu totiž nedokončil gymnázi-
um (učil ho zde i Klicpera) a pra-
cuje jako úředník České spořitelny 
(od 1854). Chtěl se stát hercem, 
tuberkulóza mu však tento sen také 
zhatila. V l. 1861-1862 je drama-
turgem Novoměstského divadla, 
ale zase se vrací do spořitelny.

Psát začal do časopisů, debuto-
val v Lumíru 1855. Z pozdější ces-
ty do rodného kraje chystal román 
Před březnem, v němž hodlal 
popsat i lidovou slavnost při svat-
bě hraběte Mitrovského v r. 1844, 
dílo však už nenapsal.

Po matčině smrti (1862) tvoří 
především dramata a romány, do 
nichž vnáší jako první autor i soci-
ální náměty. Román Z malého svě-
ta je první českou sociální prózou, 

* 27. 7. 1833 Karasín
† 20. 9. 1875 Praha

Pfl eger v něm líčí i první dělnickou 
vzpouru z r. 1844. Osmnáct jeho 
básní zhudebnil v r. 1865 Antonín 
Dvořák, bustu mu v r. 1883 zhoto-
vil samotný Josef Václav Myslbek 
(odkoupil ji spolek Věnava a spat-
říte ji v bystřickém muzeu) a Pfl e-
grova díla si vážil jeho spolužák Jan 
Neruda. Za nejlepší Pfl egrovu práci 
označuje kritika román z dělnické-
ho prostředí Z malého světa, který 
snesl i soudobá světová měřítka.

Do přehledu Pfl egrovy tvorby 
patří verše Dumky (1857) a Cypřiše 
(1861), veselohry: Ona mne miluje 
(1861), Telegram (1865), tragédie: 
Poslední Rožumberk (1862, vyšlo 
1871), Boleslav Ryšavý (1862, 
vyšlo 1871) i romány: Ztrace-
ný život (1863), Z malého světa 
(1864), Paní fabrikantová (1873).

A víte, že osobnost Gustava 
Pfl egera Moravského stojí trošku 
i u vzniku Rusalky? V roce 1865 na-
psal totiž Antonín Dvořák na Pfl ege-
rovy Cypřiše 18 písní. Složil je pro 

Josefínu Čermákovou, do níž byl 
po uši zamilován. Pěvecká hvězda 
Josefína se mu však vysmála a Dvo-
řák si později bere za ženu její sestru 
Annu. Josefína se provdala za hrabě-
te Kounice a k Dvořákovi se hlásí až 
poté, kdy se hudbou proslavil. Pak 
se dokonce označovala za Dvořákův 
inspirační zdroj a zasadila se, aby 
byla sýpka ve Vysokém upravena 
pro Dvořákovu rodinu jako letní síd-
lo. Antonín Dvořák se k písním na 
Pfl egrovy verše vrací v roce 1877, 
tedy dva roky po spisovatelově 
smrti. Z 18 písní jich 12 upravuje 
a vytváří z nich cyklus. A když sklá-
dá Rusalku, je árie o měsíčku vlast-
ně jedenáctou písní z Cypřišů!

Slavného rodáka připomíná 
v Karasíně pamětní deska na obno-
vené myslivně, když ta původní 
v r. 1895 vyhořela a s ní takřka 
celá vesnice. Na odhalení desky se 
v r. 1883 přišel podívat i Vilém 
Mrštík a o 50 let později zde na 
slavnosti řečnil Arne Novák.

V červnu nás opustili navždy 
dva literárně činní učitelé.

Dne 13. 6. 2006 zemřel v léčebně 
Háj u Ledče nad Sázavou spisova-
tel František DRAŠNER (narozen 
14. 9. 1943 v Solnici u Rychnova 
n.K.). František vystudoval gymnázi-
um v Rychnově (učil ho zde i prof. 
Šlitr, otec hudebníka Jiřího), třikrát 
nebyl přijat na archivnictví FF UK, 
ale dostal se na Pedagogický institut 
v Pardubicích. V roce 1987 byl přijat 
na FF Praha a do 1990 studoval dál-
kově dějepis. Jako učitel už mezitím 
působil v Lipnici, v Krásné Hoře, 
Světlé n.S., Okrouhlici, opět ve Světlé 
a pak byl od r. 1990 do 1998 školním 

inspektorem, poté ředitelem školy ve 
Svinném u Chotěboře. Před čtyřmi 
lety onemocněl se srdeční arytmií 
a od 1. 7. 2003 byl v důchodě.

František Drašner se věnoval vše-
mu zajímavému, co se na Vysočině, 
především na její havlíčskobrodské 
straně, šustlo. Už v roce 1990 vydal 
první brožuru o Číhošti a tento zájem 
završil knihou Číhošťský zázrak (Lib-
ri, 2002). Věnoval se protifašistické-
mu odboji i zločinům komunizmu: 
Krvavá lázeň v Kobylím dole (2003) 
a Ohně na Vysočině (2003), ale 
i literárním osobnostem, jak dokláda-
jí podrobné knižní studie Karel Hav-
líček Borovský na Vysočině (2003), 
Jaroslav Hašek na Vysočině (2004) 
i zachovalé rukopisy Jiří Wolker na 
Vysočině a Dynastie Panušků na 
Vysočině. Předloni vydal zajímavou 
publikaci Havlíčkobrodský poutník  
a loni knihu nejen o vývoji názvu 
Havlíčkova Brodu („Jak město ke 
svému čtvrtému názvu přišlo“).

Nedá se zapomenout na osob-
ní setkání s ním, ani na podnětnou 
korespondenci. Počátkem minulé-

ho roku např. propuštěnému učiteli 
napsal: „Věřím, že se Vám podařilo 
najít uplatnění. Nečtu sice zrovna 
nejpříznivější zprávy na učitelskou 
budoucnost, ale proč by zrovna 
neměli učit ti dobří? Je to trestuhod-
né, aby člověk s takovým rozhledem, 
jako jste Vy, neučil a neměl možnost 
pozitivně ovlivňovat naši mládež.“

František Drašner odvedl velkou 
literární práci ve prospěch krajiny 
Vysočiny a především ve prospěch 
zdejších čtenářů a obyvatel. Byl to 
člověk vzdělaný, moudrý a spraved-
livý. Zaslouží si naši vzpomínku.

***
Dne 21. 6. 2006 zemřel ve věku 

80 let vzácný člověk, učitel a pís-
mák Jan JÍLEK (narozen 12. 2. 
1926 v Rovečném). Od roku 1946 
učil v Hodoníně, Olešnici, Kunštátě 
i jinde v rodném kraji. V roce 1968 
se stal ředitelem školy v Olešnici, 
ale za dva roky byl z funkce vyho-
zen. Komunistické školství raději 
opustil a působil jako průvodce 
v Čedoku a jako vedoucí penzió-
nu. Aktivně se podílel na politic-

kých změnách v roce 1989 a jistou 
satisfakcí pro něj bylo, že se v roce 
1990 vrátil do křesla ředitele oleš-
ničské školy.

Osobnost Jana Jílka nejlépe při-
bližuje citát z jeho parte: „Po čtyřicet 
let působil v těžkých časech nesvo-
body na vysočinských školách. Své 
žáky vychovával v lásce k vlasti, 
k Vysočině, ke svobodě…“

Jan Jílek působil i jako aktivní 
člen Vlastivědného kroužku v Oleš-
nici a ke konci života vydal výbě-
ry ze své poezie pod názvy Múzy, 
odpusťte mi (1999), Básničky z ro-
ku 2000 a Pár kapek rosy (2001).

   -HJ-

Slavnost u myslivny 27. 7. 1933

ODEŠLI NAVŽDY Z VYSOČINY
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pokračovala na rozmoklém terénu. 
Všechna družstva byla výborně při-
pravena a výsledné časy se lišily jen 
několika sekundami.

Zvláštní poděkování za míst-
ní organizaci patří panu Josefu 
Němečkovi, starostovi Sboru dob-
rovolných hasičů Velkém Tresném, 
který ve spolupráci s místostaros-
tou obce Vladimírem Šilhánem 
a  ženskou částí domácího družstva 
zajistil podmínky pro zdárný prů-
běh soutěže. Záštitu nad celou 
akcí převzal velitel okrsku Luděk 
Štěrba.

Eva Petrová

Dne 13. 5. 2006 proběhla ve 
Velkém Tresném Okrsková sou-
těž hasičských sborů. Hasičského 
klání se zúčastnila 3 družstva žen
a 12 družstev mužů, a přestože 
počasí organizátorům příliš nepřá-
lo, zájem veřejnosti byl obrovský. 
V polovině soutěže se rozpoutala 
bouře a diváci museli odbíhat do 
přístřešku, takže také oni si neče-
kaně užili odpoledne plné aktivní-
ho pohybu. Zdá se, že akce měla 
i zázračně ozdravné účinky, neboť 
někdo z přihlížejících si v zápalu 
úprku před deštěm zapomněl na 
místě francouzské hole. Soutěž poté 

HASIČSKÁ SOUTĚŽ 
VE VELKÉM TRESNÉM

Základní škola ve Strážku 
sbírá úspěchy ve výuce i v soutěžích

Nová přístavba ZŠ ve Strážku dává škole nevyčerpatelné možnosti 
nových forem výchovného působení na děti i dospělé. Dobrovolná prá-
ce učitelů a celého kolektivu zaměstnanců, externích spolupracovníků 
z řad rodičů a přátel školy ukazuje, jaký posun kupředu obsahují jejich 
veřejná vystoupení, která se stávají bohatšími a účinnějšími. Základní 
škola v současné době daleko větší mírou působí na rozvoj citu žáků 
i myšlenkových názorů dospělých. 

ZŠ nabízí ve větší míře specializaci pro žáky a podílí se na spoluvytvá-
ření kulturního i společenského dění v naší obci a v obcích , ze kterých děti 
dojíždějí do ZŠ a MŠ. Občané těchto obcí vnímají vystupování dětí jako 
součást výchovné práce. Velkým přínosem pro naši školu je těsná spolu-
práce se Základní uměleckou školou v Bystřice n. P., která má bohatou 
50-ti letou historii. Za naše žáky a spoluobčany naší obce u příležitosti 
kulatého výročí založení ZUŠ v Bystřici n. P. přejeme mnoho pracovních 
a osobních úspěchů a děkujeme za velmi dobrou spolupráci. 

Pod vedením Mgr. Evy Bagarové, ředitelky ZUŠ, byla zřízena deta-
šovaná třída pro oddělení kytarové a dechové, a dle informace ředitelky 
ZŠ p. Mgr. Evy Šimečkové zaznamená další rozšíření hudebního oboru, 
který nám na zdejší škole chybí, o klavírní výuku. 

Paní Zuzana Kalná se přistěhovala se svým manželem do naší obce z Br-
na a je matkou tří dětí. Aktivně se podílí na výuce netradiční techniky pro 
děti a rodiče. 

Děti s předpoklady k výtvarné a hudební tvorbě získávají postupně 
v naší škole základy, které později mohou rozvíjet v dalších středních 
a vysokých školách. 

Během základní výchovy mezi sebou děti soutěží, ale také se zúčastňu-
jí soutěží v rámci škol a vystavují své práce na vernisážích a výstavách, 
např. v současné době v Muzeu v Bystřici n. P. 

Dle vyjádření ředitele muzea pana PhDr. Vladimíra Cisára je tato 
výstava dětské tvořivosti, kterou zorganizovala škola Strážek a přihlásilo 
se do ní 47 škol z celé ČR, je velmi zdařilá a příkladná pro mnohem větší 
školy, než je strážkovská. 

Říká se, že děti, které si hrají, nezlobí, ale Základní škola ve Stráž-
ku dává dětem ještě více než hru. Dává dětem výuku a možnost účel-
ně využít svůj volný čas pro další vzdělání a výchovu v kultivovaného 
a vnímavého člověka. 

Vždyť výsledky dětí dokazují úspěšnost školy a počet soutěží dokazuje 
vynaloženou energii učitelského sboru na přípravě dětí do soutěží. 

I.stupeň se zúčastnil 10 soutěží:
  l. AHOJ z prázdnin (soutěž liter. I výtvarná pro 2. – 4. tř. )
 2. Slep si svého panáčka (soutěž prvňáčků)
 3. Volné aktivity dětí (soutěž pro 3. postupný ročník, prvouka, lit. výchova)
 4. „O nás – pro nás“ (soutěž pro 5. roč.) vyhodnocen T. Puža a J Piší-

nová
  5. PODZIM v poezii - recitační soutěž(školní kolo) 1. K. Lisá, 2. J Piší-

nová, 3. Josef Zelinka, M Dvořáčková
 6. Výtvarná soutěž pro MŠ a ZŠ – Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

(zúčastnilo se 47 škol) 3. místo J.Pišínová 
  7. Všeználek (soutěž pro 5. roč. pořádaná DDM Bystřice n. P.( - 7. místo)
 8. Dopravní soutěž mladých cyklistů (dopravní hřiště Žďár nad Sáza-

vou)
  9. Soutěž přírodovědná a vlastivědná pro 5. tř. - Bystřice n. P. 
10. Literární hrátky v 5. třídě (školní kolo) l. J. Pišínová, P. Faus, 

2. V. Humpolíková, 3. M. Dvořáčková

II. stupeň se zúčastnil 6 soutěží:
  l.  Okresní kolo olympiády z českého jazyka – H. Němcová
       2.  Okresní kolo zeměpisné olympiády – R. Skryja, R. Poláková, M. Scholle
  3. Oblastní kolo chemické soutěže „Chemie bez tajemství“ M. Jeřábko-

vá, I. Poláková
 4. Taneční soutěž ve Velkém Meziříčí – A. Kupská, A. Požárová, 

R. Poláková, N. Chocholáčová, P. Uhlířová, I. Zelená 
 5. Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů – L. Lahodný, 

J. Broža, A. Totůšková, M. Jeřábková
 6.  Účast v l. a 2. korespondenčním kole zeměpisné soutěže EURO-    
      REBUS a postup do krajského kola v Olomouci - žáci 8. a 9. tříd. 
    Při veškerých dopravních, organizačních a jiných potížích nás nejvíce 
trápí velký nedostatek fi nančních prostředků. 

Přesto se snažíme co nejvíce vyhovět potřebám školy. Úbytek obyva-
telstva a nedostatek dětí do školy nás nutí provádět výstavbu obecních 
bytů, do kterých upřednostňujeme rodiče s malými dětmi. 

Velmi nás těší, že usilovnou mravenčí práci s dětmi dovedou ocenit 
zodpovědní rodiče a děkovné dopisy od různých organizací a především 
sousedních škol jsou toho jen důkazem, že práce pro školu, kterou máme 
v obci velmi rádi, neděláme zbytečně. 

Jaroslav Tulis, starosta

Dne 17. – 18. června 2006 se 
v obci Rovečné uskutečnila výsta-
va obrazů Jany Svobodové z Vítě-
jevse a keramiky Terezie Uherkové 
z Bystrého.

Hned při příchodu do sálu Vás 
zde uvítal keramický klaun. Na 
vedlejším stole byla pouť jako 
vystřižená z předminulého století. 

Výstava obrazů a keramiky
Keramický kolo-
toč, houpačky, 
hlouček klevetnic 
s panem farářem, 
muzikanti a všich-
ni, kdo na tehdej-
ším venkově něco 
znamenali. Stylo-
vé fi gurky klaunů 
a ručně tvarované 
keramické nádoby 
vytvářely atmo-

sféru domáckého klidu.
Vystavené obrazy upoutaly náv-

štěvníky svou romantickou nála-
dou. Světlo prostupující korunami 
stromů, lesní cesta rozehřátá letním 
sluncem. Krásná barevnost doplně-
ná mírnou plastičností. Toto všech-
no jste mohli pozorovat na obrazech 
a ponořit se do pohody a fantazie.

ŽENY
1. Věstín 1:20 
2. Chlum 1:34 
3. Velké Tresné 1:37 

MUŽI
1. Věstínek 0:52 
2. Věstín 0:57 
3. Rovečné I. 1:00 
4. Rovečné II. 1:02 
5. Vír II. 1:19 
6. Bolešín 1:23 
7. Vír I. 1:26 
8. Velké Tresné 1:29 
9. Chlum 1:48 
10. Malé Tresné I. 1:50 
11. Nyklovice 2:40 
12. Malé Tresné II. diskvalifikované
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V sobotu 1.července 2006 se uskutečnila oslava 50. výročí otevření nové 
budovy základní školy v Rovečném. Při této příležitosti uspořádala škola ve 
spolupráci se zastupitelstvem a spolky obce Rovečné program pro současné 
a bývalé pracovníky, absolventy a ostatní veřejnost.

Od 11:00 hodin do 14:00 hodin proběhlo setkání současných a bývalých 
zaměstnanců školy, které přivítali ředitel školy Mgr. Josef Dvořák a starosta obce 
Rovečné pan Miroslav Prudký. Při společném posezení si pracovníci navzájem 
sdělili zážitky a vzpomínky na své působení ve zdejší škole a v mnoha případech 
toto vyvolalo silné emoce a dojetí, neboť všichni ve svých projevech vyzdvihli 
rodinnou a přátelskou atmosféru, která vždy ve škole panovala. 

Ve 14:00 hodin byly slavnostně zahájeny před budovou školy oslavy 
i pro absolventy školy a širokou veřejnost, a to úvodním vystoupením žáků 
školy a proslovy ředitele školy a starosty obce Rovečné. Od 14:30 hodin 
do 16:30 hodin pak probíhal kulturní program žáků v budově školy ve čty-
řech blocích současně a opakovaně po půlhodině. Témata jednotlivých bloků 
byla následující: Historie školství v Rovečném, Aprílová škola, Rok ve škole 

ZÁKLADNÍ „PADESÁTILETÁ“ ŠKOLA V ROVEČNÉM

SETKÁNÍ RODÁKŮ A OSLAVA 50. VÝROČÍ VYSVĚCENÍ KAPLE V OBCI VĚCHNOV
V sobotu 24. června se v obci 

Věchnov uskutečnilo první setkání 
rodáků, tedy bývalých občanů obce, 
kteří měli možnost zavzpomínat si 
s místními občany na jejich působe-
ní v obci. Někteří z nich přijeli jen 
z okolních obcí, kam se odstěhovali 
ke svým životním partnerům nebo za 
lepším bydlením. Dorazili však rodá-
ci ze vzdálených koutů naší vlasti, 
dokonce i ze zahraničí, tedy pokud za 
něj považujeme sousední Slovensko. 

Toto jedinečné setkání si nenecha-
lo uniknout na 88 bývalých občanů 
Věchnova. Nejstarší a zároveň nej-
vzdálenější rodák obce přicestoval 
z Karlových Varů. Byla jím paní Hed-
vika Suchopárková, roz. Bednářová, 
která se v tomto roce dožívá úctyhod-
ných 92 let a těší se nadále výborné-
mu zdraví. Naopak nejmladším obča-
nem sotva dvouměsíčním byla místní 
občanka Eliška Svobodová. 

Každý z rodáků byl osobně při-
vítán zastupitelstvem obce v míst-
ním kulturním domě. Setkání bylo 

v tomto roce slaví 110 let založení sbo-
ru. Mši celebroval páter Karel Roze-
hnal z Bystřice n.P. a páter Jaroslav 
Rychlý ml., potomek místního statká-
ře Jaroslava Rychlého st. V souvislosti 
s bohoslužbou před kaplí sv. Antonína 
je nutno podotknout, že termín setká-
ní rodáků nebyl vybrán náhodně. 
V mnohém měl být i připomínkou 
padesátého výročí vysvěcení kaple. 

Po společném obědě se místní 
i bývalí rodáci odebrali k prohlíd-
ce budovy bývalé školy, kulturního 

domu, kanceláře obecního úřadu, 
místní hasičské zbrojnice a nově 
rekonstruovaného sportovního hřiště. 
V budově školy byla umístěna zcela 
unikátní výstava fotografi í, které obča-
né Věchnova poskytli široké veřejnos-
ti. K vidění byly fotografi e různých dat 
mapující akce, které v blízké i vzdále-
né minulosti ve Věchnově proběhly 
(jako např. tradiční hody, rekonstruk-
ce obecních budov, školní fotografi e, 
panoramatické fotografi e, fotografi e 
okolí obce, atd.)

Setkání rodáků bylo zakončeno spo-
lečnou zábavou na místním výletišti za 
doprovodu „Venkovské kapely“.

V této souvislosti nezbývá než 
poděkovat všem za organizaci celé 
akce, která jedinečným způsobem 
umožnila setkání místních i bývalých 
rodáků. Spousta z nás si uvědomi-
la, že obec Věchnov tvoří nejenom 
občané zapsaní k trvalému bydlišti, 
ale i její bývalí rodáci, kteří se do něj 
rádi vracejí a šíří povědomí o něm 
v místě svého nového působiště.

zahájeno vystoupením dětí místní 
mateřské školy, na které navazova-
lo přivítání starostou obce panem 
F. Fendrychem st. a krátká zpráva 
o dění v obci od roku 1945 do součas-
nosti přednesená zástupcem starosty 
panem ing. L. Veselým.  

Dalším programem setkání byla 
slavnostní mše svatá v místní kapli 
sv. Antonína, obětovaná za místní 
občany i bývalé rodáky. Při bohosluž-
bě byl slavnostně vysvěcen nový pra-
por místního hasičského sboru, který 

110 let hasičského sboru ve Věchnově

Akcí, která bezprostředně navazo-
vala na setkání rodáků, byla oslava 
110. výročí založení hasičského sbo-
ru ve Věchnově. Z blízkého okolí se 
sjely sbory dobrovolných i profesio-
nálních hasičů, aby oslavily a zároveň 
poděkovaly věchnovskému sboru za 
jeho dlouholetou činnost. 

Věchnovský hasičský sbor vznikl 

okolních okrskových sborů a místních 
občanů. Při této příležitosti pronesl sta-
rosta sboru pan František Fendrych st. 
slavnostní projev, uvítal všechny hosty 
a krátce se zmínil o historii Sboru dob-
rovolných hasičů ve Věchnově. 

Pohlédněme tedy i my v krátkos-
ti na více jak stoleté působení sboru 
v obci Věchnov. V době založení, tedy 
8. srpna 1896, čítal sbor jen několik 
málo členů. Postupně byla zakoupena 
koňská stříkačka (dodnes plně funkč-
ní), hákové a střechové žebře a 186 
hadic v ceně 1.100 zlatých. V roce 
1900 zasáhl obec rozsáhlý požár, který 
zachvátil pět selských usedlostí. Míst-
nímu sboru jej pomáhalo hasit dalších 
deset okolních sborů. V roce 1938 
sbor kupuje motorovou stříkačku 
v ceně 20.000 Kčs a postupně ji splá-
cí spořitelně v Bystřici n.P z výtěžku 
z místních zábav a divadel. V roce 
1978 byla nákladem obce a většinou 

v roce 1896. Řídíl se heslem „Bohu 
ke cti, bližnímu ke pomoci“. Toto 
heslo nese také nový prapor, který byl 
vysvěcen předchozí den u příležitosti 
padesátého výročí vysvěcení kaple 
a setkání rodáků. 

Oslava 110. výročí založení sboru 
se uskutečnila na místním výletišti 
v neděli 25. června za hojné účasti 

ve formě dobrovolných brigád posta-
vena nová hasičská zbrojnice. V roce 
1984 byla sboru přidělena nová stří-
kačka PPS 12. Za posledních 20 let 
se sbor zúčastňuje s dvěma družstvy 
okrskových soutěží a organizuje spo-
lečně s TJ Věchnov tradiční hody 
s májí. K dnešnímu dni má sbor 
49 členů, z toho 15 žen.

O tom, že sbor dobře pracuje, 
svědčí četná vyznamenání udělená 
jak okresním, tak i celostátním vede-
ním hasičů. Nejinak tomu bylo i při 
oslavách 25. června. Celkem bylo 
vyznamenáno 11 členů místního 
hasičského sboru. Všem vyzname-
naným gratulujeme a přejeme hod-
ně úspěchů a pevné zdraví. Celému 
sboru pak přejeme hodně úspěchů při 
okrskových soutěžích a pokud možno 
co nejméně zásahů a výjezdů za úče-
lem likvidace požárů nebo následků 
živelních pohrom.

a Cvičení na nářadí. Mimo tento program mohli účastníci oslav dále prů-
běžně zhlédnout videozáznam Eurovysílání z Akademie 2004, videozáznam 
Projekt Expedice Svojanov a prohlédnout si budovu školy a též výstavky 
prací žáků na chodbách a ve třídách.

V rámci oslav jsme nabídli i malé mediální překvapení, kterým byla účast 
čtyř herců ze seriálu Rodinná pouta. Konkrétně se jednalo o Petru Špindlero-
vou, absolventku naší školy, a dále Markétu Plánkovou, Zbyňka Frice a Tomáše 
Valíka, kteří uspořádali od 16:30 hodin autogramiádu pro návštěvníky oslav. 

Po skončení programu ve škole následovalo přátelské posezení všech účast-
níků akce s občerstvením, hudbou a tancem v areálu školy. Jelikož počasí nám 
přálo, protáhly se oslavy, ke spokojenosti hostů, do pozdních nočních hodin.

Na závěr děkuji všem, kteří se oslav zúčastnili a prohlédli si naši školu, 
děkuji všem pracovníkům školy a dětem za krásný program a zajištění celé 
akce a také děkuji všem sponzorům, bez jejichž podpory by tyto oslavy 
nebylo možné uskutečnit.

Josef Dvořák – ředitel školy



 

 SPORT

Naši žáci ve fi nále SHM v Jablonci nad Nisou
Naše základní škola na Masary-

kově náměstí, dříve Speciální škola, 
se tradičně  účastní okresního kola 
v lehkoatletickém čtyřboji sportov-
ních her mládeže ( SHM).

Již několik let za sebou dosahují 
chlapci i děvčata kvalitních výsledků. 
I letos se dařilo. Pro postup do další-
ho kola jsou vždy důležitá umístění 
do 3. pořadí v celkovém součtu bodů 
všech disciplin – běh na 60 m, hod 
kriketovým míčkem, skok daleký, 
běh na 800m pro děvčata a 1500 m 
pro chlapce.

Začalo to ve Velkém Meziří-
čí okresním kolem. Šestičlenné 
družstvo naší školy zvítězilo, nasbí-
ralo nejvíce bodů v rámci okresu 
a přivezlo pohár. Z individuálních 
výsledků zaslouží pozornost celkové 

2.místo Jakuba Komárka, 3. místo 
Břetislava Bednaříka a především 
umístění Lenky Nepejchalové v kate-
gorii děvčat, její celkové 1. místo 

dávalo naději na dobré umístění 
v krajském kole. Lenka nezklamala 
a na krajské úrovni získala v katego-
rii děvčat celkové třetí místo. I tady 

Šerm fl eret
20.5.2006 pořádal Sokol Brno 1 

fi nále MČR juniorek v Brně:
1. místo Jana Hochmutová Sokol 
Brno 1, 2. místo Hana Svobodo-
vá USK Praha, 3. místo Kateřina 
Jakubcová Sokol Bystřice n.P., 
Táňa Vrtalová Staré Město, 8. mís-
to Michala Ondrášková.

29.5. 2006 pořádal oddíl šermu 
Ostrava fi nále MČR kadetů:

kadeti: 1. místo Ondřej Sglunda 
Ostrava, 2. místo Martin Špička 
Ostrava, 3. místo Zdenek Slibe-
ner USK Praha, 3. místo Jan Srna 
Sokol Brno 1, 5. místo Jan Kur-
fürst Sokol Bystřice n.P., 9. místo 
Jaroslav Londin Sokol Bystřice n.P.
družstva: 1. místo Ostrava, 
2. místo Sokol Brno 1, 3. místo 
USK Praha, 4. místo Sokol Bys-
třice n.P. (Jan Kurfürst, Jaroslav 
Londin, Filip Londin)

kadetky: 1. místo Eliška Šabarto-
vá USK Praha, 2. místo Táňa Vrta-
lová Staré Město, 3. místo Andrea 
Bímová USK Praha, Lucie Oba-

DEN SPORTU PRO VŠECH-
NY pořádaný pro širokou veřej-
nost s několikaletým odstupem 
dne 20. 5. 2006 orelskou jednotou 
v Bystřici n.P. za podpory MO 
KDU-ČSL se nad očekávání vyda-
řil. Byl organizačně rozčleněn do 
dvou částí. V první, dopolední od 
10,00 do 13,00 hod. byl veřejnosti 
umožněn zdarma vstup do sportov-
ních prostor Sportovní haly v Bys-
třici nad Pernštejnem. Dospělým 
a dětem se po celé tři hodiny nabí-
zel k dispozici bazén, horolezec-
ká stěna s odbornými instruktory, 
dále kuželky, kulečník, bowling 
a squash. Každou hodinu probíhalo 
losování o věcné ceny pro dospělé 
a zvlášť pro děti, při odchodu kaž-
dý účastník tohoto sportovního 
dne obdržel upomínkové předmě-

DEN SPORTU PRO VŠECHNY
ty. Věcné ceny pro losování i upo-
mínkové předměty poskytla orga-
nizace KDU-ČSL. Odpolední část 
dne od 14,00 do 16,00 hod byla 
zaměřena na nejrůznější soutěže, 
které probíhaly venku na orelském 
fotbalovém hřišti. Děti překonáva-
ly na devíti stanovištích nejrůznější 
překážky a soutěžily ve zručnosti 
a dovednosti. Proto také odpoled-
ní část byla i náročnější po stránce 
organizátorské. Ke spokojenosti 
dětí, které absolvovaly všechna 
stanoviště, přispěly opět sladké 
či jiné věcné odměny. Dopolední 
část dne byla z větší části fi nančně 
zajištěna z příspěvku Ústředí Orla, 
odpolední pak zajistila orelská 
jednota z vlastních zdrojů. Z nich 
byly zakoupeny nutné sportovní 
potřeby, neboť jednota takovou-

to akci pořádala poprvé po delší 
době, proto nebyla pro tento účel 
dostatečně vybavena. 

Ohlas z řad veřejnosti a přede-
vším rodičů dětí, byl velice kladný. 
I přes to, že ve stejný den nabízel 
DDM tradiční turistický pochod, 
návštěvnost převýšila vysoce stov-
ku aktivně zapojených účastníků. 
Vždyť již jen ta příležitost být až 
po tři hodiny ve Sportovní hale 
a podle vlastního výběru a uvážení 
využít zdarma a do libosti všech 
sportovních možností lákala sama 
o sobě. Děti si nejvíce oblíbily 
horolezeckou stěnu, kterou zdo-
lávaly s mrštností sobě vlastní 
a odpoledne na hřišti zase napro-
sto uspokojilo jejich přirozenou 
soutěživost a hravost. Nechyběla 
ani zábava, kterou připravily děti 

dalová Ostrava, 5. místo Kateřina 
Jakubcová Sokol Bystřice n,P., 
8. místo Michala Ondrášková Sokol 
Bystřice n.P., 10. místo Zuzana 
Bukáčková Sokol Bystřice n.P.

družstva : 1. místo USK Praha, 
2. místo Sokol Bystřice n.P. (Kate-
řina Jakubcová, Michala Ondráš-
ková, Zuzana Bukáčková), 3. mís-
to Opava.

3.6.2006 pořádal Sokol Bystřice 
n.P. fi nále MČR:
st. žáci: 1. místo Jan Kurfürst 
Sokol Bystřice n.P. - vítěz žebříč-
ku MČR r. 2006, 2. místo Jaroslav 
Londin Sokol Bystřice n.P., 3. mís-
to Alexandr Choupenitch Sokol 
Brno 1 - vítěz Poháru ČR, Jan 
Krejčík Sokol Vršovice, 21. místo 
Filip Londin

družstva: 1. místo Sokol Bystřice 
n.P. (Jan Kurfürst, Jaroslav Londin, 
Filip Londin), 2. místo Sokol Brno 
1, 3. místo Orel Hradec Králové

st. žačky: 1. místo Andrea Bímo-

V loňském roce se podařilo orel-
ské jednotě ustanovit vedle oddílu 
stolního tenisu mužů také oddíl 
žáků. Počáteční stav čtyř členů se 
nakonec v letošním roce ještě před 
prázdninami rozrostl až na sedm. 
Sedmičlenné družstvo oddílu žáků 
stolního tenisu je prozatím pro bys-
třickou orelskou jednotu velkým 
úspěchem ve snažení o omlazení 
členské základny. I když svými 
výkony ještě nemohou konkurovat 
vyspělým jimramovským hráčům, 
nutno ocenit alespoň jejich vytr-
valost a snahu věnovat se tomuto 
ušlechtilému sportu. Za ochotné 
výpomoci trenérky paní A. Souka-
lové se hráči nebojácně účastnili 
župních turnajů, i když ještě zdaleka 
nedosahovali na oceňovaná místa. 
K úspěchu jim však jistě dopomůže 
další vytrvalý trénink.

K závěrečnému turnaji sezóny ve 
stolním tenisu, který se pro žákov-
ský oddíl orelské jednoty konal ve 
středu 14. června 2006, se kromě 
jednoho hráče sešli všichni jeho čle-
nové, včetně dvou teprve nedávno 
přijatých, na jejichž hře se muse-
la zákonitě citelně projevit krátká 
doba tréninku. Závěrečný turnaj 
byl současně rozloučením s jejich 
dosavadní trenérkou paní A. Souka-
lovou, které orelská jednota děkuje 
za obětavost, vytrvalost a ochotu se 
orelské mládeži věnovat. 

Patronát nad žákovským oddí-
lem po prázdninách přebírá oddíl 
mužů a bude s ním v trénin-
ku pokračovat, takže bystřické 
družstvo žákovského stolního 
tenisu by se mělo i nadále zúčast-
ňovat plánovaných turnajů. Čin-
nost oddílů stolního tenisu je 
kromě z vlastních zdrojů orelské 
jednoty podporována rovněž MěÚ 
v Bystřici n. P. z programu podpo-
ry sportovního, kulturního spole-
čenského života města.

Výsledky závěrečného turnaje 
sezóny žákovského oddílu stolního 
tenisu:
1. místo David Hrubeš 
2. Ivo Kadlec
3. Lukáš Suchý
4. místo Martin Suchý
5. Zdeněk Hadrava
6. Libor Smejkal

Kučerová M., Orel jednota

STOLNÍ TENIS 
V ORELSKÉ JEDNOTĚ

upozornila na svoji silnou disciplinu 
- hod kriketovým míčkem. Lenka se 
probojovala až do celostátního fi ná-
le, ve kterém startoval také Jakub 
Komárek. Oba reprezentovali kromě 
naší školy také kraj Vysočina. Celo-
státní fi nále SHM se uskutečnilo ve 
dnech 6. – 8. června 2006 v Jablon-
ci nad Nisou za účasti čtrnácti krajů 
ČR. Kraj Vysočina tady reprezento-
val jeden žák z Moravských Budě-
jovic, dva žáci z Třebíče a dva žáci 
naší školy. Pozoruhodného výsledku 
i zde dosáhla Lenka Nepejchalová, 
která si výkonem 45,51 m vybojova-
la zlatou medaili v hodu kriketovým 
míčkem. Byla to jediná medaile kra-
je Vysočina. Gratulujeme.

Josef Buchta
ředitel školy

vá USK Praha, vítězka žebříčku 
MČR, vítězka poháru ČR, 2. mís-
to Radka Filipová Zlín, 3. místo 
Kateřina Jakubcuvá Sokol Bys-
třice n.P., 2. místo žebříčku MČR 
r. 2006, Zuzana Bukáčková Sokol 
Bystřice n.P., 14. místo Veronika 
Šikulová Sokol Bystřice n.P.

družstva: 1. místo Sokol Bystřice 
n.P. (Kateřina Jakubcuvá, Zuzana 
Bukáčková, Veronina Šikulová), 2. 
místo USK Praha, 3. místo ŠK Zlín.

Dále se 17.5.2006 konalo fi nále 
MČR: 
mladší žáci: 1. místo Alechan-
dr Chopenitch  Sokol Brno 1, 2. 
místo Filip Londin Sokol Bystřice 
n.P., 3. místo Petr Klem Lokomotiva 
Liberec. 10.6. 2006 vybojoval Jiří 
Kurfürst  Sokol Brno 1, rodák měs-
ta Bystřice n.P., Mistra republiky 
v kategorii seniorů. Vyhrál fi nále 
MČR, celoroční bodovací soutěž 
MČR a stal se vítězem Českého 
poháru. Gratulace!

Vlastimil Kurfürst

samy sobě při plnění úkolů.
Úspěšnost akce vedla představi-

tele orelské jednoty k rozhodnutí 
opakovat ji v této či pozměněné 
podobě každoročně. A proto zve-
me již nyní občany všech věko-
vých kategorií, muže, ženy, děti 
na 2. ročník DNE SPORTU PRO 
VŠECHNY v květnu v roce 2007.

Kučerová M., Orel jednota
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Jak se dělá „luxusní tým“ aneb Zase jsme kalili voduJak se dělá „luxusní tým“ aneb Zase jsme kalili vodu
V pátek 16. června jsme vyra-

zili společně s družstvem starších 
žáků fl orbalistů ASK Bystřice n.P. 
na monstrózní turnaj NISA OPEN 
2006 do Liberce. Jeli jsme vyslo-
veně na zkušenou a celou akci jsme 
pojali jako odměnu našim hráčům 
za vydařenou sezonu (opět jsme do 
posledního kola bojovali o postup 
do bojů o Mistra České republiky). 
Nutno podotknout, že jsme si my 
i hráči fi nancovali pobyt ze svého. 
A tak naše cesta do Liberce 
nenasvědčovala tomu, že bychom se 
měli v příštích dnech dočkat něčeho 
neuvěřitelného, ale brzy jsme zjisti-
li, jak bláhové byly naše představy 
o víkendové idylce.

Do turnaje se přihlásil rekordní 
počet týmů, celkem 104 družstva 
z České republiky, Polska a Sloven-
ska, v 9 věkových kategoriích. Naše 
kategorie chlapců BU – 16 byla se 
čtyřiadvaceti družstvy nejobsaze-
nější. Program turnaje byl v základ-
ních skupinách tedy velmi nabitý. 
Hrací systém, kdy se hrálo 2 x 12 
minut hrubého času, prověřil kvality 
každého družstva. Ani jména našich 
pěti soupeřů z Prahy, Ústí, Kolína 
a Českých Budějovic moc šancí na 
úspěch neskýtala.

Pro každý turnaj je vždy velmi 
důležitý úvodní zápas. Ten se naše-
mu týmu povedl nad očekávání. Naši 
kluci vlétli na soupeře bez respektu 
a zápas jsme dotáhli v pohodě do 
konečného vítězství. Výhra 7:1 nad 
Č. Budějovicemi vnesla do týmu 
možná až příliš velké sebevědomí, 
ale hlavně nám ukázala styl hry, 
který je družstvo schopno hrát. Ten 
jsme chtěli praktikovat i v druhém 
zápase proti Ústí (šestý tým z Mis-
trovství ČR). Bohužel se nám to 
povedlo pouze v první části - vedení 
1:0. Tři minuty před koncem soupeř 
vyrovnal a minutu nato jsme přišli 
i o bod za remízu. Nutno však uznat, 
že zázemí našeho a soupeřova týmu 
se nedá vůbec srovnávat, jejich tři 
vyrovnané pětky a zajištění týmu 
svědčí o kvalitách.

Při večerní taktické přípravě došlo 
i k zajímavé sázce mezi hráči a tre-
néry. Naši kluci měli oproti většině 
týmů výhodu ubytování (byť podstat-
ně dražšího). Abychom mohli s kluky 
probrat některé detaily příští sezony 
v klidu, vybrali jsme jim ubytování 
na ubytovně kousek pod Ještědem 
s nádherným výhledem na Liberec. 

Do druhého dne jsme nastupova-
li s odhodláním, že pokud chceme 
pomýšlet na úspěch, nesmíme zavá-
hat proti žádnému soupeři, ani proti 
dosud suverenním Wizards Praha 
(loňskému fi nalistovi turnaje). Již 
první zápas proti houževnatým Athle-
tics PHA měl rozhodnout, zda zůsta-
neme v horní či spodní části tabulky. 
Začali jsme sice ospale a nervózně, 
ale důslednou a systematickou hrou 
jsme soupeře nakonec udolali 2:0. 

V dalším kole nás čekal „údajně“ 
slabší Kolín a my ho měli s přehle-
dem převálcovat. Soupeř se ale chtěl 
vytáhnout a neměl co ztratit. Zápas 

se změnil v  bitvu o každý míček 
a výsledek 3:2 se počítal. Naši sou-
peři již tak úspěšní nebyli. Zatímco 
Wizards, kteří do té doby produko-
vali krásný fl orbal, založený na rych-
lé kombinační hře na jeden dotek, 
deklasovali Budějovice 9:1, Ústí 
ztratilo bod s houževnatými Athle-
tics. Drama, hodné mistra režie, mělo 
vyvrcholit v posledních dvou zápa-
sech. My s vedoucími Wizards a Ústí 
s předposledním Kolínem. V případě 
naší výhry jdeme dál z prvního místa, 
v případě jiného výsledku končíme 
třetí a jedeme domů.

 V 21 hod. mohlo drama začít. 
Nutno podotknout, že režie byla 
úchvatná a strhla i přihlížející diváky. 
Ústečtí hráči hnali do útoku Wizar-
dy, hrstka našich věrných a fanynek 

z Brna zase naše hochy. Naši hráči 
se rvali jako praví „Zubři“ (máme 
je na dresech) a předvedli zřejmě 
dosud nejlepší výkon ve své dosa-
vadní kariéře. Tři minuty do konce 
a jdeme opět do vedení . Dvě minuty 
do konce, tlak soupeře se stupňuje 
- první naše vyloučení. Šedesát vte-
řin do konce, sice nevíme kam dřív, 
ale ještě žijeme – druhé vyloučení. 
Sudí nás posílá „do třech“! Ani to 
nás nezlomí a vítězství si již nene-
cháme sebrat. Věřte, že ten večer se 
nám všem velice krásně usínalo. Co 
na tom, že výlet na Ještěd nebo do 
Babylonu je tentam.

Třetí den začal výklusem 
a rozcvičkou, kupodivu téměř bez 
odmlouvání. Pak rychle do haly. Zde 
jsme měli na vlastní kůži zažít čtvrt-

fi nále, zápas, který je hranicí mezi 
úspěchem a neúspěchem. 

1.MVIL Hrabová, tým z Ostravy, 
byla neznámá stejně jako naše ASK. 
Oba celky, vědomy si důležitosti zápa-
su, hrály ze zajištěné obrany s rychlý-
mi brejky. Jediná chyba mohla zname-
nat konec. A také znamenala, nikoli ale 
pro nás. Pět minut před koncem jsme 
se štěstím využili jedinou přesilovku 
a po siréně jsme mohli opět tančit 
a šílet. Jistotu dalších dvou zápasů 
a fakt, že jsme zůstali mezi čtyřmi 
posledními týmy turnaje, nám nemohl 
již nikdo vzít. Při pohledu na zvučná 
jména našich soupeřů se zdálo, že 
se jedná o pražské mistrovství, kam 
zabloudil někdo neznámý. Vzbudi-
li jsme zájem pořadatelů, soupeřů 
a vysvětlovali jsme, kde vlastně „něja-

ká“ Bystřice leží a odkud zná fl orbal. 
V dalším zápase s Bohemians 

PHA (letošní fi nalista pražské ligy) 
se ale projevila jednak naše nezkuše-
nost a jednak i „ kouzlo našich dru-
hých zápasů“. S těmi máme problém 
již třetí sezonu, druhý zápas kdekoli, 
kdykoli a s kýmkoli se nám prostě 
nepovede. Nedařilo se nám v podstatě 
vůbec nic, potěšila snad jen přečkaná 
dvouminutová hra ve třech. Výsledek 
0:3 byl pro nás až příliš krutý.

A tak nás čekala poslední bitva, 
boj o třetí místo. Moc šancí jsme si 
sice nedávali a zápas proti věhlas-
ným FUTURE PHA jsme si chtěli 

hlavně užít. 
Všeobecně se očekávalo jasné 

vítězství a zápas měl připomínat hru 
kočky s myší. I začátek tomu odpo-
vídal. Třetí minuta a prohráváme 
0 : 1. Hraje se v podstatě pouze na 
naší polovině. Vyloučení, 0 : 2 a tlak 
trvá a trvá. Po první třetině (hraje 
se 3 x 10 min) trvá naštěstí i stav. 
Burcujeme kluky, ať to nevzdávají. 
A stejně jako diváci, nestačíme se 
divit. Po další přečkané přesilovce se 
hra vyrovnává. Po prvních nesmě-
lých akcích se osmělujeme a dostá-
váme soupeře pod tlak. Vycítilo to 
i publikum a začíná nás hnát kupředu. 
Kdyby byla „tam nahoře“ nějaká ta 
spravedlnost, vedeme 3:2, ale ty ner-
vy a muška, a tak je i po druhé pauze 
stav 0:2. Pouze už nemusíme kluky 
burcovat, zvládají to sami a vědí, 
že to půjde. A když brzy snižujeme 
na 1: 2, všichni v hale vidí parádní 
fl orbal. Diváci se baví, jsou na naší 
straně. Je jasné, že pokud dáme gól, 
soupeře převálcujeme a již nás neza-
staví. Jsme jediní, kteří Future dosta-
li pod tlak. Hrajeme již vabank, buď 
a nebo. První brejk soupeře 1:3, dru-
hý brejk 1:4, během minuty. Nevadí, 
po chvilce dáváme na 2:4 a zase tla-
číme. Poslední minutu další úder 2:5 
a je konec. Kluci mísí pocity zkla-
mání z prohry a radosti z předvede-
né hry. Jsme jediní, kteří dali Future 
gól ze hry a hned dva! Ocenil to i náš 
přemožitel v semifi nále a pozdější 
vítěz turnaje Bohemians PHA slo-
vy některých hráčů: „ Jen abychom 
je nedostali na mistráku! Ještě že je 
nemáme ve fi nále“. To potěší, zvlášť 
pokud je to myšleno upřímně. 

Co dodat závěrem? Pohádka 
skončila a šupajdy domů. I tak je to 
možné brát, chleba levnější nebude, 
byli jste čtvrtí a co? My, co jsme tam 
byli, ale víme své. Stále slyšíme, jak 
se mladí fl ákají, jsou k ničemu a nic 
je nezajímá. Není to pravda, opravdu 
něco umějí a když chtějí, dokáží si za 
tím jít. Je pravda, že se kolikrát musí 
pořádně nasměrovat, ale v patnácti 
berete všechno jinak, jaksi v poho-
dě. Nás však vedle předvedené hry 
potěšil i fakt, jak se kluci semkli, 
drželi pohromadě a jak byli hrdí na 
to, že jsou z „nějaké Bystřice“. 

Patří jim naše poděkování za 
reprezentaci města a oddílu i za 
poznání, že práce s mládeží má pře-
ci jen smysl a není zbytečná. Při té 
euforii člověka trochu zamrzí to 
ticho při našich soutěžních zápasech 
v Bystřici. Je to i nezájem samot-
ných rodičů, co jejich děti dělají, co 
umějí a chuť je v jejich snaze pod-
pořit. Těch rodičů z Ostravy, Ústí 
v Liberci, těch rodičů z Brna v Bys-
třici. Vozí je na zápasy, povzbuzují 
je, žijí s týmem, ale hlavně dávají 
svým dětem možnost se před nimi 
vytáhnout a pochlubit, že něco umějí.

(pokračování na str. 18)



To u nás bohužel, až na pár výjimek, 
nefunguje. A pak je to neochota spon-
zorů do mladých investovat. Při pohle-
du na dresy našich soupeřů a na naše 
čisté modré, si člověk připadá jako 
Popelka na 
bohaté zámec-
ké hostině.

Z á m ě r n ě 
jsme nejme-
novali střelce 
gólů, hrdiny 
zápasů, mys-
líme si, že 
v y s t o u p e n í 
bylo kolektiv-
ní a týmové, 
o úspěch se 
zasloužili všichni, každý po svém. 
Dokonce i náš hráč v all star turnaje 
byl dílem kolektivu. A tak nám na 
závěr dovolte vyjmenovat sestavu 
„slavných“: v brance zářil jako vždy 
Jiří Paleček, obranu tvrdili Michal 
Mazánek, Jaroslav Chocholáč a Lu-
boš Císař a v útoku se střídali Miloš 
Prášil, Tomášové - Dufek a Fryšov-
ský, Romanové - Dvořák a Mach 
a Václav Juda. Další poděkování pat-
ří našim manželkám a rodinám za 
pochopení a podporu morální i fyzic-
kou, libereckému fanklubu „rodině 
Šmerdů a spol“, kteří nám vytvořili 
bouřlivou atmosféru. V neposlední 
řadě bychom chtěli poděkovat městu 
Bystřice n. P. za podporu při rozvoji 
našeho sportu.

PS. Ptáte se: „A jak vlastně vzni-
ká ten luxusní tým?“ Z hecu, z touhy 
něčeho dosáhnout. Naprosto jedno-
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

• Obec Strážek nabízí ke koupi tři byty ve Strážku. Jedná 
se o byty ve čtyřbytovce č.p. 176: 3 + 1 - cena 362 280,- Kč,
1 + 1 - cena 233 265,- Kč, 1 + 2 - cena 303 050,- Kč. 
Poplatky spojené se samotným převodem včetně příslu-
šenství platí kupující. Informace na tel.: 737 847 867. 
Tulis Jaroslav, starosta obce

• Prodám RD 6+2 v Bystřici v centru, dvougenerační, cel-
ková plocha 550 m2, zahrada, komerční prostory v příze-
mí. Tel.: 724 657 674

• Nebankovní půjčky. Tel.: 736 765 494

• Stavební pozemky v obci Býšovec, k.ú. Smrček. Cena 
315 Kč/m2. Tel.: 605 299 385

• Mgr. Pavel Svoboda oznamuje, že od 1.7.2006 zahá-
jil v Bystřici n. P. advokátní činnost. Sídlo kanceláře je 
ve víceúčelové budově čp. 9 na Masarykově náměstí. 
Tel.: 737 95 85 21

•  Podnikání z domu:www.vydelekzdomu.cz

•  Hubnutí: www.zdravehubnout.cz, T: 603595492

25. června skončila 4. fotbalová 
sezóna SK v Krajském přeboru. 
Po třech letech, kdy jsme obsadili 
vždy 2. místo, nám v tomto roce 
patří 5. příčka.

Po podzimu nám patřilo společně 
s H. Brodem 2.-3. místo se ziskem 
28 bodů. Do jarní části jsme však 
nastupovali silně oslabení. Martin 
Horák odešel do konce sezóny do 
divizního Žďáru, hostování u nás 
neprodloužil Dušan Janča (FC 
Olešnice), s aktivní činností skončili 
Jiří Jedlička s Radkem Zemanem, 
zranění nedovolilo hrát Pavlu 
Trávníčkovi a Václavu Sedláčkovi. 
Na hostování přišel Michal Havlíček 
(SK Pernštejn Nedvědice), Tomáš 
Hajný (FC Žďas Žďár) a Lukáš 

SK BYSTŘICE N.P. – KP MUŽI, R. 2005/2006
Broža (TJ Moravec).

Jarní část začala pro nepřízeň 
počasí s dvoutýdenním zpožděním. 
Hned první kolo jsme prohráli ve 
V. Meziříčí s favoritem soutěže 
z Hartvíkovic 3:0. Trvalo několik 
kol, než se nám podařilo vyhrát. 
To se povedlo až doma v utkání 
se Světlou n.S. Celkově nám jaro 
přineslo jenom 13 bodů, za tři 
výhry, čtyři remízy a pět proher 
při skóre 17:24. Na 5. příčku 
stačil zisk 41 bodů a celkové 
skóre 54:50. Nová sezóna začíná 
13. srpna, ale již 29. července 
budeme na stadionu pořádat oslavy 
70. let od počátku organizované 
kopané v Bystřici n.P.

-SK Bystřice n.P.-

duché, nemyslíte? Bohužel to tak 
jen vypadá. Jinak je to z tvrdé práce, 
z chuti obětovat volný čas, něčemu 
se podřídit. 

Berte, prosím, tento článek jako 
pozvánku na naše zápasy, před našimi 

fanoušky nám 
to jde ještě 
lépe! Připravte 
nám bouřlivé 
domácí pro-
středí, ať si pro 
něj nemusíme 
jezdit až do 
Liberce a my 
Vám za odmě-
nu předvede-
me podobné 
výkony jako 

na NISA OPEN.
Za ASK Bystřice n. P. Luboš Císař, 

Jiří Dufek a Jaroslav Dufek.

PILAŘSKÁ VÝROBA
pořez kulatiny

prodej řeziva

trámy

střešní latě

kratina

MOBILNÍ KATR
pořez kulatiny u zákazníka

Jaroslav Kabelka

tel.: 516 462 942

mob.: 608 328 299

(dokončení ze str. 17)
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REKLAMA, INZERCE

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

ním okraji města nad údolím říčky Bystřice.

Součástí společ. prostor každého domu bude kočárkárna v přízemí domu a terasa 45 m2 na střeše.

Zájemcům o kvalitní 
bydlení nabízíme byty 
s komorou a balkonem 
4 − 6,3 m2:

1+kk − 39,20 m2

1+kk − 50,15 m2

2+kk − 70,35 m2

3+kk − 91,10 m2

3+kk − 91,35 m2

Možnost zvětšení obytné
pl. spojením dvou bytů

Cena: od 749.900,− Kč vč. DPH

DS REAL STAV s.r.o.

Viniční 82, 615 00 Brno
Tel.: 548 213 073, mobil: 605 299 944, 605 299 945

E−mail: evas@@dsrealstav.cz   www.dsrealstav.cz


