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KRISTUS JE ZPĚT NA KŘÍŽI
zrekonstruovaný a pozlacený

Když v roce 1841 shořelo před 
ludmilským jarmarkem v Bystři-
ci 116 domů, na šedesát stodol a 
k tomu radnice, pivovar, prádelna 
a věže i střecha kostela, jen jediný 
objekt ohni zázračně odolal. Upro-

střed žároviště zůstal stát neporu-
šený dřevěný kříž. Zázrak, volali 
tehdy přihlížející.

Po přestavbě kostela si ten dře-
věný křížek vzal na svůj dům kos-
telník Jindra. Tam zůstal skoro

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2006

SCHVÁLEN
Vážení spoluobčané!

Dne 19. 12. 2005 byl Zastupitel-

stvem Města Bystřice n. P. schvá-

len rozpočet Města Bystřice n. P.

na rok 2006. Před tím, než byl roz-

počet předložen zastupitelstvu, byl

projednán vedením města a po za-

pracování připomínek jednotlivých 

vedoucích odborů byl doporučen 

ke schválení fi nančním výborem 

zastupitelstva, následně potom i Ra-

dou města Bystřice n. P.

Rozpočet byl schválen jako vy-

rovnaný s tím, že do rozpočtu roku 

2006 bylo zapojeno 2,6 mil. Kč 

z přebytků minulých let a budou 

dočerpány úvěry na již zahájené 

akce z roku 2005, jako je revitali-

zace panelových domů a výstavba 

Turistického informačního centra 

v celkové výši 15,2 mil. Kč. Příjmy 

a výdaje jsou tedy ve stejné výši, 

a to 287 711 tis. Kč.

Daňové příjmy jsou očekávány

Vyhlášení grantových programů 

Města Bystřice nad Pernštejnem

   
Město Bystřice n. P. vyhlásilo pro rok 2006 tyto granty:

1. Počin přispívající k rozvoji sportovního života ve městě
    - termín pro podání žádosti 5. února 2006

    - informace Ing. Blanka Svobodová, telefon 566 590 355

2. Podpora aktivit zaměřených na mládež
    - termíny pro podání žádosti 5. února a 30. června 2006

    - informace Ing. Blanka Svobodová, telefon 566 590 355

3. Počin přispívající k rozvoji kulturního a společenského 
      života ve městě
    - termíny pro podání žádosti 5. února a 30. června 2006

    - informace paní Jitka Cisárová, telefon 566 552 376

4. Údržba majetku
    - termín pro podávání žádosti 5. února 2006

    - informace Ing. Ivan Buchta, telefon 566 590 333
Pokračování na str. 3

celé století, než i toto 
stavení vyhořelo. Kříž
však zůstal opět nepo-
škozený. Na jeho pů-
vodním místě před kos-
telem pak stávaly od 
roku 1845 dva dře-
věné kříže, které na-
hradil v roce 1851 ka-
menný kříž s pozlace-
nou sochou Spasitele, 
jak vypátral pan Karel 
Skalník. Ovšem už 
v roce 1860 byl odlit 
a umístěn před kostel 
krásný kříž železný. 
Náklady 1 100 zlatých 
uhradil bystřický rod-
ák, v té době už měšťan 
vídeňský,  Antonín Dě-
dek. Kříž pak slou-
žil jako čtvrté zasta-
vení při procesích za 
úrodu po tzv. Křížové 
či také Prosebné nedě-
li. Byla to vždy pátá 
neděle po Velikonocích 
a tato procesí chodíva-
la ještě za první repub-
liky. A právě letos, 
tedy po 145 letech, 
byl z železného kříže 
sundán korpus Ježíše 
Krista, aby mohl být 
pozlacen. Na okolnos-
ti jsme se zeptali Mgr. 
Radka Vojty.

„Nový pan farář Ro-
zehnal si hned po svém 
příchodu do Bystřice 
všiml, že je Kristus před
kostelem nevhodně na-
třen žlutou barvou,“ řekl 
mi vedoucí správního 

Ředitel muzea Dr. Cisár a pan farář Dr. Rozehnal 
„obdivují“ žlutou barvu Krista.

Kateřina Rossí před pozlaceným Kristem.

Pokračování na str. 6

Téma měsíce: Rozpočet na rok 2006 schválen



KULTURNÍ A SPORTOVNI AKCE

Narození
  3.10. Matěj Rosenberg
  4.10. Adam Endlicher
14.10.  Michal Šíp
28.10. Anna Barbora Kučerová
29.10. Richard Musil
29.10. Michal Kolbaba
  4.11. Michal Schneider
  6.11. Zdeněk Žilka
  7.11. Tereza Stejskalová
  9.11. Jiří Kotovic
18.11. Michaela Tulisová
27.11. Karolína Cacková
29.11. Ondřej Pečinka

Úmrtí
14.12.  František Prosecký
16.12.  Růžena Hořáková
23.12.  Jiří Zavadil

Výročí
15.1.  Josef Sláma   85 let

Bystřici nad 
Pernštejnem navštíví 

ministr fi nancí 

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

V pondělí 13. 2. 2006 navští-
ví naše město 1. místopředseda 
vlády, ministr fi nancí a zastupu-
jící předseda ČSSD Bohuslav 
Sobotka. Pan místopředseda si 
na návštěvu Bystřice vyhradil 
celý den. Po svém příjezdu by 
se měl navštívit kotelnu, někte-
rou ze škol, případně další insti-
tuce. V 17:00 hodin proběhne 
v malém sále kulturního domu 
setkání 1. místopředsedy vlády 
s občany. Všichni občané jsou 
na toto setkání srdečně zváni. 

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ

Město Bystřice, Mikroregion Bystřicko a VOŠ, SZeŠ, 
SOUO a OU Bystřice nad Pernštejnem
pořádají dne 28. února 2006 v 10.30 hodin

slavnostní otevření Turistického informačního centra 
v Bystřici v budově Městského muzea.

Po celý den je doprovodnou akcí 
Den otevřených dveří Městského muzea.

I Bystřice nad Pernštejnem se zařazuje mezi města s vlastním Turis-
tickým informačním centrem. Rozhovor s Ing. Hynkem Jurmanem 
o otevření Turistického informačního centra na straně 11.

P O Z V Á N K A
n a   s l a v n o s t n í   o t e v ř e n í 

Tu r i s t i c k é h o   i n f o r a m č n í h o   c e n t r a
Základní škola 

Bystřice n. P., Nádražní 615,
 

OZNAMUJE
Zápis do 1. tříd proběhne 

dne 2. února 2006 
od 13 hodin v budově přístavby ZŠ Bystřice n. P.

 
Rodiče si přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Současně zveme všechny zájemce 31. ledna 2006 na den 
otevřených dveří, kdy mohou navštívit jednotlivé vyučovací 
hodiny, seznámit se s prostředím školy i způsobem práce 
našich učitelů.

Ředitelství  
Základní školy T.G.Masaryka, Tyršova 409

OZNAMUJE
Zápis dětí do 1. tříd

pro školní rok 2006 / 2007 se  koná  
v  pátek 3. února  2006  

od 10.00 do 17.00 hodin v budově školy.

Rodiče si přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA



BYSTŘICKÉ  VÁNOČNÍ  TRHY
Bystřice nad Pernštejnem se začíná navracet ke starým zvykům. Od 

14.12. do 16.12.2005 se konaly na náměstí před kostelem a muzeem 
vánoční trhy. Jejich součástí byl historický jarmark, kde si návštěvníci 
mohli zakoupit nejen teplou a chutnou medovinu, svařené víno a něco 
na zub, ale také výrobky tradičních řemesel. Návštěvníci trhů si moh-
li vyslechnout a zhlédnout vystoupení dětí z umělecké školy, speciální 
školy, a také z mateřských a základních bystřických škol. Ve středu se 
po náměstí linuly tóny koled, které podtrhávaly předvánoční atmosféru. 
Lidé se zastavovali u pódia, na kterém děti zpívaly koledy a předvádě-
ly živý Betlém. Přestože prvnímu ročníku vánočního jarmarku nepřálo 
počasí, účast lidí byla vysoká. V pátek kvůli větrné kalamitě byl program 
jarmarku přesunut do nově přebudované místnosti v přízemí muzea, kde 
se v budoucnu otevře nové Turistické informační centrum. Výbornou 
akustiku vyzkoušely děti MŠ vánočním koledováním, studenti bystřické-

ho gymnázia vánočními scénkami a písněmi a především žesťový soubor 
při ZUŠ. S nedostatkem místa se velmi bravurně vypořádaly mažoretky 
při DDM, které se zároveň staly posledními aktérkami letošního jarmar-
ku, jelikož opět kvůli nepřejícímu počasí byl následný program v sobotu 
a v neděli zrušen. 

První bystřické vánoční trhy zajišťovala pro město soukromá agentura
z Brna, která také nesla veškeré náklady. Vánoční trhy nemají být v Bys-
třici od příštího roku jediné. Město hodlá na náměstí pořádat trhy v 
každém ročním období. „Vždy to bude soubor akcí situovaný do období 
jaro, léto, podzim a zima. V každém daném týdnu budeme na náměstí 
kumulovat aktivity, které by měly přilákat do Bystřice více návštěvníků,“ 
doplnil starosta města Karel Pačiska.                       Barbora Kalasová

KRISTUS JE ZPĚT NA KŘÍŽI

a školského odboru MěÚ v Bystřici. 
„Všiml si toho i nový staros-

ta města Ing. Karel Pačiska, jenž 
památku dokonce zhodnotil slo-
vy, že Ježíš Kristus vypadá jak po 
žloutence. Dostal jsem tedy pokyn, 
abych provedl nápravu.“ 

Nejhorší byla podle magistra 
Vojty demontáž korpusu. Dvě fi r-
my práci odmítly, neboť si nepo-
radily se zarezlými a téměř bez-
tvarými matkami. Ve spolupráci 
s uměleckým kovářem se nakonec 
pustili do díla pracovníci Technic-
kých služeb města Bystřice. Ani 
jim se demontáž zpočátku nedařila 
a už to vypadalo na odvoz celé-
ho kříže. Nakonec však navařili 
na torza šroubového spoje velké 
matice, podařilo se jim je povolit 
a železného Krista sundat.

„Byl převezen do Janoviček, 
kde provedla pozlacení plátkovým 
zlatem Kateřina Rossí. Převoz 
a zpětnou montáž provedly tech-
nické služby bez problémů,“ dodal 
pan Vojta.

Lze jen doplnit, že Kateřina je 
dcerou známého malíře Tomáše 
Rossí a spolu s dalšími mladými 
výtvarníky vstoupila do Společ-
nosti Františka Kroha.

„Byla to radostná práce, která 
trvala asi měsíc“ řekla nám mla-
dá výtvarnice. „Nejdříve proběhlo 
opískování, pak následovaly vrstvy 
antikorozního nátěru a podkladový 
nátěr. Vlastní zlacení začalo nátě-
rem lněnou fermeží a po částeč-
ném zaschnutí jsem nanášela zlato. 
To se nejdříve nařeže nožem na 

podložce, pak nanáší speciálním 
štětcem a nakonec se zatupuje.“

Celá akce prokázala značné 
poškození spodní části kříže, kde 
jsou výtvarné prvky popraskané 
a jejich části už odpadávají. Stá-
vající vedení radnice hodlá v roce 
2007 provést generální opravu 
celého díla u uměleckého kováře, 
jenž by zhotovil i nové ohrazení 
kříže.

V poslední době věnují Bystřičtí 
velkou pozornost právě opravě 
a údržbě sakrálních památek a in-
vestice zde už byla značná. V příš-
tím roce se bude v tomto trendu 
pokračovat a akademický sochař 
Marcin zrekonstruuje pískovcový 
kříž v ulici Pod Kaštany. I tam pak 
bude socha Ježíše pozlacena. Na 
závěr mě zajímalo, kdo se podělil 
o náklady při zlacení Krista před 
kostelem.

„Sejmutí, převoz a zpětnou 
instalaci platilo Město Bystřice, 
vlastní pozlacení farníci,“ sdě-
lil Mgr. Radek Vojta. Více nám 
upřesnil pan farář Karel Rozehnal: 
„Faktura na zlacení bude činit asi 
30 000 korun a celou ji uhradí 
místní podnikatel, který nechce 
být jmenován.“

Nejen farníci, ale všichni obča-
né a návštěvníci Bystřice najdou 
před kostelem na historickém kříži 
pozlacenou sochu Krista. A co 
kdyby si chtěl nějaký zloděj napi-
lovat zlato?

„Nemá nejmenší šanci, ta vrst-
vička je neuvěřitelně tenká,“ říká 
Katka Rossí.

 Hynek Jurman

Pokračování ze str.1

ŽIVÝ  BETLÉM

Vystoupení hudebně dramatic-
kého oddílu dětí, mládeže a dos-
pělých bylo vrcholem a sou-
časně závěrem velmi bohaté
sezóny. Výjev z období o zvěs-
tování a narození Ježíše byl 
doprovázen, jak ostatně i větši-

na ostatních scének, hudebním do-
provodem a zpěvy dětí. Mezi 
postavami samozřejmě nechyběl 
anděl, Panna Maria, svatý Josef, 
pastýři a především malé Jezulát-
ko v jesličkách. Vystoupení, pod-
malovanému vánočním časem a

Dne 25. 12. 2005 od 15.00  po-
řádala Římskokatolická farnost 
a Orel jednota Bystřice nad Pern-
štejnem na náměstí v Bystřici nad 
Pernštejnem před kostelem sva-
tého Vavřince kulturně duchovní 
akci Živý Betlém. 

atmosférou nejkrásnějších dnů 
v roce, přihlíželo i přes nepříjem-
né chladné počasí, velké množství 
diváků a samozřejmě, a to přede-
vším, malých dětí. 

Kučerová M., 
sekretář jednoty

Na náměstí před kostelem jste mohli vidět Svatou rodinu



                                                                                             

DRUŽBA  NA  POKRAČOVÁNÍ  -  SLOVENŠTÍ  PŘÁTELÉ  NA  BYSTŘICKU
Češi, Moravané a Slováci měli v minulosti mnohé společné a mnohé 

zase ne. Kdyby tomu tak nebylo, nesešli by se všichni v jednom státě a 
zase by se nerozešli. Na všechno pozitivní z minulosti, tedy i na družbu 
mezi okresy Žďár nad Sázavou a Vranov nad Topľou ze 70. let minulého 
století, navazuje nově nastolené přátelství mezi vedeními měst a obcí z 
Bystřicka a z Vranovska. Po prvních říjnových krůčcích, které mířily od 
nás na Slovensko, zadupaly na bystřickém zápraží boty přátel ze Sloven-
ska právě na den svaté Lucie.

To prosincové úterý byli na bystřické radnici přivítáni starostou města 
zástupci Združení miest a obcí Vranovského regiónu, konkrétně staros-
tové či jejich zástupci z obcí Žalobín, Hencovce, Kladzany, Jesenovce, 
Holčíkovce, Ďapalovce, Kamenná Poruba, Sačurov a Ondavské Matia-
šovce. Tito hosté pak byli ubytováni na turistické ubytovně ve Víru a spo-
lečného posezení s nimi ve stylové hospůdce se zúčastnili i mnozí staros-
tové a další představitelé obcí z Bystřicka. Ve velice příjemném prostředí 

zavládla srdečná atmosféra. Počáteční ostych zmizel a neformální debata 
se protáhla dlouho do noci.

Ve středu 14. prosince si slovenští přátelé prohlédli výstavu betlémů ve 
Víru, dále Vírskou přehradu a exkurze je přivedla i do nitra hráze k vodní 
elektrárně. Program poté pokračoval v obci Rozsochy, kde si v kostele sv. 
Bartoloměje Češi i Slováci společně zazpívali vánoční koledy. Po pro-
hlídce školy následoval oběd v Bar Café Francesco, návštěva mateřské 
školy, stadionu TJ Rozsochy a obecního úřadu. Podvečer patřil návštěvě 
vánočního jarmarku v Bystřici a večer se už závodilo.

V bystřické sportovní hale se totiž hrál bowling. V jakémsi zahřívacím 
kole jednotlivců zvítězil starosta Rovečného Miroslav Prudký před mís-
tostarostou Dolní Rožínky Ing. Alešem Laštovicou a místostarostou obce 
Holčíkovce Slavomírem Fedorem. Během této kategorie se četní nováčci 

teprve seznámili se záludnostmi bowlingu a pak už se rozjel zlatý hřeb 
večera, utkání mezi Čechy a Slováky. Úvod byl jasně ve slovenské režii, 
ale borci Bystřicka, koučováni místostarostou Josefem Vojtou, rozehráli 
excelentní závěr. I když se zástupci Mikroregionu Bystřicko a obce Vír 
snažili být milostivými hostiteli, zbývající borci se drtivým závěrem při-
činili o těsnou porážku Slováků v poměru 693 : 677.

Během zápolení nebyla nouze o legraci, občas některá celebrita na 
rozběžišti zakolísala, občas trefi la korýtko. „To je dědinou,“ sneslo se na 
adresu starosty jedné podpřehradní obce a současně na adresu správce 
mikroregionu, když oba okatě šetřili hosty. „Hraji to poprvé v životě a 
jsem třetí v družstvu! Počkejte za deset let,“ kasal se pracovník infocent-
ra. Ale nejvýstižnější byl Ján Onuško ze Sačurova: „Všichni jsme vyhráli. 
Češi i Slováci!“

Poslední den navštívili slovenští přátelé obec Strážek, kde si prohlédli 
základní školu, mateřskou školu a renesanční kostel sv. Šimona a Judy se 
zasvěceným výkladem pana faráře Valeriána. Následoval oběd na Pod-
mitrově a loučení.

„Byli jsme zde nadmíru spokojení,“ shodovali se hosté ze Slovenska 
a pochvalovali si především velikou pohostinnost představitelů města 
Bystřice a obcí Bystřicka. „Všechno bylo pozitivní,“ hodnotil stručně i 
bystřický starosta Ing. Karel Pačiska. Obě strany se dohodly, že vzájem-
né vztahy budou pokračovat. Takže v příštím roce zamíří na Slovensko 
zástupci obcí Mikroregionu Bystřicko a zájmových sdružení a v budouc-
nu se chystají výměnné akce, na které se dá získat z fondů EU až 50% 
prostředků. Už teď se na ně těší obě strany.    
    Hynek Jurman

Jedním z důvodů „rozkopanosti“ 
Bystřice byly práce na budování sítě 
ROWANet. Jedná se o připojení uzlo-
vého bodu, jímž je budova městské-
ho úřadu na ulici Příční, optickým 
kabelem s vysokorychlostním inter-
netem. Tato akce je zcela ve fi nanč-
ní režii Kraje Vysočina. Na tuto akci 
plynule navazovala metropolitní síť. 
Termínem metropolitní síť se mys-
lí vybudování propojů optickými 
kabely mezi úřadem na ulici Příční 
a dalšími koncovými body: MěÚ 
Masarykovo nám., DDM, Městská 
knihovna, Městské muzeum, SZEŠ, 
ZŠ T.G.M., Odborné učiliště, DPS, 
MŠ III Nádražní, ZŠ Nádražní a 
Gymnázium. Účelem této stavby je 

M e t r o p o l i t n í   s í ť
vytvoření rychlého komunikačního 
kanálu mezi subjekty neziskového 
sektoru na území města Bystřice 
zejména pro účely rychlého přístupu 
k internetu. Na realizaci získalo měs-
to dotaci ve výši 500 tis. Kč z Fondu 
Vysočina a dalších cca 800 tisíc Kč 
muselo město dokrýt ze svého roz-
počtu. Realizace tohoto projektu při-
spěje k lepší a rychlejší komunikaci 
mezi školami, úřadem a příspěv-
kovými organizacemi, ale zejména 
přispěje k snadnějšímu a efektiv-
nějšímu přístupu žáků a studentů 
základních a středních škol k inter-
netu a tedy i novým poznatkům.

Josef Vojta
místostarosta

Každým rokem v prosinci hodnotíme činnost našeho klubu za uply-
nulý rok. V klubu je soustředěno 72 členů a přátel. Scházíme se pravi-
delně vždy první úterý v měsíci. Zorganizovali jsme dva velké zájezdy 
a to na Dlouhé Stráně a okolí a do Pardubic. Líbila se nám i divadelní 
představení Labutí jezero a Terasa v nově rekonstruovaném divadle 
Reduta. Vycházky po okolí obvykle spojujeme i s návštěvami škol. 
Rádi bychom poděkovali paní ředitelce ZŠ a MŠ v Písečném, paní 
vedoucí učitelce a učitelkám MŠ Korálky, nejen za program ke Dni 
učitelů, ale i za krásné předvánoční zážitky v této školce. Velmi pří-
jemné bylo i vánoční posezení s bohatým programem a pohoštěním 
na Základní škole T.G.Masaryka. Pan ředitel Sláma nás provedl po 
zmodernizované škole. Za tento přístup všech škol děkujeme, protože 
ať si to přiznáme nebo ne, školní prostředí nás velmi oslovuje. Naše 
poděkování patří též řediteli KD panu Špačkovi, který nám umožňuje 
využívat klubovnu v Kulturním domě a každoročně pro náš klub při-
praví jedno fi lmové představení.

Závěrem děkujeme též Městskému úřadu v Bystřici nad Pernštej-
nem – odboru sociálních věcí a to jmenovitě paní PhDr. Lukšové za 
trvalou podporu naší činnosti.

   Helena Zaciosová

Senior klub pracovníků ve školství 
v Bystřici nad Pernštejnem



ZPRÁVY Z RADNICE

CHCI, ABY NAŠE MĚSTO BYLO OTEVŘENO VŠEM LIDEM,
Pan Ing. Karel Pačiska se narodil roku 1957. Celý svůj život žije v Bys-

třici nad Pernštejnem, kde v dětství navštěvoval základní školu. Později 
studoval Střední průmyslovou školu strojnickou ve Žďáře nad Sázavou a 
ve vzdělání se stejným zaměřením pokračoval na VUT v Brně. Deset let 
byl zaměstnaný ve fi rmě v Novém městě na Moravě a poté nějakou dobu 
podnikal a pracoval jako ředitel Služeb města Bystřice n.P. Na Okresním 
úřadě ve Žďáře nad Sázavou jako kancléř a přednosta působil téměř osm 
let. Sám prohlašuje, že funkce starosty je prací na plný úvazek a kdo tuto 

práci na plný úvazek nedělá, musí ji trochu šidit.
Jak jste jako první muž na radnici vnímal skončený rok 2005? A 

čeho jste si nejvíce považoval?
Pro mě to byl rok velice různorodý a zajímavý už tím, že jsem se staros-

tou stal. Na radnici a v mém životě tak proběhla velká změna, která přišla 
velmi náhle a nikdy bych neočekával, že se tak stane téměř rok a půl před 
volbami. Zvolen jsem byl demokratickou volbou zastupitelstva města, a 
tak mi nic nebránilo v tom, abych do úřadu od května nastoupil.

Povedla se nám spousta věcí, ale nejvíce si cením toho, že to, co jsme 
občanům slíbili, jsme se snažili splnit a dodělat. Tím myslím všechna naše 
prohlášení , která byla ve smyslu opravy silnic, spravení kašny, pozlacení 
Krista před kostelem a přestavby hřbitova. Nezdařilo se nám nikoho zlá-
kat do průmyslové zóny a dát tím možnost lidem najít zaměstnánía obec-
ně tak přispět ke snížení nezaměstnanosti. Dále nebyl vyřešen konkurz na 
fi rmu Boss, která stojí nad Bystřicí jako nějaká nedobytelná pevnost a je  
3 roky bez využití. Ani bývalí pracovníci tohoto podniku stále neobdrželi 
odpovídající náhradu za to, že byli propuštěni. Je to neustále otevřený 
případ, kterému se budeme v roce 2006 věnovat.

Minulý rok proběhlo několik zásadních změn ve vedení města. Jak 
si myslíte, že změny vnímali občané a s jakými ohlasy jste se setkal?

Musím přiznat, že jsem se nikdy přímo nesetkal s otevřeným nepřátel-
stvím či vyjádřením odporu, proti tomu, co se zde stalo. Pokud mi lidé 
neblahopřáli, tak mi takzvaně nenadávali. Každý má jistě své odpůrce 
i příznivce a těžko se posoudí, na které straně jich je víc. Nikdo mě ale 
nikdy neosočil, že bychom provedli nějakou špatnost.

Město Bystřice nad Pernštejnem podporuje kulturu a sport, což je 
trend, který se projevuje i v dalších městech. Najdou se prostředky 
pro tuto podporu i v roce následujícím?

Dáváme si za úkol, že se najít musí. Já, celá rada a zastupitelstvo 
podporujeme tento trend, který se tu rozvíjí už poměrně dlouhou dobu. 
Poskytujeme příspěvky na sportovní halu, která je plná sportovců i na 
ostatní sportovní organizace. Abychom se mohli i nadále setkávat na kul-
turních akcích a programech, je tu připraven i příspěvek pro kulturní dům. 
Od února připravujeme otevření nového informačního centra v budově 
muzea, kde se budou mít návštěvníci možnost informovat o akcích, které 
se připravují a budou se během celého roku konat. Cítím, že v našem měs-
tě je velká absence propagace těchto akcí. Většinou se setkáváme s tím, 
že už se něco konalo. Je tedy potřeba, abychom byli informováni dopředu 
o tom, co se chystá a od toho tu bude naše informační centrum, které už 
zpracovalo plán kulturních akcí na celý rok, aby nám už nic neuniklo. 
Tento plán bude také prezentován v našich novinách a bude se upřesňo-
vat po celý rok. Rozhodně tyto věci podporovat budeme a už se těšíme 
s jakým ohlasem se to setká.

A co rozvoj zimních sportů ve Vašem městě?
Rozvoj zimních sportů v našem městě jsme už promýšleli několikrát 

a já jako sportovec, jsem ten, který na to myslí neustále. Chtěli bychom 
v budoucích letech vybudovat přichlazované kluziště, které našemu městu 
bude rozměrově vyhovovat a trochu ho reprezentovat. Dále je tu sjez-
dovka. Městskou sjezdovku sice máme Pod Horou, ale nefunguje podle 
našich představ. Zasloužila by si určitě několik základních úprav - řádný 
časový rozpis fungování, větší parkoviště a občerstvení, a poté určitě pro-
pagaci, která by jí zajistila nějaký fi nanční příjem. 

Bystřice má na příští rok z desetitisícových měst na Žďársku bez-
konkurenčně nejvyšší rozpočet. Jaké významné položky jsou v něm 
zahrnuty?

Je zde zahrnuta spousta položek. Jednou z těch větších jsou dávky soci-
ální péče, které se nám dramaticky zvýšily, a to oproti loňskému roku o 
pět miliónů. Dále tento rozpočet obsahuje dvě věci, které doufáme, že 
se nám podaří získat a které jsou na dobré cestě. Jednou z nich je vel-
ká investice do odpadového hospodářství města s tím, že máme podanou 
žádost o grant na ministerstvu životního prostředí, který by se v těchto 
dnech měl schvalovat. Město by mělo obdržet asi 85% z 26 miliónů, které 
to bude stát.To je téměř 22 miliónů. Jednalo by se o třídící linku na plasty, 
drtící linku na suť a nějaké kukavozy a kontejnery, které bychom chtěli 
později pronajmout technickým službám. Další velkou položkou je úvěr 
25 mil. na revitalizaci panelových domů na sídlišti II. Zbývají nám ještě 
dva domy, které jsou potřeba zateplit a upravit jim statiku a balkony. Před 
Vánocemi jsme pročítali rozpočet EU, která se přihlásila k revitalizaci 
panelových domů. Do současné doby to nešlo a my jsme i přesto přemýš-
leli o tom, že opravu těchto domů zrealizujeme. Je zde výhodné krytí úro-
ku z úvěru u záruční rozvojové banky, takže bychom si ty peníze půjčili 
zhruba na deset let a měli bychom nulové úroky. Jelikož budou vypsány 
grantové programy, rozhodli jsme se ještě vyčkat a zatím pracujeme na 
projektech těchto domů a na způsobu, jak je budeme fi nancovat. Mezitím 
potřebujeme prověřit, zda od EU můžeme peníze na tento projekt čerpat. 
Jinak do bytového fondu musíme vložit ještě mnoho peněz, protože je 
velmi zanedbaný. V budoucích letech musíme zrealizovat opravy všech 
výtahů, které v těch domech jsou. Je jich asi 24 a všechny potřebují rekon-
strukci. Cena opravy jednoho výtahu se pohybuje okolo 600 000 korun. 

A co nová budova pošty?
Výstavba nové budovy pošty je věc, na které se pracovalo již dříve. My 

pouze dolaďujeme detaily, které se stavbou souvisejí. Zmizí nám poslední 
mezera na náměstí mezi domy. A náměstí poté bude celistvé a nebude 
zde žádná chybějící budova. Pošta má na tuto věc v roce 2006 peníze 
připravené. Nejdříve za mnou přišel ředitel pošty s návrhem, že by v hor-
ním podlaží developerská fi rma vystavěla několik bytů a poté je prodala 
zájemcům, ale před Vánocemi pan ředitel svůj plán změnil a navrhl, že by 
celou budovu chtěl pouze pro poštu. A tak se staneme jednou ze tří pošt 
v okresu Žďáru, které budou mít větší význam.

Co Vás vedlo k tomu, aby byly vydávány samostatné noviny města 
Bystřice?

Vedly nás k tomu pragmatické důvody. Všechna větší města okresu si 
vydávají noviny svoje. Budou tedy vycházet v rámci Turistického infor-
mačního centra, kde budou pracovníci noviny zpracovávat s přispěním 
externích pracovníků a chceme zde otiskovat i práce studentů. Hlav-
ní je, aby to byly noviny naše, aby nám je nevydával někdo ve Žďáře, 
ale někdo se zájmem a znalostí našeho prostředí. Chceme si sami určo-
vat co je důležité otisknout tak, aby noviny vypovídaly něco o našem 
městě. Agentura, která zpracovávala Novinky, navíc otiskovala chyby 
a to nás velmi mrzelo. Proto teď pro náš časopis zajišťujeme korekturu 
u učitelů češtiny. Informační centrum bude vybaveno teprve v únoru, a 
tak je nyní výroba novin Bystřicka trochu ztížena. Určitě se to nepodepíše 
na kvalitě, protože na výrobě se podílí skupina lidí, která i přes horší 
podmínky dovede podat skvělý výkon. Já bych si přál, aby čtenáři měli 
kvalitní a čtivý časopis, aby se zde dozvěděli pravdivé a čerstvé informace 
a aby nám to vydrželo co nejdéle!

Vaše přání do roku 2006?
Přál bych si, aby se město Bystřice stalo městem otevřeným pro lidi. 

Přípravou kulturních a sportovních programů chceme docílit spokojenosti 
občanů. Město je přece nás všech. Chtěl bych, aby se nám zde dobře žilo, 
aby každý z nás měl své město rád, protože každý je jeho součástí.

Kateřina Hájková

říká starosta města Ing. Karel Pačiska
CHCI, ABY NAŠE MĚSTO BYLO OTEVŘENO VŠEM LIDEM,



ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2006 SCHVÁLEN
ve výši téměř 86 mil. Kč. Návrh daňových příjmů vycházel z odhadu 
vývoje státního rozpočtu, kde bohužel sdílené daně (daně, které jsou 
i příjmem krajů a obcí) poklesly kvůli novele zákona o daních z příjmů 
o cca 3,5 %. Těmi tzv. sdílenými daněmi jsou daň z příjmu fyzických 
osob ze závislé činnosti (z mezd), dále daň z příjmu fyzických a práv-
nických osob z podnikání, srážková daň  a DPH. Stát si v roce 2006 
bude snížené inkaso u těchto daní  kompenzovat nárůstem daně spotřeb-
ní, která je uvalena na paliva, maziva, tabákové výrobky a alkohol, které 
bohužel nejsou sdílené, a tudíž ani část jejich inkasa není příjmem roz-
počtů obcí a krajů. Z toho již jasně vidíme, že tzv. nůžky mezi potřebami 
obce na straně výdajů, kde navíc působí infl ace, a zdroji pro jejich krytí 
se rozevírají. Proto je velmi podstatné, aby měla obec k dispozici vlastní 
příjmy, a to buď z vlastní podnikatelské  činnosti  nebo z pronájmů.

    Bystřice nad Pernštejnem má pro rok 2006 rozpočtováno 25 mil. Kč 
zisku z hospodářské činnosti plus téměř 9 mil. Kč daně z příjmů od obce, 
protože hospodářská (podnikatelská) činnost se pochopitelně zdaňuje, 
ale podle rozpočtového určení daní je tato daň příjmem rozpočtu obce. 
Takže z těchto údajů je jasně vidět, že město Bystřice nad Pernštejnem 
má na „přilepšenou“ 34 mil. Kč. Pro naprosto objektivní pohled musíme 
od této částky odečíst cca 13 mil. Kč, které město splácí za přijaté půjč-
ky (např. na výstavbu kotelny), a nebo poskytuje jako příspěvek svým 
obchodním společnostem.

Dalším údajem, který by Vás, vážení spoluobčané, mohl zajímat, je 
suma vybraných správních poplatků na odborech, kde se provádí výkon 
státní správy, a to 2,9 mil. Kč. Další cca jeden milion bude vybrán na 
pokutách a 4 mil. Kč bude činit poplatek za svoz odpadů.

Dotace, které město inkasuje, lze rozdělit na investiční a provozní. Nej-
významnější provozní dotací jsou sociální dávky, které v našem obvodu 
dosáhnou předpokládaných 45,5 mil. Kč. Na výkon státní správy nám 
stát pošle více jak 18 mil. Kč a 1,6 mil. Kč bude činit příspěvek na žáky 
základních škol. Investiční dotace jsou prostředky ze státního rozpočtu, 
státních fondů nebo ze zdrojů Evropské unie a zatím máme schváleno 
ve státním rozpočtu 6 mil. Kč na rekonstrukci základních škol. Ostatní 
prostředky jsou v jednání, nebo jsou na ně podány projekty, o kterých 
bude jednáno v průběhu roku. Byl podán projekt v oblasti odpadového 
hospodářství na nákup svozové techniky, kontejnerů na tříděný odpad 
a na zakoupení tzv. koncovek pro využití separovaných druhů  odpadů.

Výdaje rozpočtu opět rozdělíme na část provozní a investiční. Při 
pohledu na provozní část rozpočtu bych Vás rád upozornil na to, že město 
vynakládá kromě větších oprav a investic ročně na provoz do základních 
škol téměř 9 mil. Kč a  do mateřských škol více než 3 mil. Kč. Zabezpe-
čení kultury nás ročně stojí cca 2,5 mil. Kč. Velmi významnou a Vámi do 
jisté míry ovlivnitelnou položkou jsou náklady na likvidaci odpadů, které 
nás stojí ročně 7 mil. Kč. V přepočtu na jednoho obyvatele náklad činí 

780 Kč, takže město doplácí na tuto položku 330 Kč na každého z nás. 
To je podle mého názoru škoda. Zde by se dalo správným nakládáním 
s odpady ušetřit a peníze použít jinde. Provoz městské knihovny nás sto-
jí 2,1 mil. Kč, muzea s infocentrem 2,4 mil. Kč. Dům s pečovatelskou 
službou pro seniory dotujeme částkou 1,4 mil. Kč. Náklady na provoz 
městské hromadné dopravy činí  téměř půl milionu Kč.

Ještě mi dovolte krátkou informaci o prostředcích na zajištění provozu 
města. Veřejné osvětlení nás ročně přijde na 1,7 mil. Kč, péče o zeleň na 
2,5 mil. Kč, údržba mobiliáře a vybavenosti města na dalšího půl milio-
nu korun. Samostatnou kapitolou jsou komunikace. Jejich zimní údržba 
nás stojí více než 1,5 mil. Kč a další milion stojí jejich čištění a úklid po  
zimě. Do oprav chodníků a ulic (komunikací) máme připraveno na příští 
rok cca 11 mil. Kč.

Oproti roku 2005 byly posíleny i prostředky na grantové programy pro 
oblast mládeže, kultury, sportu a na správu majetku z 900 tis. Kč v roce 
2005 na 1,4 mil. Kč v roce 2006.

Nejvýznamnější investiční akcí je plánována revitalizace panelových 
domů na sídlišti II, čp. 965 – 971 a 983 - 984 s rozpočtem okolo 25 
mil. Kč. Zde ještě budeme monitorovat, jaké podmínky bude mít nový 
dotační titul z prostředků EU pro roky 2007-2013. Podle těchto podmí-
nek bychom akci realizovali v roce 2006 nebo ji o rok posunuli. Další 
významnou akcí je rekonstrukce škol, na kterou jsme získali 6 mil. Kč 
dotace ze státního rozpočtu. 

Dokončovat se budou investice z minulého roku, a to dostavba Turistic-
kého informačního centra a dále bude dokončena revitalizace panelových 
domů čp. 979 – 982. Dokončena by měla být i stavba čističky odpadních 
vod, kterou Město Bystřice nad Pernštejnem dofi nancuje částkou 5,3 mil. 
Kč. Bude pokračovat  výstavba inženýrských sítí na Rovinkách s rozpoč-
tovým nákladem 7 mil. Kč. V tomto roce bude též dokončeno rozšíření 
hřbitova na ulici Novoměstské. V roce 2006 je též plánována rekonstruk-
ce střechy hřbitovního kostela. Jejím investorem bude pochopitelně farní 
úřad, avšak město přispěje na rekonstrukci částkou 0,5 mil. Kč a v přípa-
dě nedostatku fi nančních prostředků je ochotno ještě 400 tis. Kč půjčit.

V rozpočtu jsou připraveny peníze na drobnější akce, jako např. na 
dokončení infocentra, rekonstrukci WC v kulturním domě, instalaci para-
petních desek na poliklinice, rekonstrukce vstupu do budovy fi nančního 
a katastrálního úřadu atd.

Vážení spoluobčané, rozpočet Města Bystřice nad Pernštejnem pro rok 
2006 je v rámci možností bohatý a záleží pouze na nás, občanech, jak 
budeme v budoucnu hospodařit, a to jak na straně výdajů – úspor, tak i na 
straně příjmů – jaké vytvoříme podnikatelské projekty, ze kterých nám 
v budoucnu budou plynout příjmy. K tomu potřebujeme od Vás náměty 
a pomoc, abychom dobré a podnětné náměty dokázali rychle a efektivně 
realizovat.

Pokračování ze str. 1

Do uší se zařezává kvílení siré-
ny. Stroboskopy modrých svě-
tel protínají zasněženou krajinu, 
červenobílý vůz RZP se řítí na 
hraně zákona o gravitaci k další-
mu případu. Člověku v tu chvíli 
mimoděk naskakuje husí kůže 
a dochází jinak všudypřítomný 
smysl pro humor. Když vůz RZP 
míjíme, možná jen na pár vteřin 
zachytíme očima červené kom-
binézy posádky, jen výjimečně 
jejich tváře, a snad proto jsme si 
zvykli nemluvit o nich ani nepře-
mýšlet jako o jednotlivcích. Říká-
me jim „rychlíci“, „rychlá“ a tro-
chu je tím odlišťujeme. Přitom 
jsou to jedni z nás, lidé s běžnými 
starostmi a bolestmi života, které 
v civilu bez povšimnutí míjíme 
v ulicích města. Jejich obyčejnost 
se však změní v okamžiku, když 
obléknou svoje červené uniformy. 

Řidiči s ambicemi závodních jezd-
ců, laskavé a zručné sestry, roz-
hodní a vzdělaní lékaři – to jsou 
profesionálové, kteří mají denně 
v rukou naše 
životy, životy 
našich dětí a 
přátel. A jako 
jsou mezi námi lidé průměrní, 
dobří a výjimeční, tak i v posád-
kách vozů RZP najdeme jedince 
podobných vlastností. Proto mě 
mrzí, že jeden výjimečný člověk 
bude ve vozech RZP křižujících 
bystřické silnice chybět.

Helena Autratová je lékařka, kte-
rou nepřehlédnete ani nepřeslech-
nete, prostě temperament nezapře. 
A své názory si nenechává jenom 
pro sebe. Upřímnost není sice 
v trestním zákoně, ale trestá
se v každém případě. Zvláště
nadřízení dokáží být v tomto 

směru velice důslední, vedení 
záchranné služby bohužel není 
výjimkou. Loajalita k „vrch-
nosti“ může být pro některé lidi 

důležitější než 
obdivuhodná 
profesionali-
ta a obětavost 

lékaře. Nepřipadá vám to podivné? 
Bohužel, taková je realita.

A tak z našeho města odchází za 
prací jinam lékařka, pro kterou je 
reklamní slogan automobilky To- 
yota - „nic není nemožné“ pracov-
ním krédem. Tam, kde někteří jen
bezmocně očekávají konec, tam 
dokáže Helena vykřesat i poslední 
jiskřičku života, s urputností so-
bě vlastní nikdy nevzdává boj o zá-
chranu života, některé její zásahy 
připomínají spíše scény z akčních 
fi lmů. A odměna? Většinou kritika 
od vedení, nepochopení kolegů, 

intriky, či dokonce stížnost na ne-
etické chování, následující bezpro-
středně po záchraně života cizího 
motorkáře. Zachránění pacienti
málokdy ocení lékaře prvního kon-
taktu, většinou smetanu slíznou 
zaměstnanci lůžkových zařízení. 
Přitom na kvalitě prvního zásahu 
záleží snad ze všeho nejvíc. Slova 
díků u nás moc neslyšela, proto 
chci tímto poděkováním alespoň 
částečně odčinit dluh nás všech. 
Každopádně nám bude chybět. 
Vždy, když jsem ji spatřil, jak 
spěchá s posádkou za případem, 
věděl jsem, že je „vše v pořádku“. 
Že pokud existuje sebemenší šance 
na záchranu života člověka, ona ji 
uchopí, a vrátí jej zpět mezi nás. 
Zanedlouho ocení její kvality paci-
enti jiného kraje.

Vážená paní doktorko, bylo mi 
ctí vás poznat.

Oto Lipovský - Odbor fi nanční

Aleš Ptáček
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Výpis usnesení č. 17/2005 ze zastupitelstva města ze dne 19. 12. 2005
Zastupitelstvo Města Bystřice 

nad Pernštejnem schvaluje roz-
počet Města Bystřice n. P. na rok 
2006.

Zastupitelstvo Města Bystřice 
n. P. schvaluje zajištění.úvěru pro 
TS města, a.s. ve výši 2 mil.Kč for-
mou ručitelského prohlášení.

Zastupitelstvo Města Bystřice 
n. P. schvaluje zrušení ručitelského 
prohlášení ve výši 33,5 mil.Kč ze 
dne 24.4.2001 a schvaluje ručení 
za úvěr na dostavbu ČOV formou 
ručitelského prohlášení, který bude 
uzavřen mezi SVK a ČMZRB a to 
ve výši 13 607 244,-Kč.

Zastupitelstvo města.schvaluje 
koupi pozemků p.č.1930/1- orná 
půda o výměře 51 072 m2, p.č. 
1937 zahrada o výměře 1 097 m2, 
p.č. 1942/1 ost. plocha o výměře 
2 343 m2, p.č. 3052/1 orná půda 
o výměře 35 155 m2,p.č.3052/36 
orná půda o výměře 33 559 m2, 
p.č.3054/9 trvalý travní porost o 
výměře 100 m2 v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem od Pozemkového fon-
du ČR . Celková výměra pozem-
ků je 125 869 m2. Cena 949 630 
Kč. Cena za m2 = 7,55 Kč. Peníze 
nebudou hrazeny ,budou započteny 
vůči našim nárokům vůči Pozem-
kovému fondu ČR. Zbývá nám 
cca 300 000 Kč, které by měly být 
fi nančně kompenzovány v příštím 
roce. (Dle informací vedoucího 
Pozemkového fondu ČR).

Zastupitelstvo města schvalu-
je koupi p.č.85/1 o výměře 9 186 
m2 v k.ú. Veselí u Dalečína od pí. 
V. Veselé a pí. M. Vyvadilové. 

Zastupitelstvo města schvaluje 
koupi p.č. 97/7 o výměře 12 826 
m2 v k.ú. Karasín od p. M. Grego-
ra, V. Jindrové, A. Mrázkové, F. 
Gregora, Z. Gregora, P. Gregora.

Zastupitelstvo města schvaluje 
zřízení věcného břemene spočí-
vajícího v právu vedení a údržby 

vodovodního řadu a v právu vedení 
a údržby splaškové kanalizace na 
p.č. 2031/1, 3063, 3062/1, 3061, 
3058/3, 3059, 3052/2, 3052/30, 
3052/3, 3052/6, 3052/5, 3053/4, 
3054/8 v k.ú. Bystřice nad Pern-
štejnem ve prospěch Svazu vodo-
vodů a kanalizací Žďársko.Věcné 
břemeno se zřizuje bezúplatně a na 
dobu neurčitou.

Zastupitelstvo města schvaluje 
prodej p.č. 3052/26 o výměře 594 
m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem 
(lokalita Rovinky u rybníčku) p. 
Janě Klukanové.

Zastupitelstvo města schvaluje 
III. Dodatek ke Smlouvě o výpůjč-
ce mezi městem a Mateřskou 
školou Bystřice nad Pernštejnem 
III. Dodatek ke Smlouvě o výpůjč-
ce doplňuje článek I. Smlouvy 
o výpůjčce a Dodatek II ke smlou-
vě.

Předmět výpůjčky je :
Areál MŠ na ulici Antonína 

Štourače 516, v Bystřici nad Pern-
štejnem se st. p. 1099/1 – zast. plo-
cha mimo pavilonu č. 4 a 2 jedno-
pokojových bytů.

Zbývající část článku I. a ostat-
ní články smlouvy zůstávají beze 
změn.

Tento III. Dodatek nabývá účin-
nosti 1.1.2006.

Zastupitelstvo města schvaluje 
koupi p.č.1852/5 o výměře 485 m2, 
p.č.1853/2 o výměře 1241 m2, p.č. 
2828/1 o výměře 12 m2, p.č. 1829/3 
o výměře 179 m2, p.č. 3222/39 o 
výměře 1023 m2, p.č. 3222/40 o 
výměře 3 m2, p.č. 3222/41 o výmě-
ře 41 m2, p.č. 3222/42 o výměře 13 
m2 vše v k.ú. Bystřice nad Pern-
štejnem od p. Milana Koudelky 
z Bratislavy.

Zastupitelstvo města schvaluje 
prodej p.č. 64/6 o výměře 349 m2 
v k. ú. Karasín p. S. Houdkovi a p. 
Houdkové .

Zastupitelstvo města schvaluje 
prodej plynovodu na Bratrské uli-
ci (délka 110 m, pořizovací cena 
150 590 Kč, dimenze LPE.90), 
prodej plynovodu na Koželužské 
ulici (délka 63 m, pořizovací.cena 
75 000 Kč, dimenze LPE 90), pro-
dej plynovodu na ulici Pod Horou 
(délka 343 m, pořizovací cena 359 
205 Kč, dimenze LPE 90), prodej 
plynovodu v ulici na Cihelně (dél-
ka 164,5 m, pořizovací cena 202 
994 Kč, dimenze LPE 63 –155 m, 
LPE 25 – 8,5 m, OC DN 50 –1m), 
prodej plynovodu na Starém měs-
tě (délka 243 m, pořizovací cena 
385 896 Kč, dimenze LPE 63), 
prodej plynovodu.do průmyslové 
zóny – dvě etapy (délka 542, poři-
zovací cena 473 788 Kč, dimen-
ze LPE 90), prodej plynovodu na 
Rovinkách – 2 etapy (délka 582,9 
m, pořizovací cena 440 053 Kč, 
dimenze LPE 110 a 63). Všechny 
ceny jsou uváděny bez DPH. Cel-
kem pořizovací cena 2 091 526 Kč 
(bez DPH). Kupní cena je 40 % 
z pořizovací ceny bez DPH.

Zastupitelstvo města schva-
luje prodej dílu „c“ z p.č. 484/2 
o výměře 14 m2 v k.ú. Vítochov 
manželům Dvořákovým. Současně 
manž. Dvořákovi zřizují ve pro-
spěch města věcné břemeno spo-
čívající v právu vedení a údržby 
a oprav dešťové kanalizace na části 
převáděného pozemku. Věcné bře-
meno se zřizuje bezúplatně a na 
dobu neurčitou .

Petice proti výstavbě supermar-
ketu ve městě - tento bod nebyl 
projednáván, byl zrušen, protože 
fi rma, která měla zájem o vybudo-
vání supermarketu, odstoupila od 
smlouvy.

Zastupitelstvo města Bystřice 
nad Pernštejnem se usneslo vydat 
obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem č. 

6/2005, o zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích.

Zastupitelstvo města schvaluje 
Statut fondu rozvoje.

Zastupitelstvo města souhlasí s:
1) koupí majetku, který společnost 
SATT a.s. vlastní na území Bystři-
ce nad Pernštejnem (rozsah je uve-
den ve Znaleckém posudku č. 352-
252/05 zpracovaném společností A 
& CE.Consulting, s.r.o. a v příloze 
příslušné kupní smlouvy), za cenu 
21.200.000 Kč.

2) prodejem části akcií společnos-
ti SATT a.s. o nominální hodnotě 
13.000.000 Kč za cenu 13.000.000 
Kč do vlastnictví společnosti 
SATT a.s.

3) bezúplatným převodem akcií 
společnosti SATT a.s. v nominální 
hodnotě 2.959.000 Kč Městu Žďár 
nad Sázavou

4) bezúplatným převodem akcií 
společnosti SATT a.s. v nominální 
hodnotě 714.000 Kč Městu Nové 
Město na Moravě

5) bezúplatným převodem akcií 
společnosti SATT a.s. v nominální 
hodnotě 714.000 Kč Městu Velké 
Meziříčí

6) bezúplatným převodem akcií 
společnosti SATT a.s. v nominální 
hodnotě 408.000 Kč. Obci Dolní 
Rožínka

7) poskytnutím daru společnosti 
SATT a.s. ve výši 755.000 Kč

8) poskytnutí daru společnosti 
SATT a.s ve výši 110.000 Kč za 
předpokladu, že budou naplněny 
podmínky Smlouvy o smlouvě 
budoucí darovací uzavřené dne 
19. 12. 2005.

   jv

V úterý 19. prosince 2005 se 
uskutečnilo jednání zastupitel-
stva města Bystřice nad Pernštej-

Zastupitelstvo a rada města očima místostarosty
nem v zasedací místnosti internátu 
zemědělské školy. Jednání zastu-
pitelstva začalo projednáváním 
rozpočtu na rok 2006. Na toto 
téma proběhla živá diskuse, ale 
nakonec byl rozpočet na rok 2006 
ve výši 287 711 tis. Kč na straně 
výdajů i příjmů schválen osmnácti 
zastupiteli z dvaceti přítomných. 
Jedním z bodů, který měl být pro-
jednáván, byla petice občanů proti 
výstavbě supermarketu ve městě. 
Ovšem fi rma ještě před konáním 
zastupitelstva stáhla svůj návrh na 
vybudování supermarketu na ulici 
K Domanínku a zastupitelé tedy 
neměli o čem jednat. Další věcí, 

kterou zastupitelstvo projednáva-
lo, byla petice občanů proti vydání 
stavebního povolení na přestavbu 
autoservisu na taneční bar na ulici 
Zahradní. O této věci již jednala 
rada města a vydala stanovisko, že 
nesouhlasí jako účastník stavební-
ho řízení s povolením přestavby 
autoservisu na taneční bar zejména 
z důvodu umístění tanečního baru 
v bytové zástavbě. K velkému pře-
kvapení většiny přítomných byl 
největším zastáncem tanečního ba-
ru senátor Novotný, který se před 
několika lety zarputile angažoval 
za zrušení letní zahrádky „Krme-
lec“, jež se také nacházela na ulici 

Zahradní. Z jednání vyplynulo, že 
zastupitelé nemají nic proti tomu-
to druhu podnikání, ale mají velké 
výhrady vůči umístění tanečního 
baru a s tím souvisejícího husté-
ho provozu v jeho okolí. Nakonec 
měla drtivá většina zastupitelů 
shodný názor s radou.

V úterý 10. 1. 2006 proběh-
la rada města, kam byl jako host 
pozván jediný bystřický zastupi-
tel kraje Vysočina Ing. Bohumil 
Kotlán. Ten radní seznámil s tvor-
bou a prioritami krajského roz-
počtu, zejména těch částí, které se 
týkají našeho města.

Josef Vojta



Odpady v Bystřici nad Pernštejnem 

V prosinci minulého roku Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem informoval občany o 
současném stavu odpadového hospodářství při 
využívání a odstraňování komunálního odpadu. 
Součástí této informace byl i přehled způsobů, 
jak s komunálními odpady nakládat tak, aby 
bylo co nejméně zatěžováno životní prostře-
dí.  V tomto článku, který na předešlý nava-
zuje, nabízíme obsáhlejší souhrnný přehled o 
využitelných odpadech a způsobech, jak s ním 
nakládat.  

Využitelným komunálním odpadem jsou 
podle vyhlášky plasty, papír, směsné sklo a 
nápojové kartony (např. TetraPak). Pro uklá-
dání vytříděných složek využitelného odpa-
du jsou po celém území města rozmístěny 
sběrné nádoby, rozlišené nápisem a barevným 
provedením. Pro každý z těchto odpadů je uve-
den způsob, jak s ním naložit. 

Sběr plastů a nápojových kartonů
Žluté sběrné nádoby (kontejnery), v míst-

ních částech Bystřice n.P. (Vítochov, Kara-
sín, Dvořiště, Pivonice, Lesoňovice, Doma-
nín, Domanínek, Bratrušín), žluté pytle na  
plasty  (PET lahve, ostatní plastové lahve od 
nápojů nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové 
výrobky, čisté kelímky od potravin apod.). 
V Bystřici nad Pernštejnem se do žlutých kon-
tejnerů i pytlů odkládají i nápojové kartony 
(např. TetraPak) apod. Takto sebrané nápojo-
vé kartony se třídí spolu při třídění plastů. 

Spolu se zvýšeným výskytem plastových 
materiálů v domovních odpadech se zavedl 
sběr a třídění  plastů. Třídění plastů je ale velmi 
náročné na kvalitu sběru, zejména znečištění 
zbytky potravin, oleji a mechanickými nečis-
totami může recyklaci plastů úplně znemožnit. 
Kontejnery na plasty jsou žluté barvy a patří do 
nich pouze sešlápnuté a čisté plastové láhve od 
nápojů, nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové 
výrobky, čisté kelímky od potravin apod. Sešla-
páváním plastových láhví se do kontejneru ve-
jde přibližně trojnásobný počet lahví než nese-
šlápnutých. Do kontejnerů rozhodně nepatří 
plasty znečištěné chemikáliemi, oleji, nebo 
blátem, novodurové trubky, linolea a jiné 
výrobky z PVC. 

Plasty a nápojové kartony se odvážejí k dotří-
dění na třídící linku jako celek. Ze směsi plastů 
a nápojových kartonů se na třídící lince vybírají 

a jak s nimi správně nakládat – sběr a třídění plastů a nápojových kartonů
PET láhve, PE fólie a lahvičky, případně  pěno-
vý polystyren a zvlášť nápojové kartony.  PET 
láhve se  ručně dotřídí podle barev, slisují do 
balíků a pak následně expedují. Z vytříděných 
PET lahví se vyrábějí vlákna, která se použí-
vají jako výplň zimních bund a spacích pytlů, 
plotové prvky, dlažba, zahradní nábytek nebo 
se přidávají do tzv. zátěžových koberců.  Mezi  
technologiemi na zpracování PET lahví se 
objevují ve světě i některé novinky, například 
výroba nových lahví ze starých.  Použité fólie 
se vytřídí podle materiálu a barev a předávají 
se k opětovnému  zpracování na výrobu granu-
látu pro výrobu fólií. Pěnový polystyren se  při-
dává do betonu při výrobě speciálních tvárnic 
s vysokou izolační schopností. Ostatní plasty 
se mohou dále třídit dle zájmu zpracovatelů, 
většinou se však zbylá směs používá na výro-
bu zahradního nábytku, zámkové dlažby nebo 
obrubníků. 

Někdy se směs plastů používá na výrobu 
tzv. alternativního paliva pro cementárny, kde 
slouží k výrobě cementu. Plasty je však zakázá-
no spalovat doma! Pálením plastových odpadů 
v domácích podmínkách vzniká mnoho toxic-
kých látek, které unikají do ovzduší. U mnoha 
z nich je prokázáno, že jsou rakovinotvorné. 
V domácích podmínkách se může spalovat 
pouze suché dřevo a suché rostlinné materiály, 
přičemž tyto materiály nesmějí být kontamino-
vány chemickými látkami. Zásadně se nesmí 
v domácích podmínkách spalovat žádné plasty! 

Nápojové kartony se recyklují dvěma způso-
by – v papírnách při výrobě nového papíru nebo 
na speciální lince, kde se po rozdrcení za tepla 
lisují do desek, které je možno použít např. jako 
stavební izolace.

Mýty a pově-
ry při třídě- n í 
o d p a d n í c h 
plastů a nápo-
jových kartonů 

Z PET láhve 
musí být odstra-
něno víčko, eti-
keta, jinak se 
nedá PET láhev 
zpracovat. Není 
tomu tak. PET 
láhve před zpra-

Běžně používané nálepky na kontejnery pro 
odkládání plastových komunálních odpadů a 
odpadních nápojových kartonů:

Samolepka – plastové odpady

Nová vyhláška města o veřejném pořádku
V posledních dvou letech se 

Ministerstvo vnitra ČR zaměřilo 
na kontrolu ústavnosti a zákon-
nosti obecně závazných vyhlášek a 
nařízení obcí. MV ČR vytklo naše-
mu městu nezákonnost či nevhod-
nost formulací některých ustano-
vení u čtyř městských vyhlášek 
z let 1994-1995. Tyto vyhlášky 
byly svým obsahem poplatné době 
vzniku a tehdy byly v souladu se 
zákony a platnými výklady MV 
ČR. Nicméně v průběhu vývo-
je našeho právního řádu došel 

Ústavní soud k obecnému závěru, 
že to, co je upraveno v zákonech, 
nesmí být již upraveno v právních 
předpisech obce. Deklarace práv a 
povinností obsažených duplicitně 
jak v zákonech, tak i ve vyhláš-
kách města, byla nálezy Ústavního 
soudu zakázána  bez ohledu na to, 
že texty městských vyhlášek jsou 
občanům bližší a obecně přístup-
nější, než texty právních předpisů 
publikovaných ve Sbírce zákonů.

„Vedení města Bystřice n.P. 
se rozhodlo vytvořit novou, pro 

občany srozumitelnější a přístup-
nější vyhlášku o veřejném pořád-
ku v souladu s Nálezy Ústavního 
soudu, ve které je zakomponována 
problematika starších a obsáh-
lejších pěti vyhlášek města, které 
se touto vyhláškou ruší.“, uvedl 
vedoucí odboru správního a škol-
ství Mgr. Radek Vojta. 

V nápravě dnes již pro Ústavní 
soud nevyhovujících vyhlášek nejs-
me sami. Tímto způsobem postu-
pují i ostatní města ČR, například 
z našeho regionu Žďár nad Sáza-

vou, Nové Město na Moravě, Velké 
Meziříčí.

Předloženou vyhláškou se tedy 
ruší vyhláška č. 1/1994, o zákazu 
používání zábavné pyrotechni-
ky, č. 2/1994, o chovu zvířat na 
území města, č. 3/1994, o čistotě 
a pořádku ve městě, č. 4/1994, o 
zachování klidu, zejména nočního, 
a č. 5/1995, o pořádání veřejných 
produkcí. Znění rušených vyhlá-
šek mohou občané nalézt na webo-
vých stránkách města (http://www.
bystricenp.cz).        B. Kalasová

cováním procházejí mycí linkou, která má za 
úkol odstranit nejen etiketu a víčko, ale zejmé-
na lepidlo, kterým je etiketa k láhvi přilepena. 
Odstraněním etikety a víčka pomůžete zpraco-
vateli, ale nutné to není. Mnohem důležitější je 
láhev sešlápnout tak, aby zabírala co nejméně 
prostoru a víčko neutahovat. Utažená láhev 
totiž nelze dobře lisovat. 

Krabice od mléka, džusů, apod. patří do 
papíru.  Ne. V každé oblasti je systém sběru 
nápojových kartonů nastaven jinak. Někde se 
sbírá do nádob spolu s papírem, jinde s plasty, 
někde jsou samostatné nádoby, někde se sbírají 
do pytlů. V Bystřici nad Pernštejnem je provo-
zován běžně praktikovaný systém sběru a třídě-
ní nápojových kartonů spolu se sběrem plastů. 
Nápojové kartony se třídí na třídící lince spolu 
s plasty. Sběr a třídění provádí svozová fi rma 
TS města a. s.

František Klimeš
Odbor životního prostředí

Samolepka – nápojové kartony



                                                                                             

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem
Město Bystřice nad Pernštejnem 

se od května 2005 aktivně zapo-
jilo do projektu Komunitního 
plánování sociálních služeb v kra-
ji Vysočina s fi nanční podporou 
SROPu (Společný regionální ope-
rační program). Tento projekt je 
spolufi nancován Evropskou unií, 
zvláště pak evropským sociálním 
fondem, státním rozpočtem Čes-
ké republiky a krajem Vysočina. 
Komunitní plánování sociálních 
služeb je založeno na komunikaci 
mezi třemi základními skupinami, 
které tvoří celé jádro komunitní-
ho plánování. Jedná se o vztah ve
skupině: zadavatel (město), posky-
tovatel sociálních služeb (Chari-
ta) a uživatel (senioři, zdravotně 
postižení, rodiny,…).  „Zárukou do-
brého a především efektivního 
výsledku tohoto projektu je vzá-
jemná spolupráce, která by měla 
poukázat na skutečně problema-
tické oblasti daných skupin naše-
ho obyvatelstva“, uvedla vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví paní PhDr. Drahomíra Luk-
šová.

Důraz se bude klást na roz-
voj spolupráce mezi veřejnou 
správou, nevládními neziskový-
mi organizacemi, organizacemi
zřizovanými obcemi a repre-
zentanty sociálně znevýhodně-
ných skupin obyvatel při řešení 
problémů na možnost aktivního 
zapojení se občanů ze sociálně 
znevýhodněných skupin do zpra-
covávaných strategických pláno-
vacích dokumentů a zohledně-

ní jejich názorů ve výsledných 
dokumentech. Posláním projektu 
je tedy reintegrace znevýhodně-
ných skupin do komunity, snížení 
jejich sociální izolace a lepší pra-
covní uplatnění. 

„Během následujících dvou 
let budou probíhat pod vede-
ním koordinátora a řídící skupi-
ny veřejná setkání jednotlivých 
pracovních skupin, složených ze 
zájemců z řad seniorů, klientů se 
zdravotním postižením, s mentál-
ním postižením, dětí a mládeže, 
nezaměstnaných, atd. Budou se 
zjišťovat názory občanů, rozesílat 
dotazníky pro širokou veřejnost, 
pro poskytovatele i uživatele, 
pořádat sezení u kulatých stolů a 
celkově motivovat občany k účas-
ti na veřejném dění,“ uvedla PhDr.
Drahomíra Lukšová.

Situace v Bystřici nad Pern-
štejnem je z hlediska sociální 
problematiky uspokojivá. Mezi 
služby, které jsou občanům k dis-
pozici, patří pečovatelská služba 
poskytovaná v domě s pečovatel-
skou službou i v terénu, zřizovaná 
Oblastní charitou Žďár nad Sáza-
vou, která je určena občanům s 
omezenou schopností sebeobslu-
hy. Dále charita provozuje v Bys-
třici nad Pernštejnem mateřské 
centrum Kopretina, pro maminky 
s malými dětmi a těhotné ženy 
a D-STOP (Centrum prevence), 
které se zabývá problematikou 
primární prevence patologických 
jevů (drogové závislosti, alkoho-
lismus, kriminality mládeže,…). 

Další službou jsou sociální služby 
pro zdravotně postižené děti, které 
město zajišťuje na základě smlou-
vy se stacionářem Zdislava Nové 
Město na Moravě. V případě 
potřeby město Bystřice nad Pern-
štejnem využívá možnosti ubyto-
vání v Domově pro matky s dětmi 
ve Žďáru nad Sázavou, občanskou 
poradnu, kterou v Bystřici n.P. 
provozuje Sdružení Novém Město 
na Moravě, a Klub „v 9“ ve Žďáru 
nad Sázavou, který opět zřizuje 
charita a dojíždějí tam naši obča-
né, kteří mají psychické problé-
my. Všechny tyto služby budou do 
komunitního plánování zahrnuty 
a budou tvořit základní osu celého 
projektu.

Komunitním plánováním se 
město snaží zlepšit komunikaci s 
občany, aby klientům sociálních 
služeb byly k dispozici takové 
služby, které skutečně potřebují, 
aby se zvedla kvalita života obča-
nů a aby lidé byli spokojeni. Tyto 
cíle nepatří k těm nejjednodušším, 
ale pokusíme se jim co nejvíce 
přiblížit. Na druhou stranu by-
chom rádi počítali s Vaší pomocí 
a podporou. V případě hlubšího 
zájmu je možné se informovat u 
koordinátora komunitního pláno-
vání. O průběhu programu Vás 
budeme v pravidelných interva-
lech informovat.

Bc. Barbora Kalasová, DiS
koordinátorka komunitního plánování
kalasova.spravni@mu.bystricenp.cz

Od nového roku nastala změ-

na ohledně plakátovacích ploch 

v rámci města Bystřice. Jedná 

se o jedenadvacet ploch, jejichž 

obsah byl značně neuspořáda-

ný. Od 1.1.2006 se o tyto pro-

story stará fi rma Rengl, která 

má v tomto sektoru značné zku-

šenosti po celé České republi-

ce. Na její internetové stránce 

(www.rengl.cz) je možné se 

informovat o cenovém rozsahu 

výlepových služeb v jednotli-

vých městech, a tedy i v Bystřici 

nad Pernštejnem. 

Z dosavadních jedenadva-

ceti plakátovacích ploch dojde 

k redukci na deset, které budou 

kompletně spravovány přísluš-

nou fi rmou. V Bystřici bude 

zřízeno sběrné místo plakátů 

v nově budovaném Turistickém 

informačním centru v budově 

muzea, které bude fungovat od 

února. Do té doby bude provi-

zorním sběrným místem sekre-

tariát Městského úřadu. Do 

konce každého pracovního týd-

ne (přesný den bude upřesněn) 

musí být plakáty v příslušném 

sběrném místě a jejich vylepení 

se bude provádět tentýž týden 

v neděli. Každou následující 

středu bude fi rma Rengl kont-

rolovat plakátovací plochy, zda 

nedochází k jejich poškozování 

a zda jednotlivé inzerce nejsou 

poničeny či přelepeny. V přípa-

dě, že budou plakáty vylepová-

ny „na černo“ opakovaně, budou  

přelepeny  nápisem „Zrušeno“. 

Na plakátovacích plochách se 

tak budou objevovat jak veřejné 

vyhlášky, tak soukromá inzer-

ce, jejichž cena bude obdobná 

cenám v okolních městech, 

např. Žďáru nad Sázavou. Sou-

kromý inzerent může po doho-

dě s fi rmou Rengl inzerovat i v  

okolních městech, což mu daná 

fi rma zajistí. Za zkvalitněním 

služeb stojí samozřejmě také 

vyšší cena. Bude se pohybovat 

okolo 400 Kč, což je stanovený 

limit minimální objednávky. 

Hlavním cílem této rozsáh-

lé rekonstrukce je zkvalitnění 

vylepované  služby a zároveň 

také to, aby tyto plochy město 

zkrášlovaly a nehyzdily.

         B. Kalasová

Rekonstrukce 
plakátovacích 

ploch

DROBNÉ OPRAVY V BYTĚ A NÁKLADY SPOJENÉ S BĚŽNOU 
ÚDRŽBOU BYTU  PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 258/1995 Sb.

Podle § 687 odst. 2 Občanského zákoníku, nestano-
ví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě 
související s jeho užíváním a náklady spojené s běž-
nou údržbou bytu hradí nájemce. Běžnou údržbu 
však OZ nedefi nuje, ale odkazuje na zvláštní před-
pis. Tím je nařízení vlády č.258/1995 Sb., kterým se 
provádí OZ.
Drobné opravy v bytě jsou vymezeny v § 5 nařízení 
vlády č.258/1995 Sb.
Jeho úplné znění včetně výkladu je k nahlédnutí 
v kanceláři na odboru bytového hospodářství, Hor-
nická 643, Bystřice n.P.
Pro informaci nájemníků bydlících v nájemních 
bytech uvádím některé příklady oprav, které hradí 
dle tohoto  nařízení nájemník :
- opravy vrchních částí podlah, opravy podlaho-
vých krytin a výměny prahů
- opravy jednotlivých částí oken a dveří, výměny 
zámků, kování, klik, zasklení oken 
- výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, 
osvětlovacích těles a domácích telefonů včetně elek-
trických zámků

- opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, 
výměny sifonů
- za drobné opravy se dále považují opravy vodo-
vodních výtoků, odsavačů par, mísících baterií,  
sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, dřezů, splacho-
vačů, kuchyňských sporáků, pečících trub, vařičů, 
infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných skříní
- podle výše nákladu se za drobné opravy považují 
další opravy bytu a jeho vybavení, které nejsou uve-
deny výše, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáh-
ne částku 300,- Kč
V § 6 nařízení vlády jsou defi novány náklady spojené 
s běžnou údržbou bytu na udržování a čištění bytu, 
které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. 
Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění 
např. plynových spotřebičů, malování včetně opravy 
omítek,tapetování a čištění podlah včetně podlaho-
vých krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů 
až ke stoupačce a vnitřní nátěry.

                                     Věra Vančová 

                 odboru bytového hospodářství  



OTEVŘENÍ TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA

Dosavadní informační cen-
trum v Bystřici fungovalo 
v Městské knihovně. Od letošního roku bude po vzoru dalších 

větších měst (v našem regionu např. Žďár nad Sázavou, Nové Město 
na Moravě, Velké Meziříčí, Velká Bíteš) i v Bystřici nad Pernštejnem 
v provozu samostatné Turistické informační centrum se dvěma zaměst-
nanci (Ing. Hynek Jurman, Bc. Barbora Kalasová, DiS) a studenty SZeŠ 
a VOŠ, kteří zde budou provádět svoji školní praxi.

Kde jste hledali vhodné prostory pro zřízení informačního centra?
Získali jsme nádherné místo v přízemí Městského muzea, které vznik-

lo propojením dvou menších místností a chodby. Lokalizace informační-
ho centra na náměstí v nejstarším domě, 
přímo v ruchu dění, kde je největší kon-
centrace lidí, to jsou ta nejlepší kritéria, 
která si informační centrum může přát. 
V současné době bylo stavebně uprave-
no přízemí, postupně probíhají výběrová 
řízení na výrobu nábytku i na vybavení 
centra počítači a další kancelářskou tech-
nikou. Samotné nastěhování a otevření 
Turistického informačního centra chystá 
město na konec měsíce února.

Jaká bude Vaše pracovní činnost a co
 mohou občané a turisté od Turistické-
ho informačního centra očekávat?

Naší hlavní pracovní náplní bude 
poskytovat komplexní informace o měs-
tě Bystřici nad Pernštejnem a jeho okolí, 
tedy informace o turistických možnos-
tech, o kulturních akcích, o historických památkách a jiných atraktivi-
tách, o sportovních akcích, o možnostech ubytování a stravování, o služ-
bách, otevíracích dobách apod. Chceme dále poskytovat přehled o výsta-
vách, muzejních expozicích a kulturních a společenských akcích ve 
městě, v regionu Vysočiny, ale i za jeho hranicemi, nabízet informační 
a propagační materiály. Budeme poskytovat informace o možnosti spor-
tovního vyžití (hřiště a sportovní haly, turistické stezky a cyklostezky, 
lyžování v okolí, koupání, sauna, jezdectví,…), provádět drobné kultur-
ní akce, např. uvedení nových publikací, propagačních materiálů a růz-
né výstavky. Budeme vytvářet měsíčně doplňovaný přehled kulturních 
a sportovních akcí na rok 2006 a roky následné, aby občané města měli 
dostatečnou informovanost o aktivitách ve svém okolí. Jednou z našich 

naplní bude také vydávání Novin 
Bystřicka.

Nabízíte turistům nějaké speciální nabídky? 
Právě u nás najdete tipy na výlety, na využití volného času, naučné 

stezky, kam za špatného počasí, zpracováváme koncepci propagačních 
materiálů, chystáme pravidelnou účast na veletrzích cestovního ruchu 
a připravujeme pro ně koncepční materiály,

Jinak jsme schopni organizovat vycházky, výlety a zájezdy pro naše 
i cizí turisty, v případě zájmu připravit vycházku i výlet na kole či au-
tem po městě i širším okolí s výkladem, zorganizovat a na profesio-
nální úrovni realizovat zájezdy po Vysočině i dále po republice, autor-

sky připravovat propagační materiály 
pro TIC a mnohé další. Návštěvník u 
nás získá zdarma informace o Bys-
třici a okolí (ubytování, stravování, 
jízdní řády, výstavy, muzea…), zdar-
ma také základní informační a propa-
gační materiály, přehled sportovních 
a kulturních akcí, tipy na výlet. Může si 
dát dobrou kávu, prohlédnout internet, 
nechat okopírovat doklady, vzít si zdar-
ma turistické letáky, zakoupit turistické 
mapy, cyklomapy, pohlednice města 
o okolí a regionální literaturu, turistické 
známky, plán města, turistické průvod-
ce, upomínkové předměty. Vyhledáme 
mu vhodné spoje prostřednictvím inter-
netu (MHD, ČSAD, ČD), prodáme vstu-
penky na kulturní a jiné akce.

A proč si myslíte, že by turisté měli zavítat právě do našeho kraje?
Protože je zde všechno krásné! Příroda, památky, všestranné možnosti 
pro aktivní vyžití i většina lidí. Nejlépe to vystihuje básník Oldřich Miku-
lášek: „A jaká zem, i lidé tady jsou.

        Po kvítí prostí, drsní po sosnách,
         jak celý život náš!“
Ovšem tato báseň, věnovaná autorem právě Bystřicku a zveřejněná tře-

ba v Městském muzeu, začíná nejdůležitějším veršem: 
„A v tento kraj chodívám za krásou...“
Platí to i o mně a snad i o mnohých turistech.
                                                                       Děkuji.

                                                                               B. Kalasová

rozhovor s Hynkem Jurmanem

První důležitou akcí byly stře-
diskové PLAVECKÉ ZÁVODY, 
které se uskutečnily v bazénu 
bystřické sportovní haly. Závodi-
lo se ve třech věkových kategorií 
v klasických i netradičních dis-
ciplínách. V únoru se uskutečni-
la akce pro všechny děti z města 
s názvem HRÁTKY NA SNĚHU. 
Mnohem extrémnější akcí byl PŘE-
DĚL 2005. Jde o každoroční zimní 
táboření skautů a skautek z celé 
ČR v Jizerských horách. V břez-
nu se uskutečnila výprava nazvaná 
PO STOPÁCH YETTIHO. Spa-
lo se ve skautském srubu Pod Ho-
rou a skautíci hledali tajemného 
sněžného muže a přitom se nau-
čili postavit záhrab nebo rozdělat 
oheň na sněhu. 

Velikonoce strávili skauti opět 

v přírodě. VELIKOČ, neboli „veli-
konoční očistec“, se uskutečnil na 
Třech Studních. Navštívili jsme 
nejvyšší vrcholy a pohybovali se 
s pomocí buzoly místy, kde ještě 
bylo po kolena sněhu. V dubnu 
se uskutečnil ve Žďáře nad Sáza-
vou CELOSTÁTNÍ ROVERSKÝ 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ, kde 
jsme samozřejmě nemohli chybět. 

Čarodějnice a První máj jsme 
oslavili na Celostátním setkání 
roverů a rangers s názvem OBROK 
2005. Po zážitcích a hrách však 
přišly na řadu i povinnosti. Zača-
li jsme připravovat dvě hlídky pro 
SVOJSÍKŮV ZÁVOD, v němž 
se skautské hlídky jednotlivých 
měst utkají o to, kdo lépe ovládá 
skautské dovednosti. Okresní kolo 
závodu pořádalo naše středisko 

7. května. Bystřické skautky si 
druhým místem zajistily postup 
do krajského kola, kde se umístily 
páté z devíti, což je velmi hezký 
výsledek. V neděli 8. 5. se konal 
u pomníčku padlých skautů Pod 
Horou u příležitosti 60. výročí ví-
tězství nad fašismem křest knihy 
Karla Černého Nejmladší parašu-
tista. 

Tradiční červnovou akcí byl 
jubilejní desátý ročník POCHO-
DU PO TŘECH HRADECH. Na 
začátku července jsme byli pomá-
hat poničeným Tatrám v projektu 
DOBROVOLNÍCI PRO TATRY. 
Zlatým hřebem léta byl dvoutý-
denní TÁBOR EGYPTSKÉHO 
FARAONA na našem tábořišti ve 
Vojtěchově a také putovní vodácký 
tábor na řece Sázavě. 

Na začátku školního roku jsme 
vyrazili na VÝROČNÍ VÝPRAVU 
do kouzelného prostředí Doubrav-
ského údolí, abychom si připomně-
li naše skautské zásady přátelství, 
bratrství a lásky k přírodě. Pro bys-
třické děti jsme v září uspořádali 

náborovou akci s názvem HLEDÁ 
SE REKORDMAN, kde si každý 
mohl vyzkoušet, jaký program 
skauti mají a čemu se věnují. 

V závěru roku jsme hodně času 
věnovali natáčení scén nově vznik-
lého fi lmu EGYPTSKÝ FARAON, 
který pojednává o letošním tábo-
ře. Premiéra fi lmu se uskutečnila 
v prosinci v bystřickém kulturním 
domě na VÁNOČNÍ SKAUTSKÉ 
BESÍDCE spojené s koncertem 
našeho kamaráda Fandy Guma-
na. Konec roku 2005 byl ovšem 
pro všechny bystřické skauty a 
skautky smutný. Navždy nás totiž 
opustil vynikající vedoucí Lubo-
mír Gável – Široko, který pod-
lehl těžké nemoci. Stál u znovu-
obnovení skautské činnosti v Bys-
třici roku 1989 a od té doby vedl 
skauty našeho střediska a doká-
zal si vychovat své nástupce z řad 
roverů. V roce 2006 budeme po-
kračovat v jeho úspěšné činnosti 
ke spokojenosti bystřických dětí 
a našeho města. 

 Luboš Gável - Upír

Skautské středisko KLEN informuje

Je tu nový rok 2006 a s ním i nové schůzky, výpravy a dobro-
družství chlapců a dívek bystřického skautského střediska KLEN. 
Pojďme se ale ohlédnout za rokem 2005, který byl velmi pestrý.



                                                                                             

BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - I.
Když loni v září zahajoval výstavu mladých umělců v našem muzeu první 

náměstek ministra kultury ing. Zdeněk Novák, došel k hlasité domněnce,
 že Bystřice získala jméno podle bystrých a nápaditých lidí. Postřeh řeče-
ný s mírnou nadsázkou, ale současně jistě skvělý. Ano, i v Bystřici občas 
najdete lidi špatné, podlé, kteří slušnost a jakékoliv mravní zásady bez 
mrknutí oka vymění za prachsprostý handl! Jsou takoví, naštěstí jich není 
mnoho. Převládají u nás vskutku lidé slušní a bystří, jen je mnohdy není 
zcela vidět. Jsou hodní a přitom nenápadní. K tomu, aby bystří lidé v Bys-
třici více vyčnívali, mají sloužit další kulturní akce, které vedení města i 
kulturně zapálení lidé připravují. Mnohé z nich chceme také připomenout 
v našich novinách.

Bystří a zajímaví lidé se totiž našli v Bystřici nad Pernštejnem vždyc-
ky. Dneska začínáme panem Josefem Pavelkou.

JOSEF PAVELKA 
13. 5. 1912 Bystřice n. P.
11. 10. 1992 Nové Město na Mor.
Jako vyučený tesař učil 15 let na odborné ško-

le technologii a praxi. Pracoval pak v domově 
mládeže, na bytovém fondu a ve stavebním pod-
niku. Později jezdil s pohřební službou a zde je 
na místě podotknout, že se někteří lidé tehdy na 
pohřeb těšili. Samozřejmě ne na svůj. Těšili se na 
setkání a popovídání s „veselým pohřebákem“ panem Pavelkou.

Josef Pavelka byl totiž znamenitým vypravěčem, pamětníkem, písmá-
kem. I na pohřbech se dával s lidmi do hovoru, naslouchal jim a sbíral 
pověsti, příběhy, veselé historky. Téměř padesát let publikoval články 
o řemeslech, o smírčích kamenech, křížcích a obrázcích, o slavných rodá-
cích a podobných regionálních námětech v Našem Horácku, ve Vesnic-
kých novinách, později ve Vysočině, Lidové demokracii, Vlastivědném 
věstníku moravském a jinde.

Nezištně své náměty poskytoval jiným autorům. Na sklonku jeho 
života od něj čerpal třeba Hynek Jurman při tvorbě sbírky pověstí Pern-
štejnský tis (1991), ale už v 50. letech využíval hojně Pavelkovy texty 

Bohuslav Pernica ve svých knihách z Horácka: Říkadla, škádlivky, lido-
vé písně a hry (1952), Lidová vyprávění (1953), Lidový humor (1956) 
a Rok na Moravském Horácku a Podhorácku (1961).

Do knihy „Lidový humor“ (Havl. Brod, 1956) přispěl Pavelka pěknou 
řádkou příhod třeba o laciných klobáskách ve Strážku, o pytlácích ze 
Ždánic a Dvořišť, o muzikantech z Karasína, zamilovaných z Vítochova 
či o řemeslnících z Bystřice.

Vzpomeňme tedy pana Josefa Pavelku, vzácného člověka, jednoho 
z těch neobyčejně bystrých lidí z města na bystré vodě. A z jeho vzácné-
ho sběru si přečtěme aspoň krátkou pohádku

Pohádka o lakomém dědouškovi
Ve své chaloupce bydlel lakomý dědoušek s babičkou. Byl tak lakomý, 

že mu bylo líto i toho, co snědli, a tak počítal, kolik by jim zbylo, kdyby 
vůbec nejedli. Rozhodl se, že dokáže, že to jde i bez jídla, a tak se dal 
jednoho dne od babičky zamknout do komory. Nařídil jí, aby ho z komo-
ry nepouštěla a nic mu k jídlu nepodala, i když bude tlouci, nebo prositi 
i třeba křičeti. Babička se podle toho zpočátku řídila. První den nechtěl 
dědoušek nic, byl v komoře úplně potichu. Druhý den začal úpěnlivě 
volat, aby ho pustila. Když babička neposlechla, tak prosil, potom tloukl, 
ale babička zase nic.

Třetí den byl dědoušek zticha, a to už babičce nedalo. Měla strach, 
aby hladem neumřel. Když se stále nic neozývalo, šla se opatrně podívat 
oknem, co dědeček dělá. Ležel bezvládně přímo pod ohništěm!

Donesla si tedy žebřík, postavila jej ke střeše, vylezla až ke komínu 
a hodila dovnitř krajíc chleba s tvarůžky. Jídlo se sice v ohnisku začerni-
lo, přesto se do něj dědeček hned pustil. Protože však nevěděl, že to hází 
babička z jeho zásob, domníval se, že se snad nebe nad ním slitovalo. 
Pohlédl vzhůru a zvolal: 

„Kdo to hází, ať hází víc!“
Babička mu tedy hodila znovu, a nakonec dědouška pustila. Ten pak 

zahanbeně slíbil, že už nikdy nebude lakomým a závistivým.
(Podle 82leté Františky Slavíčkové z Bratrušína, rozené Jobové z Věchnova 

zapsal Josef Pavelka v roce 1958, drobně upravil Hynek Jurman 2006.)

4. 2. 2006  MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, BnP
                MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, ZR
5. 2. 2006  MUDr. Magda Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí
         MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, ZR
11. 2. 2006 MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134
                  MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, ZR
12.2. 2006 MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka
                  MUDr. Jitka Kašparová, Nová Říše 624/2
18.2. 2006 MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí
                  MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71
19.2. 2006 MUDr. Alice Rychetská, Poříčí 11, Velké Meziříčí
                  MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, ZR
25.2. 2006 MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratislavovo nám. 12, NMnM
                 MUDr. Marcela Petrášová, Studentská 7, ZR
26.2. 2006 MUDr. Alžběta Pivničková, Chelčického 1, ZR
                 MUDr. Marie Špinarová, U Hřiště 552, Měřín
(orientační informace – možno ověřit na tel. č. 566 688 219) 

Interna a diabetologie má nové tel. číslo - 566 550 031
Na internu a diabetologii se dovoláte jen tímto číslem, 
doporučuji Vám se objednávat a konzultovat své 
problémy v době od 12.30 – 13.30 hodin.
                                                            MUDr. Pavel Lukša

PO 8.30-  9.00 cvičení ČT  12.30-14.30
  9.00-12.00 práce v dílně PÁ   8.30-12.00
ÚT  8.30-12.00/13.00-14.00
Klub  funguje od 1. 1. 2006 v Domě s pečovatelskou službou 
v Bystřici n.P. Jde o nabídku aktivního trávení volného času: 
tvořivé dílny - kulinářská, keramická, výtvarná, zájezdy, náv-
štěvy koncertů a divadelních představení, vycházky….
Kontakt: 566 552 437

  Diakonie Broumov - Oblastní středisko sociální pomoci Úpice a Město Bystřice nad Pernštejnem děkují občanům, kteří poskytli v rámci huma-
nitární sbírky organizované v našem městě v říjnu 2005 materiálními dary našim potřebným spoluobčanům.
Poděkování potom patří všem, kteří přispěli i fi nanční   část- kou na dopravu věcí do střediska v Broumově. V rámci všech 
měst, které se v České republice zúčastnily této humanitár- ní sbírky, přispěli občané našeho města nejvyšší částkou, 
a to  5.100,- Kč. Rada města schválila na dopravu věcí ve prospěch Diakonie Broumov rovněž částku 5.000 Kč.                                                                       Eva Špatková

Zubní pohotovost k únoru 2006

UPOZORNĚNÍ

Klub volnočasových aktivit pro seniory je otevřen:

Mateřské centrum nabízí program všem maminkám t.č. na mateřské či rodičovské 
dovolené, maminkám „v domácnosti“ a všem ženám každého věku. Mateřské centrum 
poskytuje základní sociální poradenství, např. jaké nároky může žena uplatňovat na 
mateřské dovolené, jak jednat s úřady, či nabízí pomocnou ruku pro ty ženy, které se 
ocitnou ve složité životní situaci. Využíváme prostory v přízemí v domově pečovatelské 
služby, kde je k dispozici společenská místnost, herna pro děti, vybavená kuchyňka a 
sociální zařízení. V průběhu programu pro rodiče je zajištěno hlídání pečovatelkou. 
Program je zajištěn třikrát týdně: pondělí 15.00 - 18,00 hodin, středa 9.00 - 12.00 hodin, 
15.00 - 16.00 hodin angličtina, čtvrtek  9.00 - 12.00 hodin.
Kontakt: mobil 724 752 913, 732 126 905, e-mail: KMKopretina@seznam.cz

Program Mateřského centra KOPRETINA
Před a během programu je k dispozici herna, souběžně probíhá i sociální poradenství.  
  1. 2.   9.00 –  12.00 hod. Masáže dětí a kojenců, aromaterapie I  
 15.00 –  16.00 hod. Angličtina pro maminky s dětmi od 3let
  2. 2.    9.00 – 10.00 hod. Barevné cvičení se stuhami /pro děti a rodiče/  
 10.00 –  12.00 hod. Kavárnička: Chystáme se do společnosti 
  6. 2.  15.00 –  18.00 hod. Nevšední odpoledne plné soutěží a her  
  8. 2.    9.00 –  12.00 hod. Masáže dětí a kojenců II-
 15.00 – 16.00 hod. Angličtina pro maminky s dětmi od 3let 
  9. 2.   9.00 –  10.00 hod. Barevné cvičení /pro maminky s dětmi od 1roku/ 
   9.00 – 12.00 hod. Zpívánky při kytaře 
13. 2.  15.00 – 18.00 hod. Chystáme se na karneval
15. 2.   9.00 – 12.00 hod. Masáže dětí a kojenců II
 15.00 – 16.00 hod. Angličtina pro maminky s dětmi od 3let
16. 2.   9.00 – 10.00 hod. Aby záda nebolela /cvičení pro maminky/ 
 10.00 – 12.00 hod. Výroba a dokončování masopustních masek  
 15.00 – 16.00 hod. Angličtina pro děti od 3let 
20. 2.  15.00 – 18.00 hod. Dětský karneval v MC Kopretina 
22. 2.   9.00 – 12.00 hod. Vyrobme si rámeček na foto našich dětiček I
 15.00 – 16.00 hod. Angličtina pro maminky s dětmi od 3let
23. 2.   9.00 – 11.00 hod. Vyrobme si rámeček II -dokončení  
 11.00 – 12.00 hod. Herna, kavárnička: posezení pro maminky
27. 2. 15.00 – 16.00 hod. Beseda: Feng – šuej, čínská architektura u nás doma,  

  aneb, aby se nám žilo lépe

Hynek Jurman



Čtvrtek 2. února - malý sál KD - 19.30 

OCHUTNÁVKA VÍN 
 - v pořadí již dvanáctá 
Prezentace fi rmy „PATRIA Kobylí, a.s.“ . Za 
svoje vína fi rma dosáhla řadu ocenění z Val-
tických vinných trhů, Vinium Juvenale, Forum 
Moravium, Grand Prix Vinex atd.
Zpívá a nejenom o víně hovoří Jožka Šmukař 
a jeho hosté.
Hlavním reklamním partnerem večera je fi rma 
MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné 60 Kč, omezená kapacita sálu  
        
Sobota 4. února – prostory KD – 20.00 hodin

Pořádá SZeŠ
52. ZEMĚDĚLSKÝ PLES 
Hudba PIKARDI A KOROUŽANKA
Předtančení studenti školy
Taneční vystoupení v průběhu večera
Bohatá tombola
Vstupné 100 a 50 Kč   
     
Úterý 7. února – velký sál KD – 19.30 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
TAKOVÝ ŽERTÍK
Komedie plná kotrmelců, které způsobil nevin-
ný žertík dvou přátel. O tom, že se nemá žer-
tovat Vás přesvědčí skvěle napsaná komedie 
J. Della a G. Sibleyrase, která se ve Francii sta-
la skutečným objevem roku a získala cenu za 
nejlepší francouzskou hru roku 2003. V ČR je 
uváděna poprvé.
Poprvé se bystřickým divákům představí i Di-
vadelní společnost Jana Hrušínského, Hrají: 
Jan Hrušínký, Jan Šťastný, Lucie Juřičková, 
Miluše Šplechtová, Rudolf Stärz nebo Zdeněk 
Hruška
Režie: Lukáš Hlavica
Vstupné 160 Kč     

Sobota 11. února – KD – 19.30 hodin  

Pořádá MEGA, a.s.
TRADIČNÍ SPOLEČENSKÝ PLES 
Uvítací přípitek
Hudba – Bafff!Band Jiřího Němečka
Moderuje – MOJMÍR MADĚRIČ
Host večera - populární italský zpěvák DAVI-
DE MATTIOLI   Před-
tančení TK Orel Telnice, barmanská show
Malý sál – Oldies party Libora Velka
Bohatá tombola
Vstupné 120 Kč    

Úterý 14. února - sál KD - 8.30 a 10.00 hodin

DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KOCOUR V BOTÁCH
Na motivy lidové francouzské pohádky napsa-
la Kristina Herzinová. Pohádka s jednoduchou 
zápletkou a snadno srozumitelnými dialogy 
je určena zejména pro malé děti předškolního 
věku a pro první stupeň základních škol.
Hraje divadelní soubor MLADÁ SCÉNA 
z Ústí nad Labem, celkem 12 herců. 
Doba trvání cca 70 minut. 
Vstupné MŠ, ZŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč

Úterý 14. února – malý sál KD – 18.00 hodin 
Pořádá ZUŠ
KONCERT ZUŠ
PODVEČER S AKORDEONEM
Vystoupení žáků akordeonového oddělení tří-

V měsíci prosinci nakoupila knihovna 88 svazků 
knih, z nichž vám některé doporučujeme:

Knihy pro dospělé:
Jazairiová Pavla Cestou hvězdy 
Obůrková Eva Kam na jižní Moravě
Schmitt Eric-Emm. Manželské vraždění
Roubal Pavel Počítačová grafi ka pro   
 úplné začátečníky
Mudrová Ivana Prahou s otevřenýma očima II.
Illková Olga Zdravá výživa malých dětí
Hepburn Alison Mozaiky pro šikovné ruce
Homolová Marie Příběhy české a moravské  
 krajiny
McBain Ed Slyšte!
Watters Joanna Tarot pro každý den
Brown Sandra Zdravím tě, temnoto
Howlin, Patricia Autismus u dospívajících a  
 dospělých
Hledíková, Zdeňka Dějiny správy v českých  
 zemích
Čejka Marek Izrael a Palestina
Kovařík Jiří Rytířské bitvy a osudy I.
Thubron Colin Na Sibiři
Doherty-Sneddon Neverbální komunikace dětí
Gardner Erle Stanley Případ zamilované tety
Štětina Jaromír Výprava za českými čerty
Doležal Miloš Sansepolcro
Hroch Miroslav Dějiny Norska
Hodek Břetislav Anglicko-český & česko- 
 anglický slovník
Chochola Václav Děti z krechtů
Jankůj Monika Drátovaný rok
King Michael Pilates pro těhotné
Řezníčková Alena Postele & ložnice
Pears Iain Případ Raffael

Knihy pro mládež:
Teisinger Pavel Človíčkova dobrodružství
Šimková Božena Anče a Kuba mají Kubíčka
Sís Petr Tibet
Rowling Joane K. Harry Potter a princ dvojí krve
Grochová Martina Jezdkyně
Lanczová Lenka Šeptej do ticha

MĚSTSKÁ  KNIHOVNA 
INFORMUJE

Všechny zájemce o cestování zveme na

besedu o Albánii a Chorvatsku 
s cyklotrampem panem 

Janem Vlasákem,

která se uskuteční 

v úterý 31. ledna 2006 v 16.30 hodin 

v Městské knihovně v dětském oddělení.

Beseda je doplněna diapozitivy z cest 

a bude možnost zakoupit i knihy, které 

pan Vlasák napsal.

V únoru proběhnou knihovnické lekce Než 
si můžeš přečíst knížku a beseda Znáš je z pohá-
dek pro 2. třídy základních škol.

Upozorňujeme čtenáře a širokou čtenářskou 
veřejnost, že ve čtvrtek 9. března 2006 v 10 
hodin se bude konat beseda se spisovatelkou 
Petrou Hůlovou v aule Gymnázia Bystřice nad 
Pernštejnem.

Petra Hůlová je autorkou knih Paměť mojí 
babičce, Přes matný sklo a Cirkus Les Memo-
ires. 

Městská knihovna připravujeMěstská knihovna připravuje

dy M. Krásenské.
Vstupné dobrovolné    
            
Středa 15. února–velký sál KD – 19.30 hodin

KONCERT
JAKUB SMOLÍK
Zpěvák Jakub Smolík patří mezi stálice naší 
populární scény. Jeho vydaná alba jsou s pra-
videlností „zlatá“. Dokáže vyprodat Lucernu a 
další velké sály po celé ČR. Vstupné 160 Kč 
  
Neděle 19. února – sál KD 14.00 – 16.30 h.

Pořádá DDM, MŠ Korálky a KD
DĚTSKÝ KARNEVAL 
Zábavné odpoledne pro všechny děti a jejich 
rodiče plné soutěží a písniček, nebude chybět 
ani bohatá tombola. Všechny zúčastněné mas-
ky se představí v úvodní promenádě, získají 
malou pozornost a budou zařazeny do slosová-
ní o hlavní ceny.
Vstupné 25 Kč    

Pátek 24. února - velký sál KD – 10.00 hodin

KINO 
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro děti od 3 do 
9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné MŠ, ZŠ 12 Kč, veřejnost 17 Kč

Pátek 24. února – velký sál KD – 18.30 hodin

KINOKAVÁRNA
MILLION DOLLAR BABY
Držitel Oscara za nejlepší fi lm, režii, hereč-
ku v hlavní roli a herce ve vedlejší roli.
Poctivé herecké výkony, poctivá režie a dojem, 
který si dlouho uchováte.
Jednatřicetiletá Maggie pracuje jako servírka a 
sní o tom, že se stane boxerkou. Snaží se pro-
to přesvědčit Frankieho Dunna, stárnoucího 
trenéra, že trénovat ženu má smysl. Pod jeho 
vedením se z ní stává nepřekonatelná šampión-
ka, která dokáže soupeřky knockoutovat hned 
v prvním kole. Ale cesta dolů může být ještě 
strmější …
Hrají: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan 
Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter, Lucia 
Rijker a další
Režie: Clint Eastwood
Zvuk Dolby Digital 5.1 – 127 minut
Vstupné 55 Kč    
Předprodej Kulturní dům od 15.2.2006

Úterý 28. února – velký sál KD – 15.00-19.00 h.

PRÁZDNINOVÁ
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka    
Vstupné 30 Kč

Připravujeme: 
4.3. 2006 - Ples sportovců
11.3. 2006 - Vinařský ples
Změna programu vyhrazena !  
Prodej vstupenek: 
Kulturní dům, Luční 764, tel. i fax 566 552 
626, e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 16.00 – 18.00 
/pokladna/
Knihkupectví, Masarykovo náměstí 12, tel. 
566 552 582
Po-pá:  8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
So:  8.00 – 11.00



                                                                                             

Každoročně se v prosinci opakují akce, které k závěru roku patří. Ško-
lou se začne linout vůně jehličí a také pečících se perníčků, ve třídách se 
chystají stromečky a rozsvěcují  adventní věnce.

Pro celkový rozvoj dětské osobnosti mají bezesporu vliv aktivity nad 
rámec běžné výuky.

Mikulášem to začíná, kromě vlastní besídky již druhým rokem při-
cházejí naši čerti s Mikulášem a andělem do Mateřské školy Korálky, 
písnička zazpívaná dětmi nebo přednesená básnička je důvodem k obda-

rování.
Udělat někomu radost 

je jeden z atributů Vánoc. 
Markéta Jílková se nej-
více zasloužila o přípra-
vu vánočních balíčků 
s malbou na skle. Snad 
tato pozornost udělala 
radost v Charitní pečo-
vatelské službě v Bys-
třici nad Pernštejnem 
– jejich děkovný list 
potěšil i nás.

Balíčky se stejným obsahem jsme předali i v Domě klidného stáří ve 
Žďáru nad Sázavou.

V polovině prosince vystoupili naši žáci na bystřickém pódiu při pořá-
dání vánočního jarmarku. Za nepříznivého počasí zazpívali několik písní 
a předvedli aerobik.

Nejnáročnější je příprava vánoční besídky, tíha zodpovědnosti spočívá 
na Olze  Slámové a Lence Dobrovolné. Podařilo se jim skloubit vystou-
pení žáků jednotlivých tříd s vlastním, především hudebním pojetím 
a aerobikem. K hlubšímu zážitku nepochybně přispělo i ozvučení třídy 
a mikrofon, se kterým se naše děti naučily rychle zacházet. 

Zaplněná učebna Speciálních škol v Bystřici nad Pernštejnem je 21. 
prosince ocenila zaslouženým potleskem.                      Josef Buchta ř.š.

PROSINEC VE SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH

VÁNOCE ZŠ TGM 2005

„Vánoce! Co všechno se skrý-
vá za tímto jediným slovem …“ 
Takto začínala první vánoční aka-
demie Základní školy T. G. Ma-
saryka v roce 1996 sestavená 
z vánočních písní pěveckého sbo-
ru a několika básniček. Posled-
ní vánoční program, který žáci 
školy nabídli 20. a 21. prosince 
2005 nejen svým spolužákům 
a učitelům, ale samozřejmě také 
rodičům a širší veřejnosti, byl již 
v pořadí desátým. Za tu dobu se 
na jevišti bystřického kulturní-
ho domu vystřídalo několik set 
účinkujících. V pestré nabídce 
desítek vystoupení bylo možno vidět 
a slyšet nesmělé prvňáčky i zku-
šené a odvážné deváťáky. Rok 
co rok se od září do prosince ve 
škole scházejí skupinky těchto nad-
šenců a připravují, upravují a vy-

lepšují svá čísla tak, aby svými 
výkony co nejvíce zaujaly a pře-
kvapily. Dokonce čím jsou starší, 
tím méně jim pomáhají dospělí. 
Program nebývá čistě vánoční, 
ale málokomu to vadí. Důležitěj-
ší se jeví příjemná, bezprostřed-
ní atmosféra, pocit obyčejného 
vzájemného obdarovávání. Cítím 
to také tak, a proto bych rád podě-
koval všem našim současným 
i bývalým žákům za milé před-
vánoční chvíle, pedagogům za 
pomoc, rodičům za podporu dětí 
a pracovníkům KD za spolupráci. 
Do nového roku přejeme všem 
lidem dobré vůle zdraví, štěs-
tí, spokojenost a těšíme se na 
setkání při jedenácté akademii naší 
školy.

Jaroslav Sláma
ředitel školy

Lyžařský výcvik na gymnáziu
Jako každý rok i letos absolvo-

vala sekunda víceletého gymnázia 
lyžařský kurz. Tento pětidenní 
pobyt v běžeckých stopách připra-
vujeme v našich podmínkách 
v blízkém okolí Bystřice nad Pern-
štejnem a Nového Města na Mora-
vě. Skupina zájemců o sjezdové 
lyžování strávila jedno dopoledne 
na velmi dobře připravené sjezdov-
ce na Karasíně. Kurz bývá tradič-
ně zakončen přejezdem z Nového 
Města přes Studnice, Zubří, Skal-
ský Dvůr do Bystřice.

V tomto roce nám neobvykle 
přálo počasí i sněhové podmín-

ky byly vynikající. Studenti měli 
opravdu výborné podmínky pro
seznámení se s běžeckým lyžo-
váním, které k našemu regionu 
patří a má zde tradici. 

K výše jmenovaným faktorům 
výraznou měrou přispěl i fakt, že 
se poprvé povedlo kvalitní napo-
jení bystřických tratí na novo-
městské. Pro výuku a osvojení si 
běžecké techniky je trať zpevněná 
a připravená rolbou to nejlepší. 
Rádi bychom poděkovali MěÚ Bys-
třice za fi nancování údržby tratí a 
že má na mysli i nás „běžkaře“.

Martin Bárta, učitel TV

Internet pro seniory 2006
Na II. ZŠ jsme pro naše spolu-

občany – seniory opět připravili 
dva počítačové kurzy. První kurz 
pro úplné začátečníky proběhne 
ve dnech 6.2., 13.2., 20.2., 6.3. a 
13.3. 2006 vždy od 14,00 do 16,00 
hodin. Je určen všem, kteří s počí-
tačem nikdy nepracovali a chtějí 
se to naučit. Pro velký zájem loň-
ských účastníků kurzu jsme připra-
vili kurz pro pokročilé, který pro-
běhne ve dnech 20.3., 27.3., 3.4., 
10.4. a 24.4. 2006 vždy od 14,00 
do 16,00. Kurz je určen zejména 
našim „loňským absolventům“, 

kteří znají základy ovládání počí-
tače, umějí pracovat s internetem 
a elektronickou poštou. Náplní 
tohoto kurzu je zvládnout základy 
psaní textů, zpracování fotografi í 
pomocí počítače, odesílání foto-
grafi í a textů elektronickou poštou. 
V průběhu kurzů bude s výukou 
opět vydatně pomáhat tým lek-
torů – juniorů. Těšíme se na Vás 
a věříme, že společně prožijeme 
příjemná odpoledne. Máte-li zájem 
o tyto kurzy, kontaktujte nás tele-
fonicky na čísle 566 550 401. 

Jiří Petr

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKATŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA
Děkuji jménem Oblastní cha-

rity Žďár nad Sázavou, která také 
letos pořádala Tříkrálovou sbírku 
v Bystřici nad Pernštejnem a při-
lehlých obcích, všem, kteří se na 
ní aktivně podíleli. Veliký dík patří 
především všem dobrovolníkům, 
kteří vykoledovali na Bystřicku 
celkem 74 920 Kč, z toho přímo 
v Bystřici 44 121,50 Kč. Obrov-
ský dík samozřejmě patří i všem 
dárcům, kteří většinou s úsměvem 
přijímali koledníčky, zpívající a 
přející vše dobré do nového roku 
a štědře jim přispívali do Tříkrá-

lových pokladniček. Výtěžek sbír-
ky je určen již tradičně na pomoc 
lidem v nouzi v České republice i 
v zahraničí. Větší část fi nančních 
prostředků se navrátí zpět do naší 
oblasti, kde podpoří klienty jed-
notlivých zařízení Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou, kterými jsou na 
území Bystřice Charitní pečova-
telská služba a D-STOP (Centrum 
prevence), ale také potřebné lidi se 
zdravotním handicapem v tíživé 
sociální situaci.

Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity Žďár n. S.

Pěkné zážitky si z jednoho sobotního odpoledne v zasněženém Jimra-
mově odnesly  dvě žákyně ZŠ TGM v Bystřici n. P. 

Viktória Königová a Andrea Peňázová převzaly z rukou ministra kul-
tury Vítězslava Jandáka diplomy a ceny za své výtvarné práce, kterými 
reprezentovaly školu v celokraj-
ské soutěži.

„V zemi Karafi átových brou-
čků“. Pod záštitou ministra 
kultury soutěž vyhlásil Obecní 
úřad v Jimramově ke 160. výročí 
narození Jana Karafi áta. 

Zúčastnilo se jí 48 škol s více 
než 560 soutěžními pracemi. 
Viktória Königová (žákyně 2. 
roč.) získala 3. místo a Andrea 
Peňázová (žákyně 5. roč.) ob-
držela čestné  uznání odborné 
poroty. Jejich práce byly předsta-
veny na slavnostní vernisáži výsta-
vy v jimramovské výstavní síni 
U Sv. Jána v sobotu 7. ledna při 
příležitosti zahájení oslav výročí 
narození autora „Broučků“.     

                          

V ZEMI KARAFIÁTOVÝCH BROUČKŮ

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA

Hana Nosková



Dne 26.12. 2005 uspořádal NK 
Sokol Bystřice nad Pernštejnem 
v místní sportovní hale „Vánoční 
turnaj“ registrovaných a neregistro-
vaných hráčů v nohejbalu mužů.

Turnaje se zúčastnilo celkem 17 
družstev. Po bojích ve třech základ-
ních skupinách postoupili první dva 
účastníci do fi nálové skupiny o 1. až 
6. místo. Družstva, která se umístila 
v základních skupinách na 3. místě, 
se utkala o 7. až 9. místo.

Celkové umístění turnaje :
1. Vyškov II. (Procházka, Skřejpek, Pelikán)

2. Vyškov I. (Kaděra M., Müller P., Skácel R.)

3. Modřice I. (Havránek, Iláš, Malinger)

4. Vyškov III. (Kaděra, Müller, Zemánek)

5. Modřice II. (Janeba, Feichtinger, Bodó)

6. Žamberk (Bednář, Rožek, Petr )

7. Útěchov (Hodinka, Peša, Krejzek)

8. Sokol Prostějov (Šlézar, Klaudi, Omelka)

9. Smrček I. (Bednář L., Bednář M., Miček)   

Slavnostního vyhlášení výsledků 
turnaje se zúčastnili starosta Bystřice 
nad Pernštejnem Ing. Karel Pačiska a 
za TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem 
pan Petr Kester.

Pořadatelé děkují těmto sponzorům 
za poskytnuté ceny :

Pivovaru Polička, Městu Bystřice 
nad Pernštejnem, WERA Bystřice nad 
Pernštejnem, GEAM Dolní Rožínka, 
Cyklo Krondráf Bystřice nad Pern-
štejnem, hostinci Pod Kaštany Bys-
třice nad Pernštejnem, brusírně skla 
Mazourek Bystřice nad Pernštejnem, 
stavebninám MARKO Bystřice nad 
Pernštejnem, pekárně Sedlář Věchnov.

 Ing. František Špatka

Výsledky „Vánočního turnaje“ 
trojic v nohejbalu mužů

VÍTĚZKA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE 
V BOWLINGU JE Z BYSTŘICE 

Obrovského úspěchu dosáhla koncem loňského roku bystřická 
hráčka Alena Kadlecová startující za Areál sportu. V podzimním 
republikovém fi nále amatérek v bowlingu, které se uskutečnilo 11. 
12. 2005 v Říčanech u Prahy, porazila tato sympatická a nenápad-
ná mladá žena všechny své soupeřky a zaslouženě se stala podzimní 
mistryní ABL pro rok 2005. Soutěže se zúčastnilo 16 hráček z celé 
republiky, které dosáhly nejlepšího průměru ve 22 zápasech základní 
soutěže družstev ABL (amatérská bow-
ligová liga, hraje se ve čtyřech výkon-
nostních kategoriích 1.-3.liga a Přebor 
a zúčastnilo se jí více než 250 hráček). 
Do celostátního fi nále postoupila jako 
čtvrtá hráčka žebříč- ku s průměrem 
176,5 bodů. Vlast- ní fi nále mě-
lo na pořadu nejprve kvalifi kaci, kte-
rou „Alča“ vyhrála s neuvěřitelným 
průměrem 197,7 bodů ze šesti her. Díky 
tomu postoupila přímo do fi nále a v klidu 
mohla čekat na svoji soupeřku. Tou se 
nakonec stala Eva Kin- cová z východ-
ních Čech. Také fi nále odehrála Alena 
Kadlecová v úžasné pohodě. Hned v první hře svoji soupeřku  dekla-
sovala výkonem 222 bodů. Ve druhé hře si výsledkem 171 bodů svoje 
vedení pohlídala a stala se tak překvapivou mistryní ABL.

Nebyl to však jediný velký úspěch bystřických „bowlingářů“ v roce 
2005. Družstvo Areálu sportu ve složení Alena Kadlecová, Petr Ha-
šek, Jan Martínek a Martin Unzeitig obsadilo druhé místo ve 2. lize 
pro jižní Moravu (hraje se na dráhách v Blansku a v Brně). V baráži 
o 1.ligu v Blansku pak tito hráči s průměrem 531 bodů ze čtyř zápasů 
(hrají vždy tři hráči tzn. průměr 177 bodů na hráče) mezi šesti týmy 
zvítězili a splnili si tak svůj cíl, který si před soutěží dali. 

Nečekaně úspěšní byli tito hráči rovněž v dalších soutěžích pořáda-
ných v Blansku. Ve fi nále dlouhodobých soutěží jednotlivců, kterého 
se zúčastnilo 24 dvojic, zvítězili Alena Kadlecová společně s Marti-
nem Unzeitigem a Jan Martínek vyhrál ve fi nále nad 48 muži, navíc 
Alena Kadlecová zvítězila v soutěži „O přeborníka Blanska“ žen. 

Velký dík patří i všem sponzorům. Bez pomoci fi rem FONOREX, 
POHODA, ROTTER a Areál sportu by to nebylo možné. Všechny 
tyto úspěchy jsou jen důkazem toho, že i v našich skromných pod-
mínkách je možné dosáhnout vynikajících výsledků, které mohou 
závidět i velká bowlingová centra. A věřte tomu, že je závidí.      

V současné době se oddíl basketbalu nalézá 
na čtvrté pozici sdruženého okresního přebo-
ru s těmito odehranými výsledky:
Sokol BnP - TJ ZnojmoB    83:44
Sokol BnP  - Sokol Slavkov  70:57
TJ Nové M.n.M. - Sokol BnP    107:69
Sokol Babice n.S.B - Sokol BnP    112:83
Sokol BnP - Sokol Adamov 101:84
Sokol Střelice - Sokol BnP      89:98
Rozpis domácích zápasů, které se hrají 
v tělocvičně I. ZŠ TGM: 
Sobota 4. 2. v 18:00
Sokol BnP - Basketsport Boskovice
Sobota 4. 3. v 18:00
Sokol BnP  - TJ Nové M. n. M.
Sobota 18. 3. v 18:00 
Sokol Bystřice n. P. - Sokol Střelice

ODDÍL BASKETBALU
Sokol Bystřice n.P.

SK Bystřice n.P. - kopaná
Přátelská utkání v rámci 

zimní přípravy
Muži A:
22.1. 14.00 hod  Štěpánov hřiště Domanín 
12.2. 15.00 hod  Hlinsko   hřiště Domanín
18.2. 17.00 hod  Kunštát   hřiště Domanín
25.2. 15.00 hod  Nová Ves hřiště Domanín
26.2. 17.00 hod  Žďár n.S hřiště Domanín
  4.3. 17.00 hod  Polička  hřiště Domanín
12.3. 14.00 hod  Čebín   Boskovice
19.3. 15.00 hod  Janovice hřiště Jihlava
Muži B:
19.2. 13.00 hod Rovečné hřiště Domanín
  5.3. 13.00 hod Olešnice hřiště Domanín
12.3. 17.00 hod Dolní R. hřiště Domanín
Dorost:
  4.2.    8.00 hod hal. turnaj hala  Bystřice n.P.
12.3.    9.00 hod  Hlinsko     hřiště  Domanín
19.3.  11.00 hod  Velká B.  hřiště  Domanín
Žáci:
21.1. 10.00 hod. Vrchovina  Domanín (st.)
21.1.   9.00 hod  hal. turnaj hala BnP(ml.)
29.1.   8.00 hod  hal. turnaj hala BnP (st.)
  8.3. 15.00 hod  Polička    Domanín(oboje)
11.3.   9.00 hod  Hlinsko   Domanín (oboje)
Přípravka:
Mladší i starší se zúčastňují halové ligy 
přípravek v Novém Městě na Moravě (leden-
březen).

Rozlosování fotbalového turnaje na 
hřišti v Domaníně

Skupina „A“
18.02. 15,00 hod. Nová Ves - Polička
 17,00 hod Bystřice n.P. - Kunštát
25.02. 15,00 hod.B n.P. - Nová Ves
 17,00 hod.Polička - Kunštát
04.03. 17,00 hod.Bystřice n.P. - Polička
Skupina „B“
19.02. 15,00 hod.Svratka - Jimramov
 17,00 hod.Rozsochy - Štěpánov
26.02. 15,00 hod.Rozsochy - Jimramov
04.03. 15,00 hod.Rozsochy - Svratka
05.03. 17,00 hod.Štěpánov - Jimramov
12.03. 13,00 hod.Svratka - Štěpánov
Skupina „C“
18.02. 13,00 hod.Nedvědice - Bobrová
19.02. 11,00 hod.Bystré - Ujčov
26.02. 11,00 hod.Nedvědice - Ujčov
 13,00 hod.Bystré - Bobrová
04.03. 11,00 hod.Bystré - Nedvědice
 13,00 hod.Ujčov - Bobrová
Skupina „D“
19.02. 09,00 hod.D.Rožínka - Olešnice
 13,00 hod.Bystřice B - Rovečné
25.02. 13,00 hod.D.Rožínka - Rovečné
05.03. 13,00 hod.Bystřice B - Olešnice
12.03. 15,00 hod.Olešnice - Rovečné
 17,00 hod.Bystřice B - D.Rož.
Skupina „E“
18.02. 09,00 hod.Vír - Věchnov
 11,00 hod.Strážek - Rožná
04.03. 09,00 hod.Vír - Rožná
05.03. 11,00 hod.Strážek - Věchnov
11.03. 15,00 hod.Vír - Strážek
 17,00 hod.Rožná - Věchnov



                                                                                             

Noviny Bystřicka - Vydává: Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, 593 15  Bystřice nad Pernštejnem. Redakce: Odbor 

správní a školství MěÚ Bystřice n.P., Turistické informační centrum. Kontakt: telefon: 566 551 532, e-mail:jurman.spravni@mu.bystricenp.

cz, kalasova.spravni@mu.bystricenp.cz. Registrováno MK ČR E 16383. Tiskne UNIPRESS Žďár nad Sázavou. Náklad: 5900 ks. ZDARMA.


