
V neděli 28. 5. 2006 hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil v Bystřici 
nad Pernštejnem zahájil výstavu „Dívčí sen“. Výjimečný projekt dvanácti 
umělkyň různých generací pořádá galerie Duna Tri v prostorách půdy 
Městského muzea v Bystřici n. P. Výstava je k zhlédnutí do 13. 8. 2006.
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více o výstavě na str. 8

Přijetí hejtmana Miloše Vystrčila starostou města Karlem Pačiskou a 
galeristou Zdeňkem Musilem v prostorách městského muzea.

Finský investor 
míří do Bystřice

Ve středu 31. května navštívil 
naše město John Hartwall, aby 
jednal o možné investici v naší 
průmyslové zóně. Druhý den 
jednal pan Hartwall společně se 
starostou města Karlem Pačis-
kou v Praze se zástupci Czech 
Investu o možných investičních 
pobídkách. „Jednání jsou v tako-
vé fázi, že bychom v nejbližších 
dnech měli podepsat smlouvu 
o spolupráci,“ říká starosta Karel 
Pačiska. „Počítáme s tím, že 
stavět by se mělo začít v dubnu 
příštího roku,“ upřesňuje starosta 
a dodává: „V první fázi by fi rma 
zaměstnala asi 50 lidí a po pře-
chodu na plný provoz se počítá 
až s 250 zaměstnanci.“ Finská 
společnost je předním výrobcem 
logistických zařízení pro mléká-

renský, nápojový a maloobchod-
ní sektor. „Investor má zájem 
o celkem deset hektarů pozem-
ku v naší průmyslové zóně, 
která již dlouhou dobu leží 
ladem,“ říká starosta a doplňu-
je: „Pan Hartwall nás ujistil, že 
má zájem o dlouhodobou inves-
tici s možností dalšího rozvo-
je.“ Důležitým argumentem 
pro stavbu podniku je možnost 
připojení železniční vlečky. 
Město musí ještě vykoupit další 
pozemky v průmyslové zóně, 
neboť v lokalitě požadované 
investorem jich vlastní bohužel 
jen polovinu. Pro sportovní 
a zejména hokejové fanoušky 
není jméno Hartwall nezná-
mým pojmem. „Pan Hart-
wall je největším sponzorem

John Hartwall s Karlem Pačiskou při prohlídce pozemků v průmyslové zóně.

pokračování na str. 5

Vynikající švýcarský dirigent přiváží 
do Bystřice jeden z nejlepších 

evropských komorních orchestrů
V pátek 30. června 2006 od 19:30 hod. proběhne v Kul-

turním domě slavnostní závěrečný koncert 
XI. MHF 13 měst Concentus Moraviae.

pokračování na str. 7

Kaspar Zehnder se v roli nové-
ho šéfdirigenta Pražské komorní 
fi lharmonie představil v Praze 
poprvé v říjnu 2005 a již tehdy jas-
ně ukázal, že v čele tohoto orches-
tru stanula po Jiřím Bělohlávkovi 
další osobnost, která si umí stát 
za svými uměleckými požadavky 

a svým životním elánem si dokáže 
získat respekt a také obdiv. Jeho 
vystoupení v Rudolfi nu v lednu 
2006 překonalo již tak dosti velká 
očekávání a bylo kritiky přijato 
v maximálních superlativech.

Vynikající švýcarský dirigent přiváží 
do Bystřice jeden z nejlepších 

evropských komorních orchestrů
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POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

www.bystricenp.cz

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

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

P O Z V Á N K A
na slavnostní závěrečný koncert 

XI. ročníku MHF festivalu CONCENTUS MORAVIAE

Město Bystřice nad Pernštejnem společně s Mezinárodním centrem
 slovanské hudby Brno, o.p.s zve všechny milovníky vážné hudby 

na koncert, který se koná

dne 30. června 2006 v 19.30 hodin
v Kulturním domě v Bystřici n. P.

Pražská komorní fi lharmonie vystoupí pod taktovkou svého nového 
šéfdirigenta, renomovaného švýcarského hudebníka

 Kaspara Zehndera. UPOZORNĚNÍ 
NA 2. KOLO 

GRANTU 
MLÁDEŽE

Komise sportu a mládeže 
upozorňuje, že do 30. 6. 2006 
je možnost podat žádosti o fi -
nanční prostředky z grantu 
mládeže vyčleněné pro druhé 
kolo.

Žádosti na předepsaném for-
muláři lze odevzdat na podatel-
ně Městského úřadu Bystřice 
nad Pernštejnem, Masarykovo 
nám. 57, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem.

Informace a formuláře žá-
dosti poskytne: 

Ing. Blanka Svobodová, 
Příční 405, tel. 566 590 355.

Sňatky

Květen 2006

6.5. Jarmila Hochmanová
       Lukáš Houdek

Narození

Duben 2006

11.4. Daniel Rossí  
13.4. Sára Pelcová
19.4. Adéla Poláchová
28.4. Kryštof Humpolík
28.4. Karolína Ťupová

Jubilanti

Červenec  2006

Anna Sitařová                  93 let
Věra Ťupová                    87 let
Božena Houdková           86 let
Eliška Kubíková              85 let
František Kinc                 75 let
Stanislav Císař                70 let
Ladislav Bělík                 70 let
Ludmila Novotná            70 let
Anna Mikšová                 70 let
František Bukáček           70 let
Jarmila Zelená                 70 let

Úmrtí

Duben 2006

24.4. Marie Šenkýřová
27.4. Marie Špatková
27.4. Ludmila Hosová

Květen 

13.5. Jitka Toráčová

CYRILOMETODĚJSKÁ  POUŤ  VÍTOCHOV
5. července  2006

   Orel župa Metodějova Bystřice n. P. organizuje i letos autobusové spojení  na tuto pouť pro ty účastníky, kteří 
se nemohou z jakéhokoli důvodu vydat pěšky či vlastním dopravním prostředkem.
Odjezd autobusu a místa zastavení:
                               spoj č.1  spoj č.2
Bystřice n. P. -   vlakové nádraží              7:50 hod       8:40 hod
  sídl. I – gymnázium           7:52 hod  8:42 hod
  sídl. I – u kotelny            7:54 hod  8:44 hod
  u mostu             7:56 hod  8:46 hod
  náměstí u kostela            8:00 hod  8:50 hod
  sídl. II – autobus. zast.       8:02 hod  8:52 hod
Ždánice - autobus. zast.            8:07 hod  8:57 hod

Odjezd autobusu z Vítochova zpět  v                11:30 hod                     12:30 hod  - konečná zastávka autobusu                    
                                                                                                                                    je vždy na vlakovém nádraží
Zpáteční  jízdenka 20,- Kč
Pro zájemce o pěší pouť je stanoven hromadný odchod od výjezdu z autobusového nádraží v Bystřici n. P. 
v 7,40 hod a od kapličky sv. Anny na Sídl. II v 7,50 hod
Pozvánka:  po skončení církevních obřadů předvedou členové hudebně dramatického kroužku orelské jednoty 
Bystřice n. P. ve vítochovském kostelíku  krátkou scénku s názvem „Velehradští žáci.“

Kučerová M.
Orel jednota

ČERVENEC
Datum Akce Místo Pořadatel

 Prázdninové luštění v knihovně Knihovna Knihovna 
5.7.2006 Slavnostní udělení symbolů obce Vítochov a 

poutní mše svatá 
kostel

sv.Michaela
Město Bystřice,

osadní výbor 
Vítochov

5.-9.7.2006 Pernštejnské slavnosti Nedvědice Nedvědice
7.7.2006 Sochařské a slévárenské sympozium

(zaformování a odlití uměleckých děl)
Železárny
Štěpánov

Železárny
Štěpánov, Město

Bystřice,  
VUT Brno, VOŠT 

a SPŠ v Brně

15.-16.7.2006 Evropský pohár 3D v lukostřelbě Vír Jiskra Vír 
15.-17.7.2006 Celostátní turnaj mladších žáků ELCOM CUP 

2006
Tenisové

kurty
TK Bystřice

17.7.2006 Letní kino Bystřice– Raftáci (ČR) stadion SK 
18.7.2006 Letní kino Bystřice – Šifra Mr.Leonarda (USA) stadion SK 
19.7.2006 Letní kino Bystřice – V jako Vendeta (USA)  stadion SK 
20.7.2006 Letní kino Bystřice – Štěstí (ČR) stadion SK 
21.7.2006 Letní kino Bystřice – Účastníci zájezdu (ČR) stadion SK 
22.7.2006 Letní kino Bystřice – Doba ledová 2 (USA) stadion SK 
23.7.2006 Letní kino Bystřice – Růžový panter (USA) stadion SK 

21.-23.7.2006 Bitva o hrad Zubštejn Squirell Agency
29.7.2006 9. ročník Memoriálu Jiřího Šenkýře hřiště u I.ZŠ 

TGM
Sokol Bystřice

29.7.2006 Grilování na Rozhledně (od 9.00) Rozhledna 
Karasín

Rozhledna
Karasín

29.7.2006 Oslavy 70.výročí kopané v Bystřici n.P. stadion SK Bystřice
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Informace pro nájemníky bytů v Bystřici nad Pernštejnem
Upozorňuji obyvatele,že dnem 

31.3.2006 nabyl účinnosti nový 
zákon č. 107/2006 Sb., o jedno-
stranném zvyšování nájemného 
z bytu a o změně zákona č.40/1964 
Sb. /občanský zákoník/ .

Vzhledem k tomu, že zvyšová-
ní nájemného dle tohoto zákona 
nastane až od 1.1.2007, budu Vás 
v současné době informovat pouze 
o druhé části zákona, která se týká 
změny občanského zákoníku .

Zásadní změna, ke které došlo, 
se týká možnosti pronajímatele 
vypovědět nájem z bytu bez při-
volení soudu a je obsažena v ust. 
§ 711 odst. 2 OZ :

Pronajímatel může vypovědět 
nájem bez přivolení soudu z těchto 
důvodů:
-jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním 
bydlí, přes písemnou výstrahu hru-
bě porušují dobré mravy v domě,
-jestliže nájemce hrubě porušuje 
své povinnosti vyplývající z nájmu 
bytu zejména tím, že nezaplatil 
nájemné a úhradu za plnění posky-
tovaná s užíváním bytu ve výši 
odpovídající trojnásobku měsíční-
ho nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu,
-má-li nájemce dva nebo více bytů, 
vyjma případů, že na něm nelze 
spravedlivě požadovat, aby užíval 
pouze jeden byt,
-neužívá-li nájemce byt bez váž-

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
konané ve dnech 2. - 3. 6. 2006

Výsledky hlasování za město Bystřice nad Pernštejnem podle volebních okrsků
Okrsek číslo 1 2 3 4 5 6 7

Název strany celk. 

hlasů
v % celk. 

hlasů
v % celk. 

hlasů
v % celk. 

hlasů
v % celk. 

hlasů
v % celk. 

hlasů
v % celk. 

hlasů
v %

ODS 109 19,71 83 18,12 135 20,14 114 19,75 77 13,23 146 22,25 110 21,86

ČSSD 271 49 239 52,18 301 44,92 308 53,37 370 63,57 262 39,93 230 45,72

SNK 16 2,89 5 1,09 18 2,68 10 1,73 13 2,23 22 3,35 12 2,38

Str. zelených 20 3,61 17 3,71 20 2,98 24 4,15 17 2,92 25 3,81 22 4,37

KSČM 88 15,91 80 17,46 94 14,02 68 11,78 63 10,82 86 13,1 47 9,34

KDU-ČSL 32 5,78 24 5,24 90 13,43 33 5,71 25 4,29 104 15,85 61 12,12

Okrsek číslo 8 9 10 11 12 13 celá 
Bystřice

Název strany celk. 

hlasů
v % celk. 

hlasů
v % celk. 

hlasů
v % celk. 

hlasů
v % celk. 

hlasů
v % celk. 

hlasů
v % celk. 

hlasů
v %

ODS 13 24,07 20 28,98 11 18,64 14 17,50 35 20,34 36 21,95 903 19,64

ČSSD 27 50 10 14,49 33 55,93 32 40 67 38,95 59 35,97 2209 48,05

SNK 2 3,70 6 8,69 1 1,69 3 3,75 2 1,16 8 4,87 118 2,56

Str. zelených 1 1,85 3 4,34 0 0 2 2,5 2 1,16 12 7,31 165 3,58

KSČM 3 5,55 7 10,14 3 5,08 2 2,5 17 9,88 13 7,92 571 12,42

KDU-ČSL 8 14,81 21 30,43 11 18,64 25 31,25 43 25 30 18,29 507 11,02

Volební komise:1- ŹŠ Nádražní, 2 - ZŠ Nádražní, 3 - Základní umělecká škola, 4 - Kulturní dům, 
5 - Střední zemědělská škola, 6 - Muzeum, 7 -  Dům s pečovatelkou službou, 8 - Bratrušín, 

9 - Lesoňovice, 10 - Karasín, 11 - Vítochov, 12 - Domanín, 13 - Rovné - Divišov

ných důvodů nebo byt bez vážných 
důvodů užívá jen občas,
-jde-li o byt zvláštního určení nebo 
o byt v domě zvláštního určení 
a nájemce není zdravotně postižená 
osoba 

Písemná výpověď pronajíma-
tele musí být doručena nájemci. 
V písemné výpovědi pronají-
matele musí být uveden důvod 
výpovědi, výpovědní lhůta, pou-
čení nájemce o možnosti podat do 
60 dnů žalobu na určení neplat-
nosti výpovědi k soudu, a pokud 
nájemci podle tohoto zákona pří-
sluší bytová náhrada, závazek pro-
najímatele zajistit nájemci odpoví-
dající bytovou náhradu.

Má-li nájemce právo na náhrad-
ní byt nebo na náhradní ubytová-
ní, je povinen byt vyklidit do 15 
dnů po zajištění odpovídajícího 
náhradního bytu nebo náhradního 
ubytování.

Nájemce není povinen byt 
vyklidit, pokud podá ve lhůtě 
60 dnů ode dne doručení výpovědi 
žalobu na určení neplatnosti výpo-
vědi a řízení není ukončeno pravo-
mocným rozhodnutím soudu.

Případy, kdy je možno vypo-
vědět nájem pouze s přivolením 
soudu, nebudou pro nájemní vztah 
mezi městem, jako vlastníkem 
bytů, a nájemcem příliš frekvento-
vané, ale pro úplný přehled je dále 

uvádíme.
Dle ust. § 711a OZ může pro-

najímatel vypovědět nájem pouze 
s přivolením soudu v těchto přípa-
dech:
-jestliže pronajímatel potřebuje byt 
pro sebe, manžela, pro své děti, 
vnuky, zetě nebo snachu, své rodi-
če nebo sourozence, 
-jestliže nájemce přestal vykoná-
vat práci pro pronajímatele a ten 
potřebuje služební byt pro jiného 
nájemce, který pro něho bude pra-
covat,
-je-li potřeba z důvodu veřejné-
ho zájmu s bytem nebo domem 
naložit tak, že byt nelze užívat 
nebo vyžaduje-li dům nebo byt 
opravy, při jejichž provádění nelze 
byt delší dobu užívat,
-jde-li o byt, který souvisí stavebně 
s prostory určenými k provozování 
obchodu nebo jiné podnikatelské 
činnosti a nájemce nebo vlastník 
těchto prostorů chce tento byt uží-
vat.

Dále Vás upozorňuji na to, že 
dle ust. § 689 je nájemce povinen 
písemně oznámit pronajímateli 
veškeré změny v počtu osob, kte-
ré žijí s nájemcem v bytě, a to do 
15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
V písemném oznámení nájemce 
uvede jména, příjmení,data naroze-
ní a státní příslušnost těchto osob. 

Nesplní-li nájemce tuto po-

vinnost ani do jednoho měsíce, 
považuje se toto „opomenutí“ pod-
le § 711 odst. 2 písm.b/ OZ za hru-
bé porušení povinností vyplývají-
cích z nájmu bytu.

U nájemních smluv uzavřených 
na dobu určitou nelze již po účin-
nosti zákona 107/2006 Sb. použí-
vat pro nájem bytu ust. § 676 odst. 
2 OZ. Z tohoto důvodu všechny 
smlouvy uzavřené na dobu určitou 
budou postupně ukončeny uply-
nutím doby a nájemníci obecních 
bytů budou vyzváni k podpisu nové 
nájemní smlouvy. V nové nájemní 
smlouvě bude obsažena dohoda 
mezi nájemcem a pronajímate-
lem o tom, že pokud pronajímatel 
nájemci 15 dní před dnem uplynutí 
dohodnuté nájemní doby nedo-
ručí písemné oznámení o ukon-
čení nájemní smlouvy, obnovuje 
se nájemní smlouva za stejných 
podmínek. 

U přechodu nájmu nastala změ-
na týkající se vnuků a osob žijících 
s nájemcem ve společné domácnosti, 
které nejsou v přímém příbuzenském 
vztahu s nájemcem a nemají vlastní 
byt. Případné další informace obdrží-
te na odboru bytového hospodářství, 
Hornická 643, Bystřice nad Pernštej-
nem, tel. 566 551 399, 566 550 821.

Věra Vančová 
vedoucí odboru bytového 

hospodářství
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Setkání u křížku
V pátek 2. 6. se uskutečnilo 

setkání „Staroměšťáků“ bez roz-
dílu věku u příležitosti nově zre-
konstruovaného kříže s Kristem 
v ulici Pod Kaštany. Rekonstruk-
ce započala v listopadu minu-
lého roku, neboť tento kříž byl 
v havarijním stavu a hrozilo jeho 
zhroucení. Po konzultacích s aka-
demickým sochařem Otokarem 
Marcinem bylo rozhodnuto, že 
je nutné vysekat nový kříž místo 
rekonstrukce stávajícího. Dále byl 
pozlacen litinový Kristus a upra-
veno okolí křížku. Toto místo se 
stalo novou dominantou ulice Pod 
Kaštany a místem setkávání sta-
rousedlíků. Starosta města Karel 
Pačiska dodává: „Myslím, že se 
vedení města postavilo i k proble-

matice památek 
čelem. Přesto, že 
je naší prioritou 
ekonomický růst 
města a snaha 
získat nové inves-
tory a zvýšit mož-
nost zaměstnání 
pro naše obča-
ny, rekonstrukce 
památných míst 
patří od nepaměti 
ke standardním 
postupům každé 
vyspělé a kultur-
ní společnosti. 
V tomto ohledu 
máme co dohá-
nět.“ 

-bk-

Stručně řečeno jde o velké 
množství povinností spojených 
s těžkou prací. Jsem přesvědčen, 
že jsem se ve svém životě s tako-
vou psychickou zátěží ještě nese-
tkal. Přesto však věřím, že tuto 

Můj rok na radnici
práci odvádíme, já i moji spolupra-
covníci, s plným nasazením a dle 
našeho nejlepšího vědomí. Naše 
situace však, zvláště v počátcích, 
nebyla jednoduchá. Nastoupili 
jsme v hektické době, kdy jsme 
neměli šanci a hlavně dostatek času 
na, jak se říká, „100 dní hájení“ 
a okamžitě jsme začali připravovat 
rozpočet města na další rok. Byl 
jsem nucen upravit systém práce 
na radnici, který postrádal i mnohé 
základní úřednické postupy a stan-
dardy. Zdědili jsme též množství 
problémových akcí, z nichž mnoho 
nebylo ani řádně připraveno, byly 
však již v běhu. Zmíním snad jen 
ty nejzávažnější jako byla prázd-
ná průmyslová zóna, prodělečná 
a megalomansky navržená výva-
řovna obědů, hygienicky nevyho-
vující areál technických služeb, 
ekologická zátěž Železinky a Křen-
kova lomu, zanedbané památky 
města, výrazně zanedbaný bytový 

fond města a občanské infrastruk-
tury. To byly axiomy, které jsme 
museli okamžitě a zásadně řešit.

Machiavelli kdysi prohlásil: 
„Není nic těžšího, nebezpečněj-
šího a nejistějšího, než se ujmout 
vedení při zavádění nového 
pořádku věcí. Nepřáteli nováto-
ra jsou totiž všichni ti, kterým se 
za starých podmínek dařilo dobře 
a pouze vlažnými přívrženci jsou 
ti, kterým se možná bude dařit 
dobře v nových podmínkách.“

Domnívám se, že se radnice 
otevřela občanům, zahájili jsme 
diskuse s tzv. malostarosty našich 
osad a rozšířena byla práce mikro-
regionu. Majetnické jednání býva-
lého vedení města, ve kterém se 
mnozí obávali vyjádřit svůj názor, 
je minulostí. Jsem přesvědčen, že 
tato doba již pominula a sám rád 
otevírám své dveře každému, kdo 
přijde s rozumným návrhem či 
nápadem. Pokud totiž bude tato 

spolupráce fungovat, bude reálná 
a realizovatelná i moje vize města 
pro lidi.

Zároveň bych chtěl všem podě-
kovat za podporu, které se mi z úst 
mnohých občanů dostalo. Věřím, 
že šlo o slova upřímná a srdečná 
a o to více si jich vážím. Věřte, že 
nebýt jich, byla by práce v takto 
obtížných podmínkách mnohem 
těžší a vyčerpávající. Zároveň 
bych chtěl poděkovat své rodině za 
podporu a pochopení, kterého se 
mi dostává.

Věřím, že se nám společně daří 
vytvářet město, na které jsou jeho 
obyvatelé právem hrdí, do které-
ho se rádi vrací a které prosazují 
a ukazují za vzor svým přátelům. 
Jde totiž o nejvyšší ocenění práce 
nás všech, jak na radnici, tak i Vás, 
našich občanů, neboť vytváříme 
město společnými silami.

Karel Pačiska,
starosta města

hokejové Hartwall arény v Helsin-
kách a také hokejový Karjala Cup 
hokejoví fanoušci zcela jistě znají. 
Karjala je totiž značka fi nského 
pivovaru, který také vlastní John 
Hartwall,“ říká místostarosta Josef 
Vojta. „Máme obrovskou radost a 
děláme vše pro to, aby investice 
vyšla, neboť na takového investora 
čekalo město a jeho občané takřka 
deset let. Je ovšem velká škoda, že 
ne vše je  v průmyslové zóně při-
praveno tak, jak bylo předcházejí-
cím vedením deklarováno. Možná 

i proto v posledních letech investor 
o Bystřici nezavadil, maximál-
ně tak v pompézních novinových 
článcích. 

Tuto situaci se snažíme rych-
le vyřešit i pro budoucí investo-
ry. Vedení města dělá vše pro to, 
aby se jednání podařilo, nicméně 
v oslavných řečech budeme zatím, 
dokud nebude vše vyjednáno, radě-
ji opatrní. Nicméně to, že do Bys-
třice již dvakrát přijel sám majitel 
takové fi rmy, je významný signál.“ 
zdůrazňuje Vojta. 

-bk-

Finský investor míří do 
Bystřice

pokračování ze str.1 V letošním roce se obyvatelé města konečně dočkají chodníků na ulici 
Zahradní. „Podařilo se nám letos získat 75 % dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury na vybudování chodníku na ulici Zahradní,“ řekl 
starosta města Karel Pačiska a dodává: „Chodníky budou bezbariérové, 
lidé se dočkají přechodů pro chodce a také nového veřejného osvětle-
ní.“ „Myslím si, že občané si chodníky na této ulici zaslouží, neboť jde 
o velmi frekventované místo, kde lidé chodí z autobusového nádraží na 
náměstí a na druhé sídliště,“ upozorňuje místostarosta Josef Vojta. „Zvý-
ší se bezpečnost chodců a dále se zlepší dostupnost městské polikliniky 
a mateřské školy a to pro nás prioritní. Chodník na ulici Zahradní mohl 
být již dávno, dotace na tento druh komunikace v tak zanedbaném sta-
vu je sice obtížné, ale možné získat již několik let. Škoda, že se těmito 
záležitostmi nikdo před námi příliš nezabýval. Odmítat  výstavbu chodní-
ků na takto frekventovaném místě za přispění tříčtvrtinové dotace by byla 
velká hloupost,“ dodává místostarosta.

-hj-

V ulici Zahradní se budou 
stavět chodníky



 Na konci měsíce června skon-
čí rekonstrukce kanalizace, a tím 
i uzavírka silnice ve spodní části 
náměstí směrem k potoku a ulici 
Nádražní. Od 1. července začne  
rekonstrukce kanalizace na kři-
žovatce ulice Cibulkova a Příční 
s termínem realizace do 15. srpna. 
Asi nejvíce potrápí naše občany 
a návštěvníky města rekonstrukce 
kanalizace, která začíná na ulici 
Hornické pod Penny marketem, 
v krátkém úseku prochází ulicí 
Novoměstskou a končí v ulici 
Rudolfa Vaška. Musíme všechny 
občany upozornit, že příjezd do 
města bude značně komplikova-
ný, neboť ulice Hornická a Novo-

Rekonstrukce kanalizace 
pokračuje – upozornění pro 

občany
městská od křižovatky u kapličky 
budou zcela neprůjezdné po celý 
měsíc červenec. Objížďka bude 
vedena po silnici I/19 k ulici Vír-
ské. Ve stejnou dobu budou kvůli 
této uzavírce zrušeny zastáv-
ky MHD: sídliště (u kapličky), 
Rovinky, Domanínek, Domanín. 
Po rekonstrukci kanalizace dojde 
i na kompletní úpravou vozovky 
včetně  živičných povrchů. Veš-
keré práce by měly být dokonče-
ny do 30. září. Všechny tyto sta-
vební práce jsou součástí rekon-
strukce čistírny odpadních vod, 
a budou ukončeny v září 2006.

-red-

Oprava silnice v Rovném a Divišově
Nejen občany Rovného a Divi-

šova, ale i řidiče směřující do 
Nového Města na Moravě a Žďáru 
nad Sázavou, čeká radostná zprá-
va. Tou je pokračování opravy 
silnice I/19. „Rekonstrukci silnice 
bude opět provádět fi rma Skanska, 
a to v částce 5 miliónů. Bude opra-
vena silnice v úseku celého prů-
jezdu obcí Rovné a Divišov,“ říká 
místostarosta Josef Vojta. „Během 
června budou vyřízeny všechny 
nezbytné formality a nejpozději 
v červenci začnou práce,“ dodává 
místostarosta. „Všichni víme, jak 
těžké je získat jakoukoliv část-

ku na rekonstrukci. Mám proto 
radost, že se nám v poslední době 
daří v nebližším okolí dosáhnout  
opravy silnic alespoň v těch nej-
kritičtějších úsecích. A to i proto, 
že spousta měst našeho kraje nedo-
hlédne na tyto dílčí rekonstrukce. 
Dochází k opravám jak silnice 
I. třídy, tak i II. třídy u Dalečína 
a Písečného. Všichni jsme si vědo-
mi, že i v této oblasti má Bystřice 
bohužel vzhledem k zanedbanosti 
z předchozích let do budoucna co 
dohánět.“ podotkl starosta Karel 
Pačiska.

-bk-

Turistická ubytovna před dokončením
Od začátku druhého pololetí 

minulého roku probíhá výstavba 
turistické ubytovny v prostorách 
fotbalového stadionu. Stavba 
obsahuje 18 jedno až čtyřlůžko-
vých pokojů s možností  ubyto-
vání 51 osob. Všechny pokoje 
mají předsíňku a sociální zázemí, 
připojení na kabelovou televizi 
a možnost bezdrátového připoje-
ní na internet. Součástí vybavení 
je také společná kuchyňka s mož-

ností individuální přípravy stravy. 
Na recepci bude veřejná interne-
tová stanice. Stravování zajišťu-
je rozšířená původní restaurace, 
která bude vybavena moderní 
technologií umožňující odebí-
rat stravu z centrální kuchyně 
na ZŠ II. Kapacita restaurace je 
30 osob uvnitř a 30 osob na letní 
zahrádce v areálu stadionu. Celý 
objekt je bezbariérový. Součástí 
stavby je také rekonstrukce dvou 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
CHCE ZMĚNU

Dne 18.4.2006 proběhla Val-
ná hromada Hospodářské komo-
ry Žďár nad Sázavou (HK ZR). 
Z důvodu odstoupení několika 
členů představenstva komory zvo-
lila Valná hromada představenstvo 
nové.

Již před Valnou hromadou při-
pravilo představenstvo Návrh změn 
řízení a činnosti Hospodářské 
komory Žďár nad Sázavou. Tento 
materiál byl projednán Valnou hro-
madou. Cílem činnosti v dalším 
období je aktivizovat činnost HK 
ZR, vytvořit systém řízení a prá-
ce představenstva a managemen-
tu,  položit základ pro další rozvoj 
a zajištění fi nancování činnosti HK 
ZR. Tím naplnit poslání HK ZR a 
nabídnout podnikatelům a orga-
nizacím požadované služby tak, 
aby podstatným způsobem vzrostl 
zájem o členství a byla zajištěna 
prosperita HK ZR.

Hospodářská komora má podni-
katelům co nabídnout.

Je to přístup ke kvalitním infor-
macím nutným k činnosti fi rmy, 
zastupování podnikatelů v regio-
nu, zajištění kvalitního vzdělává-
ní, pomoc při rozvoji a získávání 
prostředků pro rozvoj fi rem. Do 
současné doby byla činnost komo-
ry limitována nízkým zájmem 
podnikatelů. Nepodařilo se zajistit 
informovanost podnikatelů o mož-

nostech a výhodách členství, nepo-
dařilo se jí prosadit jako zástupce 
podnikatelů a získat vážnost 
v regionech, koordinovat a nabízet 
kvalitní vzdělávací programy.

Před nové představenstvo tím 
byl položen základní úkol – změ-
nit tento stav. Toho však nedosáh-
ne devět zvolených zástupců, ale 
je nutná podpora ostatních členů 
i nečlenů z řad podnikatelů, škol, 
institucí a zastupitelstev v regionu. 
Pouze aktivní prací vedení komo-
ry, včetně sekretariátu a spolupra-
cí všech subjektů, které v regionu 
působí, se podaří v následujících 
letech postupně vybudovat a zajis-
tit činnost komory tak, jak vyplý-
vá z jejího poslání. Bude nabízet 
kvalitní a dostupné poradenské 
a vzdělávací služby, zastupovat 
podnikatele v regionu a lobovat 
v jejich prospěch. Vše tak, jak je 
běžné v okolních státech, přede-
vším Rakousku a Německu.

Nové vedení vyzývá tímto 
všechny, kterým na činnosti komo-
ry záleží a chtějí se zapojit do spo-
lupráce při realizaci uvedených 
změn.

Veškeré náměty, připomínky 
a poznámky uvítáme na telefo-
nu 566 628 680 nebo e-mailu 
info@komorazdar.cz

Jiří Novotný,
předseda představenstva

původních šaten pro sportov-
ce, takže celková kapacita bude 
6 šaten – každá pro 15 – 20 osob. 
Ubytovaní budou mít také přístup 
do již dříve vybudované masážní 
vany pro 5 osob.

Stavba musí být dokončena 
s ohledem na evropské dotace do 
konce měsíce června. Za provo-
zovatele byla vybrána společnost 
města Areál sportu s.r.o.

Stanislav Bartoš

Současně s uzávěrkou tohoto 
čísla Novin Bystřicka byly uza-
vřeny výtvarné soutěže žáků škol 
i jednotlivých občanů o turistic-
ké razítko, o maskota Zubří země 
a také soutěže na výzdobu měst-
ského úřadu.

Výsledky, podrobnosti a snad 
i fotografi e nejlepších děl přinese-
me v příštím prázdninovém čísle 
našich novin.

-red- 

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
- VÝSLEDKY PŘÍŠTĚ

 ZPRÁVY Z RADNICE



Při jaké příležitosti jste dirigo-
val PKF poprvé?

Bylo to v létě 2001. Orchestr 
přijel poprvé koncertovat na festi-
val Murten Classics ve Švýcarsku, 
kde jsem uměleckým ředitelem. 
Velmi jsem ocenil, kolik informa-
cí chtěli vědět o mně a o festivalu, 
než přijali pozvání. Dali mi jasně 
najevo, jak moc jim záleží na kva-
litě.

Všichni orchestrální hráči a li-
dé kolem orchestru jsou velmi 
rádi, že měli štěstí a v jejich čele 
opět stanul šéfdirigent, který 
dává do práce s orchestrem své 
srdce a má vůdčí osobnost… 

Nový začátek je samozřejmě 
vždy stimulující a motivující. 
Ale nikdy bych se neodvážil říci, 
že jsou všichni orchestrální hráči 
ze spolupráce se mnou šťastní. 
Řekl bych, že všichni jsou velmi 
vstřícní a velmi pozorně sledují 
mou práci – a už to je velká nadě-
je a šance. Mám rád, když mohu 
poznat orchestr lépe z pravidelné 
spolupráce, než když spolupra-
cuji během týdenního pobytu 

Vynikající švýcarský dirigent přiváží do Bystřice jeden 
z nejlepších evropských komorních orchestrů

pouze jako hostující dirigent. Rád 
s orchestrem prožívám jeho lepší 
i horší období. Záleží mi na vztahu 
a není pro mne důležité, jestli je ten 
vztah stoprocentně pozitivní. 

Byla jsem opravdu překvape-
na při pohledu na Váš koncertní 
kalendář. Koncertujete po celém 
světě jako dirigent a fl étnista, jste 
zároveň uměleckým ředitelem Cen-
tra Paula Klee v Bernu a hudební-
ho festivalu Murten Classics. Jak 
velký díl Vašich aktivit a energie se 
chystáte věnovat právě PKF?

Stále větší. Přestal jsem působit 
na bernské Akademii umění, už 
jsem také zredukoval svoje aktivity 
v bernském Centru Paula Klee, svou 
činnost v Murten Classics festivalu 
jsem omezil na naprosté minimum 
a rovněž jsem se naučil říkat „ne“ 
na další přicházející nabídky.

Jaká koncertní vystoupení Vás 
čekají v nejbližší době? 

Právě jsem absolvoval závěreč-
ný koncert MHF Janáčkův Máj 
a mimořádně důležitý je pro mě 
právě bystřický koncert, který 
bude zaznamenán Českou televi-
zí a vznikne z něj dokonce DVD. 
Pak odcestuji na turné do Francie 
a počátkem srpna strávím zajíma-
vých 10 dní v Karpatech v Rumun-
sku, kde povedu letní soustředění 
orchestru sestaveného z nejlepších 
mladých orchestrálních hráčů celé-
ho Rumunska. V srpnu se budu 
věnovat svému festivalu Murten 
Classics.

Jaký je Váš názor na koncepci 
decentralistických festivalů, jakým 
je CONCENTUS MORAVIAE?

Velmi si vážím záměru přinášet 
hudbu do regionu, kde se neko-
ná během roku mnoho koncertů, 
hlavně ne koncerty větších souborů 
nebo sólistů světové špičky. Tato 
idea je velmi blízká také mému švý-
carském festivalu Murten Classics. 

Jak vznikl program slavnostního 
bystřického koncertu, Beethoven 

– Rösler – Rejcha – Mozart?
Dramaturgyně Maria Barba-

ra Willi mi navrhla, abych uvedl 
Röslerovu symfonii. Viděl jsem 
její manuskript na Pražské hudeb-
ní konzervatoři. Má stejné obsa-
zení jako Mozartova Symfonie Es 
dur K 543, jen namísto hobojů jsou 
v ní klarinety. Říká se, že Rösler 
znal Mozarta, nebyli dokonce 
přátelé? Konkurenti? Obojí je 
možné a obojí perfektně zapadá 
do dramaturgické linie festivalu. 
Protože náš koncert nemá sólisty, 
chtěl jsem ke dvěma paralelním 
symfoniím přidat další paralely 
v podobě předeher. Beethoven 
a Rejcha se narodili ve stejném 
roce, společně hráli ve věku asi 16 
let v mnichovském orchestru a roz-
hodně byli přátelé. Beethoven byl 
génius, Rejcha byl zase geniálním 
pedagogem – v Paříži učil Berlio-
ze, Lista... Jeho skladby jsou plné 
vzrušujících nápadů, vlastně sko-
ro přeplněné, a plné experimentů. 
Nejlepším důkazem je použitý 5/8 
rytmus. Takže ještě zbývá upozor-
nit hudebníky i diváky: PŘIPOU-
TEJTE SE PROSÍM!

Byl jste již v Bystřici nad Pern-
štejnem?

Bohužel ne, ale velmi se na 

návštěvu Vašeho města těším! 
Nesmím vynechat ani návštěvu 
hradu Pernštejna, o kterém jsem 
už mnoho slyšel a jsem na něj sku-
tečně velmi zvědav, stejně jako na 
nádhernou přírodu Vysočiny... Ješ-
tě jsem neměl příležitost navštívit 
na Moravě mnohá místa. Myslím, 
že je Morava z historického hledis-
ka velmi zajímavá země, součást 
srdce Evropy. Mám samozřej-
mě rád moravské víno, mám rád 
moravské lidové písně tak, jak je 
Janáček představil světu, a mám 
rád jejich interpretaci například 
v podání Ivy Bittové a Škampova 
kvarteta. Nejvíc jsem ale napja-
tý, jak náš koncert přijme místní 
publikum; velmi mi záleží na tom, 
abychom se v Bystřici představili 
v nejlepší formě!!

Děkuji Vám za příjemný roz-
hovor a přeji, ať se Vám koncert 
v Bystřici vydaří.
(Autor rozhovoru: Markéta Vejvodová)

 Více informací o Kasparovi 
Zehnderovi a o slavnostním závě-
rečném koncertě 30. června nalez-
nete na 
www.kasparzehnder.com 
a www.concentus-moravaie.cz 

pokračování ze str.1

Příjemný večer dne 11. června 2006 sliboval zajímavý kulturní zážitek 
pro všechny, kteří navštívili chrám sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštej-
nem. V rámci 11. ročníku festivalu Concentus Moraviae vystoupil přední 
mladý polský varhaník Waclav Golonka. Dramaturgie koncertu se opíra-
la o tvorbu rakouských a německých mistrů, z nichž mnozí byli zřejmě 
pro naše posluchače méně známí. O to zajímavější však bylo seznáme-
ní s jejich tvorbou. Silný zážitek z vystoupení vynikajícího polského 
umělce nepochybně přispěje k ještě většímu zájmu o festival, který patří 
k nejprestižnějším nejen v Evropě, ale v celém světě. Je velkou poctou 
pro naše město, že patří ke spolupořadatelům. Můžeme se jistě těšit na 
závěrečný koncert, který bude poprvé u nás v Bystřici n. P. v kulturním 
domě dne 30. 6. 2006.

Ludvík Ducháček

Mimořádný zážitek 
z varhanního koncertu

Foto: Jiří Dufek

K nevšednímu zážitku přispěla i projekce na plátnu, kterou zajistila ve 
výborné kvalitě spol. Peddy s.r.o.

Foto: David Port

Foto: Zdeněk Chrapek.
Z koncertu PKF 27.10.2005 v kostele sv.- Šimona a Judy.

KULTURA



                                                                                             

KULTURA

Výstava Dívčí sen 2006

Tento výstavní projekt zahr-
nuje tvorbu 12 vizuálních uměl-
kyň, malířek, sochařek a foto-
grafky. Jedná se o čerstvé či dří-
vější absolventky FaVU, AVU, 
a Vysoké školy výtvarných umění 
v Bratislavě. Tématem projektu 
je defi nování ženské subjektivity, 
ať už ve sféře veřejné, či privátní. 
Umělkyně řeší problematiku své 
role jakožto umělkyně ve sféře, 
která – především v klasických 
disciplínách, jako je socha a mal-
ba – je stále chápána jako doména 
mužů. Některé se k tématu sta-
ví konfrontačně, jiné zdůrazňují 
aspekt ideálních, vysněných světů, 
který ovšem nepojímají naivně, 
ale naopak velmi sofi stikovaně 
a nezřídka i s dávkou sebe/ironie. 
Co se privátní sféry týče, jako 
kurátorka jsem ponechala velký 
prostor redefi nici erotiky tak, jak 
ji chápou ženy. Ukazuje se, že na 
rozdíl od umělců (mužů), kteří jen 
zřídka kdy propůjčí prostor iro-
nii, umělkyně – ženy ani ve vzta-

hu k tomuto tématu nepostrádají 
odstup a dovednost nabourávat 
a rozkrývat stereotypy v umělec-
kém pojetí a vůbec všeobecném 
přístupu k erotice, které v naší spo-
lečnosti přetrvávají dodnes.

Výběr autorek je průřez dvou 
generací: zhruba polovina před-
stavuje čerstvé absolventky (ve 
dvou případech ještě studentky) 
brněnské FaVU: Vendulka Chalán-
ková, Jana Prekopová, Jitka Skoč-
ková, Bára Motlová, Veronika 
Mořkovská, Bára Lungová, Bára 
Zemanová. Anna Neborová, Mar-
tina Hozová a Markéta Korečko-
vá absolvovaly AVU v 90. letech, 
Marta Hadincová – Vožniaková na 
začátku let 80., Veronika Rónaio-
vá v polovině 70. let absolvovala 
Vysokou školu výtvarných umění 
v Bratislavě. 

Mgr. Barbora Lungová, kurá-
torka výstavy a praktikující malíř-
ka, za občanské sdružení Uff!Art, 
které se zaměřuje na organizo-
vání výstavních projektů studen-
tů a absolventů našich vysokých 
výtvarných škol.

Tak takovýto název dostal prv-
ní počinek bystřického TATRA 
klubu, který sdružuje i příznivce 
historických strojů nejen z Bystři-
ce, ale i z Velké Bíteše, Třebíče, 
Kuřimi, Prahy a dokonce i ze Slo-
venska.

Na Kostelní ulici, kde toto 
muzeum vystavuje skoro tři desít-
ky motocyklů, převážně českých 
a maloobsahových, je ale k vidě-
ní i vojenský koutek, v němž je 
i jeden z nejznámějších pováleč-
ných výrobků - Jawa 350 pérák. 
K vidění tu je originální policejní 
Jawa 350 ze začátku osmdesátých 

Malé Muzeum 
Malých Motocyklů

let. Policejní stroje doplňuje ang-
lická Velocette - čtyřtaktní dvou-
stovka poháněná kardanem.

Muzeum bylo otevřeno 
26.5.2005. Pásku přestřihl sta-
rosta pan Pačiska, za doprovo-
du místostarosty  pana Vojty. 
Nechyběli ani zástupci Městského 
muzea a Turistického informační-
ho centra Bystřice n. P.

3.6.2006 se do Maláho Muzea 
přijeli podívat i účastníci 10. roč-
níku srazu veteránů, amerických 
automobilů a vozů Tatra z Velké 
Bíteše. Tímto jste samozřejmě 
zváni i Vy, čtenáři Bystřicka.

Poslední květnový víkend byl 
pro bystřické náměstí ve zname-
ní veteránů. Při prvním ročníku 
Memoriálu Fr. Proseckého seniora 
a zároveň třináctého ročníku srazu 
hist. vozidel na Vysočině, se tu 
sjelo více jak padesát historických 
automobilů a motocyklů. I přes 
mírnou nepřízeň počasí se přišlo 
podívat velké množství diváků, 
kteří poté sledovali odjezd účastní-
ků přes startovací rampu, na které 
byli  účastníci odměněni cenami, 

Veteráni na Vysočině

které věnoval spolupořadatelský 
Veterán TATRA klub Bystřice n. P.,
 fi rma WERA WERK Bystřice n. P. 
a samozřejmě město Bystřice n. P.
  Jelikož byl tento sraz vyhod-
nocen kladně ze strany diváků, 
jezdců i spolujezdců, již nyní se 
Veterán Tatra klub Bystřice n. P. 
dohodl s Praga Car Clubem Brno 
na dalším ročníku, který bude 
v roce 2007 opět poslední květno-
vý víkend.

František Prosecký

pokračování ze str.1

Foto: archiv Zdeňka Musila
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Jubilejní setkání dechovek
Letošní jubilejní 5. ročník setkání 

dechových hudeb a mažoretek byl 
věnován 90. výročí úmrtí skladatele 
Julia Fučíka. 

V sobotu 22. dubna přivítalo 
v Bystřici všechny pěkné počasí. Před 
Kulturním domem byla nastoupená 
dechovka ZUŠ Bystřice s mažoretka-
mi z Nového Města a ještě před začát-
kem koncertu vítali hudbou a „tan-
cem“ všechny návštěvníky. Vlastního 
koncertu se zúčastnily ještě dechovky 
ze ZUŠ Vítkov a ZUŠ Vimperk.

Rádi bychom poděkovali i za účast 
dvou hudebníků, hud. skladatele Pav-
la Staňka, jehož skladby jsme mohli 
slyšet , a také dirigenta DO Kopřivni-
ce Aloise Hrnčárka. V programu byl 
vidět široký repertoár všech decho-

vek.Zazněly nejen skladby pro klasic-
ké dechovky, koncertní skladby, ale 
i úpravy skladeb moderních skupin. 
Všechny orchestry měly v programu  
díla jubilejního autora a ta byla zařa-
zena také na závěr přehlídky všech 
zúčastněných.

Bylo by nespravedlivé zapome-
nout na krásná vystoupení mažoretek 
nejen z Nového Města, ale také míst-
ních, bystřických.

Děkujeme všem sponzorům, 
jejichž pomoc přispěla k hladkému 
průběhu akce.
Těšíme se, že v příštím roce se opět 
setkáme s milovníky dechových 
hudeb a prožijeme společně další 
krásné odpoledne.

M. Pospíšilová

„Studánka“ vznikla v roce 1997 
a zkoušet začínala paní sbormistry-
ně Inka Pospíšilová-Chalupníková 
s 13 vybranými, pěvecky naděj-
nými dětmi. Sborem za dobu jeho 
trvání prošla celá řada zpěváčků, 
někteří odcházeli, jiní se přidávali, 
ale za pár let dokázala Inka Pospí-
šilová vyškolit „zdravé jádro“ sbo-
ru, které je i dnes jeho pevnou opo-
rou. V současnosti navštěvuje sbor 
asi 30 dětí. V přípravných sborech 
„Pramínek“ (pro 4 až 7leté děti) 
a „Pramen“ (pro 7-10leté děti) si 
školí hlásky asi 20 začínajících 
zpěváčků. Koncerty, festivaly písní 
a přehlídky sborů absolvuje pravi-
delně 22-28 zpěváků.

Za těch devět let svého působení 
se sbor vyzpíval do úžasné hlasové 
barevnosti a intonační přesnosti. 
Rok od roku je jeho projev sebe-
vědomější a svým vystoupením 
dokáže chytit za srdce každého 
milovníka sborového zpěvu. Sou-
částí širokého repertoáru jsou 
úpravy lidových písní, písně z díl-
ny známých hudebních skladatelů, 
ale sbor bravurně zvládá i obtížné 
polyfonní skladby a v poslední 
době i vícehlasé gospely.

Nároky na členy sboru jsou 

vysoké, ale přinášejí zasloužené 
ovoce v podobě řady ocenění. Urči-
tě stojí za to připomenout největší 
úspěchy posledních měsíců. Po 
podzimní účasti na Přehlídce sborů 
v nedaleké Olešnici na Moravě se 
sbor plně soustředil na dokončení 
svého prvního CD, které vzniklo 

ve spolupráci s dechovým sou-
borem „Koroužanka“, s názvem 
„Vánoce u nás v Bystřici“. Byl to 
zdařilý počin, za který si zaslouží 
uznání všichni, kteří se na jeho 
vzniku podíleli. 

Slavnostní křest se odehrál na 
Vánočním koncertě 10. prosince 
2005. V období Vánoc vystoupil 

Dětský pěvecký sbor „Studánka“ při ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem
dne 27. prosince 2005 sbor „Stu-
dánka“ ve farním kostele v Lísku. 
V neděli 8. ledna 2006 přispěl 
k vytvoření působivé atmosféry při 
zakončení doby vánoční ve farním 
kostele ve Štěpánově nad Svrat-
kou. Na jaře zve každoročně měs-
to Třebíč všechny pěvecké sbory 

regionu ku změření sil. Letošní 16. 
ročník ocenil „Studánku“ Zlatým 
pásmem a současně sbor vyslal na 
celostátní přehlídku sborů, která se 
uskutečnila 26. až 28. května 2006 
v Pardubicích. Na této celostátní 
úrovni, kde se sešly vynikající sbo-
ry různé velikosti, se „Studánka“ 
v žádném případě neztratila. Ba 

naopak, udivila svou vyspělou hla-
sovou technikou řadu odborníků, 
kteří neskrývali své uznání. Jistě 
toto ocenění dodává spoustu ener-
gie do další práce jak zpěváčkům, 
tak i jejich umělecké vedoucí.

Jmenovat další řádku koncert-
ních vystoupení na prezentacích 
ZUŠ, či tradičním koncertu sboru, 
by bylo jen výčtem celé řady akcí, 
které přirozeně napomáhají zvyšo-
vat kvalitu sboru. Za zmínku ještě 
stojí Mezinárodní festival „Svátky 
písní“ v Olomouci 9. června 2006. 
I zde určitě „Studánka“ posluchače 
zaujme svým vyspělým projevem.

Plánů do budoucna je spous-
ta. Sbor chystá na další rok řadu 
zajímavých vystoupení. Vyvrcho-
lením bude určitě nejen Vánoční 
koncert se smyčcovým orchestrem 
N. Kyjovského, ale i slavnostní 
vystoupení sboru k 10. výročí jeho 
založení.

Nezbývá než popřát sbormis-
tryni Ince Pospíšilové hodně 
úspěchů a řadu nových zpěváčků, 
kteří budou pokračovat ve šlépě-
jích svých nadaných a pracovitých 
předchůdců. 

Šárka Kunčíková

ZPĚVEM K JARU

Známe to všichni. Ráno se pro-
budíme, podíváme se z okna a už 
několik měsíců je nám tento pohled 
schopen zkazit náladu na celý den. 
Ani májový měsíc se příliš nevy-
znamenal, a proto se mu v Bystřici 
snažili různě pomoci. 

Na Základní škole TGM jsme 
vynášeli v předjaří smrtku, zimu 
jsme zaháněli Sluníčkovým dnem 
nebo jsme se snažili jaro přivábit 
hudbou a zpěvem. V pátek 19. 
května jsme k tomu využili 9. roč-
ník přehlídky dětských pěveckých 
sborů „Zpívám, zpíváš, zpívá-
me,…“

Bystřické zpěváčky přijelo 
podpořit dalších 7 sborů, a tak 
bylo možné celé dopoledne slyšet 
z kulturního domu písně lidové 
i umělé, starší i současné, klasic-
ké i moderní, jednohlasé i více-
hlasé, domácí i cizí. Zkrátka bylo 
co poslouchat a nutno říct, že 
opět nechybělo veliké nasazení 

všech účinkujících. Kulturní dům 
jako spolupořadatel připravil tra-
dičně příjemné prostředí, všich-
ni účastníci vždy oceňují zájem 
a podporu představitelů města Bys-
třice a samozřejmě pomoc všech 
partnerů. Rovněž my děkujeme za 
výbornou spolupráci a věříme, že 
kromě hudebních zážitků si naši 
hosté z Blanska, Letovic, Oleš-
nice, Nedvědice, Nového Veselí 
a Žďáru n. S. odvážejí také obrázek 
Bystřice jako města podporujícího 
hudební aktivity mladých lidí.

Plné a trvalé jaro jsme sice nepři-
volali, ale snad se alespoň podařilo 
rozehnat chmury v myslích a srd-
cích téměř 260 zpěváčků a možná 
i všech, kteří přehlídku navštívili. 
Práce sborů pokračuje nacvičová-
ním nových písní a všichni se těší-
me na příští ročník přehlídky, který 
bude jubilejní, desátý.

Jaroslav Sláma,
ředitel ZŠ TGM



i nejvyšší úrovně a reprezentují tuto strán-
ku kultury našeho města. Někteří se vrátili 
na bystřickou školu jako pedagogové, jiní 
se prosadili i na postech nejužšího výběru. 
I svou délkou byl koncert unikátní. Když 
k závěrečnému vystoupení nastoupil domá-
cí smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovské-
ho (bývalého pedagoga školy) pod vedením 
Lenky Macháčkové, asi si více lidí v sále 
povzdechlo: to bych ani neřekl, že to tak 
dlouho vydržím. Ale pro ty, kteří vydrželi, 
bylo i závěrečné číslo odměnou. Odcházeli 
domů možná trochu unaveni, ale plni krás-
ných zážitků a jistě i obdivu k práci, která 
se v našem městě už půl století děje. Sou-
časný pedagogický sbor školy navazuje na 
všechno dobré, čeho bylo dosaženo v minu-
losti, a pokračuje v tradici, která patří k nej-

cennějším v našem 
městě. Nespokojuje 
se ale s působením 
pouze v jeho okru-
hu. Vysílá své žáky 
do soutěží a získává 
vavříny. Je na místě 
zmínit se o talentu, 
který se, podle mého 
soudu, neobjevuje 
možná po desítky let. 
O dvanáctileté fl ét-
nistce Anežce Šej-
nohové, která se tře-

tím rokem vzdělává ve hře na fl étnu u paní 
učitelky Martiny Olivové. Získala 1. místo 
v národním kole soutěže ZUŠ v celostátním 
kole a jistě o ní i ve vzdálenější budoucnosti 
ještě uslyšíme.

Je však třeba mít 
na mysli, že těžiště 
Základní umělecké 
školy je především 
ve výchově a vzdě-
lání všech dětí, 
které mají základ-
ní předpoklady 
a jejichž rodiče 
si uvědomují, že 
vynaložený peníz 
se jim skrze jejich 
ratolesti bohatě 
vrátí, neboť umění 

– hudba, ale i umění výtvarné – kultivuje 
člověka, vede jej nejen k chápání krásy, ale 
i mravnosti a činí život bohatým a smyslu-
plným. Desítky občanů, kteří v pohnutém 
zamyšlení stáli před nástěnkami s fotogra-
fi emi, potvrzovali mou zkušenost, že bys-
třická ZUŠ si vedla a vede dobře a že si 
zaslouží plnou podporu spoluobčanů.

Noemi Robotková

                                                                                             

V měsíci květnu bylo nakoupeno 130 svazků, z toho 
109 pro dospělé a 21 pro mládež, podle tématiky 39 
naučných a 91 svazků beletrie.
Knihy pro dospělé:
 Chudobín
Angell Jeannette Dvojí život
Badal Milan Ranní rozcvičky
Bělina Pavel Osobnosti ducha českých
 dějin
Bouzek Ota Motýlí paseka
Brown Sandra Chuť lásky
Buben M. M. Encyklopedie řádů, kongregací 
 a řeholních společností katolické  
 církve v českých zemích
Cibulka Aleš Zdenka Sulanová
David Petr Za strašidly do lesů a skal
Deveraux Jude První dojem
Dvořáček Petr Cestičky, cesty a mosty mezi lidmi
Eastlake William Jdi v kráse
Erskine Barbara Písky času
Fajfer Zdeněk Trenér fotbalu mládeže
Fousek Josef Pojďte se smát
Fuchsová Irena Když Anna utekla
Gerritsen Tess Hříšnice
Chmel Ladislav Saša Rašilov Saša Rašilov
Jansa Pavel Účtování
Jareš Antonín Mýlka
Kantůrková Eva Most přes Dlouhou řeku
Kejvalová Lenka Výživa dětí od A do Z
Klenková Jiřina Logopedie
Kodetová Soňa Jiří Kodet o sobě
Martin Kat Nevěstin náhrdelník
Nováková Marcela Skanzeny v čechách, na Moravě, 
 ve Slezsku
Oates Joyce Carol Vodopády
Pond David Čakry pro začátečníky
Reinerová Lenka Bez adresy
Šilhová Lucie Matkou ve vyšším věku
Švarcová – Slabinová Mentální retardace
Vondruška Vlastimil Olomoucký bestiář 

Knihy pro děti:
Conti Julia W.I.T.C.H. story
Dalton Annie Falešná stopa
Drijverová Martina Tamarína pomeranč
Faltová Věra Malý Vlk a Bystré Očko
Kabátová Veronika Nová láska na obzoru
Kludas Arnold Lodě
Lanczová Lenka Andělé noci
Ledererová Tereza Mluvíme anglicky 
 se čtyřlístkem
Marková Jiřina Opera nás baví
Řeháčková Věra Mary, ty jsi mazaná!

KULTURA, KNIHOVNA

Městská knihovna informuje

PŮJČOVNÍ DOBA O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Oddělení pro dospělé
Pondělí 8.00 – 12.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 12.00
Pátek 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00

Oddělení pro děti
Čtvrtek 8.00 - 12.00

Přístup na internet
Pondělí 9.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Úterý 9.00 – 12.00
Středa 9.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Čtvrtek 9.00 – 12.00
Pátek 9.00 – 12.00

Městská knihovna bude 
z důvodu dovolené

UZAVŘENA
pondělí – pátek
31.7. – 4.8. 2006

Základní umělecká škola 
oslavila svoje výročí

V záplavě kulturních akcí, které se jako 
vždy nahromadí v posledních měsících před 
prázdninami, stojí za pozastavení Slavnostní 
koncert, který naplnil 12. května t.r. velký 
sál Kulturního domu do posledního místa, 
ale který přesto mohl uniknout pozornosti 
širší bystřické veřejnosti ne zrovna spjaté se 
Základní uměleckou školou. Tato nejen pro 
naše město, ale i celou společnost důležitá 
instituce jím totiž oslavila 50. výročí svého 
založení. Pro širší bystřické publikum bych 
chtěla shrnout nejen své dojmy z  koncertu 
a výstavy výtvarných prací výtvarného oddě-
lení, která byla k shlédnutí v prostorách sálu, 
ale i zkušenosti, které jsem jako matka žáky-
ně školy po léta jejího vzdělávání nasbírala.

Koncert sám byl komponován v sedmi 
programových částech. Dechový orchestr 
ZUŠ pod vedením 
dir. Eduarda Makov-
ského vyhrával na 
uvítanou publiku již 
hodinu před začát-
kem koncertu na 
prostranství před 
Kulturním domem. 
Úvod provedl dětský 
pěvecký sbor „Stu-
dánka“ pod vedením 
Kateřiny Pospíšilové. 
Druhá, nejobsáhlejší 
část, představila žáky 
ZUŠ od nejmenších k nejpokročilejším, 
i když všechna čísla nedosahovala úrovně 
Urksových Nálad, interpretovaných klarine-
tem Matouše Vrbíka, či Bachova kvartetu, 
v němž dvě fl étny, klarinet a fagot vyka-
zovaly už profe-
sionální přístup 
interpretek k dílu, 
anebo výborných 
sólových vystou-
pení akordeonis-
tek. Bylo jen dobré 
předvést poslu-
chačům i výkony 
méně zralé, pozna-
menané trémou, 
prozrazující úsilí 
dětských hráčů. 
Bývá to i dřina, jak 
pro žáky, tak i pro učitele.

Hudební program, do nějž vstupova-
la moderátorským slovem paní ředitelka 
Eva Bagarová, která připomněla zajímavé 
události i osobnosti z historie školy, byl 
po přestávce dovršen vystoupeními býva-
lých absolventů, kteří po ukončení ZUŠ 
nejen nepověsili hudbu na hřebíček, ale 
dále rozvíjeli svůj talent v učilištích vyšší 

Dětské oddělení knihovny

zve čtenáře

na PRÁZDNINY

S KŘÍŽOVKAMI



ZDRAVOTNICTVÍ, ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ

Zubní pohotovost k červenci 2006
1.7.2006   MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
                 MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš
2.7.2006   MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice 
                 MUDr. Zdeňka Janoušková, Záviškova 1, Velké Meziříčí
5.7.2006   MUDr. Alena Burešová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.
                 MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n.P.
6.7.2006   MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město n.M.
                 MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš
8.7.2006   MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín
                 MUDr. Milena Koutková, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
9.7.2006   MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko
                 MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n.P.
15.7.2006 MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
                 MUDr. Vlasta Špinarová, Štursova 487, Nové Město n.M.
16.7.2006 MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
                 MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko
22.7.2006 MUDr. Danuše Grénarová, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
                 MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí
23.7.2006 MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár nad Sázavou
                 MUDr. Petr Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
29.7.2006 MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě 
                 MUDr. Jana Michalová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
30.7.2006 MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka
                 MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

Náš zahrádkářský svaz sdružu-
je 195 členů, kteří se starají o své 
zahrádky nacházející se v okolí 
Hory a u Lesoňovic. Naše organi-
zace ve spolupráci s městem v pře-
dešlých letech realizovala několik 
akcí. Jedná se zejména o opravy 
cest v areálech zahrádek. V pře-
dešlých třech létech jsme vždy za 
spolupráce s Ing. Buchtou získali 
podporu z Grantu města Bystřice 
na údržbu majetku. K tomu jsme 
přidali další polovinu z našich zdro-
jů a práci našich členů. Výsledkem 
jsou opravené cesty pod Bratruší-
nem, za Horou a u výletiště.

S městem dále spolupracuje-
me při korektní likvidaci odpadů, 
s čímž byly v dřívějších létech pro-
blémy. Nyní nám vždy po dohodě 
s panem Sitařem z fi nančního 
odboru město fi nančně přispívá 

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 
BYSTŘICE II

na odvoz odpadu zejména v obdo-
bí jarního úklidu a na podzim po 
sklizni, my zase zabezpečíme kon-
trolu, aby se do kontejnerů nedo-
stal odpad, který tam nepatří.

Podobně je tomu i u zimní 
údržby, kdy se naše organizace 
společně s městem spolupodílí 
na fi nancování odhrnování sněhu 
tak, aby prostor zahrádkářských 
kolonií byl našim členům dostup-
ný i v zimě.

Naším hlavním úkolem do nej-
bližší budoucnosti je zlepšit úklid 
veřejně přístupných ploch kolem 
zahrádek. Zatímco o oplocené 
zahrádky se všichni staráme vzor-
ně, veřejné plochy jsou často plné 
nepořádku, což dělá špatné jméno 
jak nám, zahrádkářům, tak bohužel 
i celému našemu městu.

Jiří Kekrt

LETNÍ TÁBOR
BOROVÁ

pro děti od 1 do 6 třídy

Termín: 12. – 19. 8. 2006
Místo: Borová u Poličky
Cena: 2.500,- Kč 
Ubytování: 5-ti lůžkové chaty 
Stravování: plná penze, pitný 
režim

Přímo v areálu je moderní bazén 
– vyhřívaný, sportovní hřiště, dětské 
hřiště, stolní tenis, půjčovna sportov-
ních potřeb, možnost táboráku. 

Děti čeká bohatý program – 
táborová hra, soutěže, výlety, kou-
pání a hlavně dobrá zábava.

Maximální počet účastníků tábo-
ra je 25 dětí.  Jsou volná poslední 
3 místa pro chlapce. 

Pokud by jste měli o tábor 
zájem, bližší informace obdržíte 
v kanceláři DDM nebo na telefo-
nu: 566552700, mobil:606169117 
email:ddmbynp@seznam.cz

Pracovníci DDM v Bystřici 
nad Pernštejnem děkují všem 
vedoucím ZÚ za celoroční 
spolupráci, ochotu a trpělivost 
při práci s dětmi. Rodičům 
a dětem děkujeme za jejich 
přízeň. Přejeme vám všem 
příjemné prožití dovolených 
a prázdnin a v příštím školním 
roce se těšíme nashledanou.
                       Miroslav Zonyga

ředitel DDM

Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže 
v Bystřici v Bystřici nad nad 
PernštejnemPernštejnem  

Z kuchyně MŠ Pohádka
Na začátku všeho vždy stojí nápad. 

Tentokrát s ním přišla p. kuchařka Z. 
Pindjaková, kterou její práce baví a 
stále vymýšlí něco, čím zpestřit dět-
ský jídelníček. Jednou je to poma-
zánka ozdobená na toastu zeleninou 
tak, že to připomíná dětský obličej, 
jindy připraví těstovinové, ovocné 
či zeleninové saláty. Její poslední 
nápad byl vařit celý den italská jídla. 
K svačině byl jeden z jejích vynika-
jících salátů, k obědu pak polévka 
„Minestrone“, jejíž hlavní složkou 
byla rajčata a sýr. Jako hlavní chod 
byla pravá italská pizza. 

Děti mohly i tu nejzajímavější 
část přípravy pizzy vidět na vlast-
ní oči – to když p. kuchařka těsto 
upravovala do placek. Nejvíc se 
líbilo dětem točení a vyhazování 
těsta nad hlavu. 

Paní učitelky nezůstaly stranou. 
Aktuálně zařadily do svého plánu 
na tento den poslech italských písní, 
prohlídku obrázků mořských živoči-
chů a poslechly si italštinu z magne-
tofonu. Ta všechny rozesmála.

Obrázky italského pobřeží a nej-
známějších kulturních památek 
dotvořily atmosféru slunné Itálie. 
Jedna p.uč donesla pravé italské boty 
jako pro princeznu, druhá italské 
kuchařské knihy, jiná maketu gondo-
ly a fotografi e z dovolené u moře.

Malovaly se pizzy z papíru, pole-
povaly se pískem místo sýra, kres-
lila se italská točená zmrzlina do 
předkreslených kornoutů. Každý 
dělal to, co ho nejvíc zaujalo. V jed-
né třídě paní učitelka s dětmi uva-
řila špagety, na jejichž ochutnávku 
pozvala i děti z ostatních tříd. Poka-

pané kečupem chutnaly báječně!
Už z dřívějších návštěv děti zna-

ly vnučky paní uklizečky L. Krej-
čové, které v Itálii žijí. Když si ale 
mohly prohlédnout jejich rodinné 
album, to teprve bylo něco! Každý 
chtěl říci druhým, co na nich „Kjá-
ra“ a „Frančeska“ dělají. Měly jsme 
s paní učitelkou co dělat, abychom 
fotky zachránily před potrháním. 

Byl to velice příjemně strávený 
den a troufnu si tvrdit, že se nikdo 
nenudil a určitě se každý dozvěděl 
něco nového.

Už tehdy jsme se všichni těšili na 
grilování na školní zahradě, které se 
mělo uskutečnit na Den dětí. Muse-
ly jsme ale počkat, až se umoudří 
počasí. V pátek 9. června konečně 
svítilo sluníčko, a tak mohly děti 
ochutnat každý svoji porci grilo-

vaného masa s bram-
borem zabalenou do 
alobalu, ale hlavně být 
u toho, když se maso 
na ohni připravovalo. 
Vám dospělým mohu 
prozradit malou lest : 
paní kuchařka si maso 
připravila v kuchyni na 
pánvi, aby byly splně-
ny všechny hygienické 
požadavky na stravu. 
Chutnalo všem.

Udělat si dny nějak 
zvláštní a výjimečné lze 
vždy, jen to chce nápad 
a lidi, ochotné udělat 
něco navíc. Těch je 
naštěstí na MŠ Pohád-
ka stále dost. Za to jim 
touto cestou také patří 
můj dík.

za kolektiv MŠ Pohádka 
M. Kolbábková



                                                                                             

Již několik let se žáci 4. a 5. 
tříd  Základní školy T.G. Masa-
ryka v Bystřici n. P. zúčastňují 
sportovní soutěže v minifotbalu 
Mc Donald´s Cup. Ani letos si 
nezapomněli prověřit své fotba-
lové schopnosti ve školním kole, 
které proběhlo v lednu. Nejlepší 
žáci tohoto utkání postoupili do 
okrskového kola, které se uskuteč-
nilo 12. května 2006 za pěkného 
slunečného počasí v Domaníně. 
Prvním vylosovaným soupeřem 

byla 2. ZŠ Nové Město na Moravě, 
se kterou chlapci zvítězili vysoko 
10 : 0. I druhý soupeř ZŠ Štěpá-
nov odcházel s porážkou 11 : 1.
 Na slavnostní vyhlášení se nejvíce 
těšili naši fotbalisté, neboť získali 
1. místo a nominaci do okresního 
kola ve Velkém Meziříčí. Také zde 
žáci předvedli velmi dobré výko-
ny. Vybojovali 2. místo a úspěšně 
reprezentovali naši školu.

Alena Havelková
Otakar Německý

Za devatero řekami a devate-
ro horami leží malebná vesnička 
Moravec. A vydáte-li se polní ces-
tou mezi loukami a rybníky ještě 
o kousíček dál, dorazíte až ke školí-
címu a rekreačnímu středisku České 
pošty. A právě tam se letos v květnu 
konal již druhý ročník čtyřdenního 
jazykového pobytu třídy s rozší-
řenou výukou anglického jazyka. 
A jaké bylo téma? To jistě podle 
názvu uhodnete sami. Po loňském 
objevení Velké Británie jsme se nyní 
vrhli do pohádek. Zaměřili jsme se 
nejen na ty z anglicky mluvících 
zemí, ale i na příběhy exotičtější, 
například z Vietnamu či Íránu.

Stejně jako již v předchozím 

roce bylo cílem našeho pobytu 
zdokonalit se v praktické angličtině 
a znalostech reálií formou nejrůzněj-
ších her. Byli jsme rozděleni do čtyř 
družstev, která mezi sebou soutěžila 
o poklad. Každý den se nesl v duchu 
jedné pohádky. Měli jsme tedy mož-
nost vžít se do hrdinů vyprávění 
o Červené karkulce, Šípkové Růžen-
ce, Popelce a Sněhurce. Kromě 
různých štafetových běhů, kvízů a 
soutěží na procvičení paměti jsme 
museli prokázat svou odvahu při noč-

ŠKOLSTVÍ

Mc Donald´s Cup Bylo, nebylo…
ní hře, zručnost a fantazii například 
při výstavbě Popelčina paláce a rov-
něž tvořivost při výrobě vlajek, znaků 
a masek, které jsme využili na závě-
rečném plesu. Aby se nám i pohádko-
vě usínalo, končil každý den vyprá-
věním cizokrajných příběhů a pohá-
dek na přání. 

A kdo na našem kurzu nemohl 
rozhodně chybět? No přece rodilý 
mluvčí, bez kterého se žádný správný 
jazykový kurz nemůže obejít. Stejně 
tak jako loni nás přijel navštívit ame-
rický lektor pan David Dickerman, 
který nám svým zajímavým a zábav-
ným programem zpestřil neděli. 

Na rozdíl od loňského roku nám 
počasí přálo, takže jsme si mohli 

dostatečně užít sluníčka, vydová-
dět se s kamarády a přivézt si domů 
spoustu nezapomenutelných zážitků. 

Velký dík patří nejen panu správ-
ci i paním kuchařkám, kteří se o nás 
perfektně starali, ale i sponzorům, 
díky nimž jsme tento pobyt mohli 
v plném rozsahu uskutečnit. Jsou 
to fi rmy: CORMEN s.r.o., WERA 
WERK s.r.o., MEGA-TEC s.r.o. 
a FONOREX spol. s.r.o. 

Zdenka Bartošová,
Radka Břenková

Každý rok se Základní škola Bys-
třice nad Pernštejnem, Nádražní 615, 
účastní GLOBE GAMES (dále pou-
ze GG) a letos tomu nemohlo být 
snad ani jinak. Již 9. GG se konaly 
v městečku Bánov nedaleko Uher-
ského Brodu od 5. do 8. května 2006. 
Někteří „nadšenci“ (my samozřejmě 
mezi nimi) jeli o den dříve a tento čas 
navíc nám poskytl příležitost poznat 
krásu a rozmanitost CHKO Bílé Kar-
paty.

Náš soutěžní tým pod vedením 
paní učitelky Dagmar Pivkové se 
skládal z těchto členů, lépe řečeno 
členek : Irena Novotná, Iveta Valová, 
Bára Dědová a Lenka Honková.

Vše vypuklo v sobotu ráno. 
Vyzvedly jsme si potřebné věci a už 
jsme se začaly orientovat podle map-
ky a hledat první stanoviště. Pro čes-

BYSTŘIČTÍ PERMONÍCI V BÁNOVĚ

ká soutěžní družstva bylo připraveno 
10 stanovišť, na která jsme musely 
přijít ve stanovený čas. Plnily jsme 
postupně následující úkoly:
1. pH hra - naměření určitých hod-
not pH
2. Co nám prozradí GLOBE data? 
- určení zemí podle grafů srážek, 
teplot a fotografi í
3. Klávesnice - sehranost týmu
4. Co tu kvete? – určování rostlin
5. Hydrologie – měření pH, teploty 
a průhlednosti vody
6. Geologie – určování nerostů
7. Biometrie – určování výšky stromů, 
obvodu kmene, korunového zápoje
8. Kde jsme? – práce s GPS
9. Meteorologie – určování oka-
mžité, max., min. teploty a určování 
oblačnosti
10. Angličtina v symbolech

I přes obrovskou konkurenci 48 
středních a základních škol z Čes-
ké republiky, Slovenska, Polska, 
Maďarska a Libanonu, jsme si ved-
ly opravdu dobře. Již po pár stano-
vištích jsme si byly celkem jisté, že 
tento rok se umístíme mnohem lépe, 
než ten loňský. A opravdu. Při vyhla-
šování výsledků jsme ani nedýchaly 
a když pořadatelé oznámili jméno 
našeho týmu na 3. místě, všechny 
včetně paní učitelky jsme jásaly.

A teď něco pro nezasvěcené. 
GLOBE je mezinárodní ekologic-
ký projekt, jehož cílem je sledování 
životního prostředí na místní i glo-
bální úrovni. Studenti z více než 20 
000 škol ve 110 zemích světa pro-
vádějí pozorování kvality životního 
prostředí ve svém okolí i pravidelná 
každodenní měření atmosférických 
údajů a zjištěná data odesílají do 
databáze v USA, kde slouží pro 

tvorbu globálních předpovědí počasí 
i studium dlouhodobých změn kli-
matu Země. 

Co jsou to Globe Games? Každo-
ročně organizovaná soutěž, při 
které si studenti ověří své znalosti 
a dovednosti, prozkoumají vybrané 
území, vzájemně si vymění své zku-
šenosti a dozví se novinky o projek-
tu GLOBE. 

Základní škola Bystřice n. P., 
Nádražní 615, je do Programu 
GLOBE zapojena již od roku 1996, 
od roku 1997 žáci naměřená data 
pravidelně odesílají do databáze 
v americkém Coloradu. Projekt na 
naší škole vede paní učitelka Dag-
mar Pivková.

V roce 2008 se 11. Globe Games 
uskuteční v našem městě.

Za členy ekologického kroužku
při ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Irena Novotná



OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - VI.

Jeden z předních překladatelů 
Bible kralické, vynikající znalec 
hebrejštiny, žák Blahoslavův.

Před rokem 1550 se narodil 
v Bystřici nad Pernštejnem budoucí 
českobratrský kněz Izaiáš Cibulka. 
Jméno Cibulka se v Bystřici poprvé 
připomíná od roku 1533, kdy Jíra 

IZAIÁŠ  CIBULKA /Caepola/

Hynek Jurman

Cibulka kupuje grunt od Jana Vali-
hody za 111 kop. V roce 1542 byl 
purkmistrem Jiřík Cibulka a v radě 
starších zasedal Vít Cibulka.

V roce 1562 se stal Izaiáš učed-
níkem v Boleslavi, roku 1568 jáh-
nem ve Strážnici a od roku 1572 
knězem ve Slavkově. Jako odcho-
vanec samotného Jana Blahoslava 
vykonal Cibulka v letech 1571 
– 1573 tři cesty do Vitenberka 
kvůli přeložení bratrských konfesí 

Ještě jednou do stejné řeky…
Pokud se případný čtenář tohoto textu nedá odradit zašifrovaným titulkem, 

záhy pochopí, že onou řekou je míněno dlouhé, přes třicet let trvající období, 
které jsem strávila na bystřickém gymnáziu. Známé úsloví praví, že dvakrát 
do jedné řeky nevstoupíš, ale v tomto případě výjimka potvrzuje pravidlo.

Do proudu vzpomínek,  které mne v uplynulých týdnech letošního jara 
přenášely také často do Bystřice, jsem vstoupila nejdříve nad písemnými 
gratulacemi od někdejších žáků i kolegů – k nejmilejším patřilo přání mé 
dlouholeté sousedky ze Sídliště I., obětavé a spolehlivé paní Heleny Marva-
lové a jejího syna.

Když jsem však na sklonku května otevřela Noviny Bystřicka – ty dala 
k dispozici všem účastníkům zájezdu, na který se vypravili členové Společ-
nosti Anny Pammrové, paní Libuše Pechová, nastala zvláštní chvíle. Bylo 
by ji vhodné označit opět známým úslovím – chvíle lámání chleba. Onen 
pomyslný chléb se tentokrát lámal v můj prospěch.

Moji kolegové a bývalí studenti gymnázia, na němž jsem prožila praktic-
ky celý svůj profesionální život, napsali v několika odstavcích to, co jsem 
uložila hluboko do srdce a o čem jsem se ostýchala s kýmkoliv hovořit. Jest-
liže se mi v životě podařilo takřka do důsledku naplnit určitý cíl, pak to byl 
můj kantorský úděl. Lidověji vyjádřeno – snad jsem se opravdu neminula 
povoláním. Člověk nemůže dosáhnout všeho, co by si přál. Ale v případě 
učitele znamená to pevné pouto, které ho spojuje po desítky let s bývalými 
žáky i kolegy, to pomyšlení, že v nich zanechal trvalejší pozitivní stopu,  pro 
něj víc než několik medailí udělených několika ministry školství. 

Všem těm, jejichž jménem byl podepsán zmíněný článek,  děkuji za velké 
zadostiučinění; asi jsem opravdu nežila nadarmo.

Dokonce třetí vstup do stejné řeky byl o to nezapomenutelnější, že jsem se 
s řadou  svých milých souputníků zejména po labyrintu nejčarovnějším – po 
cestách a stezkách literatury, a především poezie, setkala na začátku měsíce 
s čarovným jménem červen osobně. Znovu jsem zažila to dávné potěšení, ba 
okouzlení – znovu jsem se dívala do očí, které nehledě na kalendář neztratily 
mladý třpyt, to zaujetí pro téma hovoru; pohledy nejen svých bývalých stu-
dentů, ale mnoho let už také pedagogů  – je jich mezi nimi řada – zase nesly 
v sobě krásné poselství lidskosti – jsme s tebou, rozumíme ti, neopustíme 
tě ….

Nemohu žehrat na osud – mám rodinu, stále ještě mohu obejmout  svá 
milovaná vnoučata, ale pocit sounáležitosti s tolika otevřenými srdci se 
rodinnému štěstí přinejmenším vyrovná.

Poděkovat za to těm stále mladým někdejším hráčům na nervy kantorů 
a zároveň naplniteli jejich životních osudů, poděkovat milovaným kolegům 
a věnovat vroucnou vzpomínku těm navždy opustivším naši sborovnu – Voj-
tovi, Vandě, Jiřímu, Pepíkovi, Jendovi – je velmi, velmi málo. Mohu a jsem 
v této chvíli nepředstíraného dojetí schopna jen několika slov :  Nikdy na vás 
nezapomenu, ani na město postříbřené tím mladým vláním …

Vlasta Urbánková

TAKÉ SE STALO...

Radní Kraje Vysočiny Marie Černá a regionální spisovatel Vladimír 
Makovský přestřihují pásku a otevírají Mlynářskou cyklostezku. Bobro-
vá, 8. 6. 2006.                                                     Foto: Jarmila Zemanová

Skončil další ročník fl orbalových soutěží. Na fotce družstvo starších žáků. 
Více na str. 16.                                                       

OHLASY NA BOČKA
PhDr. Ivan Štarha, Ing. Petr 

Dvořáček, Jaroslav Sadílek, PhDr. 
Zdeněk Kubík i třeba Michal Jur-
man zareagovali na náš příspěvek 
o Antonínu Bočkovi. Rozvíjejí-
cí se polemika může přispět jak 
k objektivnímu zhodnocení bys-
třického rodáka Bočka, tak pře-

devším k vyjasnění problematiky 
údajné první písemné zmínky 
o Bystřici z roku 1220.

Rozsah příspěvků bohužel zatím 
brání jejich otištění v našich novi-
nách. Bylo by asi vhodné konečně 
zplodit vlastivědný sborník Měst-
ského muzea.   -HJ-

Vážení čtenáři Bystřicka,

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za vysokou účast ve 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která byla v kraji 
Vysočina druhá největší v ČR. Svědčí to o tom, že lidem z Vysočiny 
není lhostejná budoucnost naší země, a to je jistě milé zjištění. 

Chtěl bych poděkovat zejména těm voličům, kteří podpořili sociální 
demokracii a přispěli tak k vítězství ČSSD v kraji Vysočina. Na Bystřicku 
jsme získali podporu téměř 45% voličů a ODS porazili rozdílem více 
než 26% hlasů. Je to pro nás obrovský závazek do budoucna. 

Vaší důvěry si velice vážíme, a proto chceme být v co největším 
kontaktu s občany i prostřednictvím našich zástupců v komunální 
politice. Chceme se aktivně účastnit komunálních voleb i v malých 
obcích a být otevřenou stranou i pro naše voliče - nestraníky. Slušným 
lidem se zájmem o komunální politiku proto nabízíme místa na 
kandidátkách ČSSD pro podzimní komunální volby.

         Váš poslanec Karel Černý
(Regionální poslanecká kancelář, Strojírenská 371, 

591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 620 560)

* před 1550 Bystřice n. P.
† 25. 8. 1582 Kralice n. Osl.

do latiny a jejich vytištění. Vše se 
mu podařilo zařídit a sepsal o tom 
obšírnou zprávu v latině.

Potom se stal Izaiáš Cibulka 
správcem bratrského sboru v Kra-
licích. Šest let po smrti Jana Blaho-
slava pokračovali čeští bratři v pře-
kladu Písma svatého pod vedením 
Ondřeje Štefana. V roce 1577 byl 
do rady povolán i Izaiáš Cibulka a 
po Štefanově smrti vedl dále pře-
klad Bible kralické pod dozorem 
bratra Eneáše. Mezi překladatele 
patřil i jiný bystřický rodák Jan 

Hlaváč – Kapita, autor Postily 
(zemřel 31.12.1589).

Když byla v roce 1578 ivančic-
ká tiskárna přenesena do Kralic, 
byl zde vůdčí silou právě Cibul-
ka. V letech 1579 – 1581 tak byly 
vydány tři díly Bible kralické. 
V dalším roce Izaiáš Cibulka neče-
kaně zemřel a dokončení díla se 
nedočkal.
(i dle strojopisu Bohuše Schwarze-
ra „Stará Bystřice“ a A. Denise: 
Konec samostatnosti české, Praha, 
1909)
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Dovolil bych si připomenout dva 
aspekty, bez nichž se dá dneska jen 
těžko co zrealizovat. Za prvé se 
všechny grantové a podobné pro-
gramy připravují s velkým předsti-
hem a za druhé jde vždy o týmovou 
práci. Tabule na návsích tvoří jed-
nu z informačních úrovní projektu 
„Návštěvnické centrum a informač-
ní systém cestovního ruchu Bystřic-
ko“. Ten se začal připravovat zhru-
ba před rokem a půl, tedy v době, 
kdy jsem ještě zaměstnancem Měs-
ta Bystřice sám nebyl. Na počátku 
stáli především pánové Stanislav 
Bartoš a Ing. Tomáš Straka ze sta-
vebního odboru města a s nimi 
Ing. Michal Burian z konzultační 

a poradenské fi rmy ECEAT.

Jak jste se Vy k této práci 
dostal?

Domnívám se, že jsem se v pravý 
čas ocitl na správném místě a mohl 
jsem vlastně prodat to, čemu se více 
než 20 let věnuji jako koníčku. Mám 
přehled o tomto kraji, jeho historii, 
památkách, zajímavostech i součas-
nosti. Tedy informace, které by se 
nedaly na počkání vycucat z prstu. 
Nebylo mi tedy zatěžko sestavit 
texty, věděl jsem dobře, kam vzít 
fotografa, na co se zaměřit, kam se 
případně obrátit o radu.

Odkud jste nejvíce čerpal?
Obrátil jsem se i na starosty 

a představitele obcí, abych ctil 
jejich pohled. Něco se dá najít na 
internetu a ve vlastivědné literatu-
ře. Mám slušnou řádku kamarádů, 
kteří mají stejného koníčka jako já 
(Karel Skalník, Jarda Sadílek, Vla-
do Cisár, Toník Špaček ad.) a zamě-
řují se třeba na nějakou užší oblast. 
Ti rádi poradí či půjčí fotky. Ale asi 
úplně nejvíce jsem často hledal ve 
svém vlastním vlastivědném prů-
vodci „Bystřicko“ (2. vydání 2000), 
kde je opravdu celý náš region 
přehledně podaný v kostce. Hledal 
jsem tak vlastně sám v sobě a zase 
využil práci, kterou jsem už dělal 
před léty.

Jaké informace tedy na tabu-
lích najdeme a kde konkrétně? 

Velmi stručně podanou historii 
obce, současnost často doplněnou 
o možnosti rekreace a občerstve-
ní, všechny možné atraktivity na 
katastru obce, tipy na výlet, neza-
pomínám na zdejší osobnosti. Mezi 
zapojenými obcemi jsou Bukov, 
Dalečín, Dolní Rožínka, Chlum-
Korouhvice, Lísek, Milasín, Pro-
setín, Rovečné, Rozsochy, Rožná, 
Strážek, Střítež, Štěpánov, Ubuší-
nek, Unčín, Vír a Zvole. Poděkovat 
chci ještě výtvarníkovi Ing. Josefu 
Mackovi z Brna za vizuální podobu 
tabulí, za perfekně a rychle odvede-

nou práci. Myslím si, že díky němu 
jsou naše tabule hezčí než ty v dal-
ších regionech.

Byl prý to on, kdo zase ocenil 
Vaši práci, která podle něj převy-
šuje běžný průměr. A navrhl, že 
by měl být aspoň z jedné strany 
tabule Váš podpis.

Ano, profesionál pan Macek se 
nezapře… (Smích).

Co tabule přinesou obyvatelům 
Bystřicka a co přespolním turis-
tům?

Určeny jsou asi více těm přespol-
ním, aby návštěvníci pochopili, že 
i u nás lze co obdivovat, že mohou 
zajet i do dalších obcí a strávit tak 
u nás více času. Ale i místní občané 
si snad u tabule připomenou nějakou 
pozoruhodnost svého bydliště, 
o níž buď nevědí, nebo na ni už 
zapomněli. 

Jak bude prezentace Bystřicka 
pokračovat?

Všech 17 obcí se v brzké době 
dočká ještě propagačních brožur, 
jejichž obsahy budou v souladu 
s obsahem informačních tabulí. To 
vše je spolufi nancováno Evropskou 

unií z programu SROP a Krajem 
Vysočina. Samozřejmě nevylu-
čujeme, že se některá další obec 
může dodatečně přihlásit a že se jí 
dodělá tabule i brožura. Právě pro-
bíhají workshopy pro podnikatele 
i zástupce obcí. Zhruba během měsí-
ce budou na Pernštejně, Karasíně 
a Šiklově mlýnu instalovány mluví-
cí kiosky. K realizaci se velmi hez-
ky postavil starý gentleman Rado-
van Lukavský, o čemž si můžeme 
popovídat někdy jindy. Chceme 
vydat turistickou mapu Bystřicka 
a další propagační brožury, snad 
i nové pohlednice. Chceme vyty-
čit nové trasy pro turisty a nadále 
propagovat turistický ruch na Bys-
třicku.

Děkuji za rozhovor. 
Ptala se Jarmila Zemanová

Na konci června končí grantový 
program „Vysočinou za zdravím 
a poznáním“, který přinesl Bystřic-
ku mimo jiné i nové letáky a nové 
webové stránky. V minulých dnech 
se také návsi sedmnácti obcí Bys-
třicka zaplnily krásnými informač-
ními cedulemi. Z jedné strany je na 
nich přiblížen zdejší mikroregion 
slovem, fotografi emi a mapkou, ze 
strany druhé je prezentována každá 
obec. O rozhovor jsem požádala 
Ing. Hynka Jurmana, který měl na 
obsahu všech tabulí lví podíl.

Kdo vlastně tuto formu propa-
gace vymyslel?

HLEDAL JSEM SÁM V SOBĚ… Rozhovor s Hynkem Jurmanem

Moje dojmy z Prahy
Svítilo sluníčko a my jsme věděli, že se dnešní naplánovaný výlet do 

Prahy určitě vydaří. Sešli jsme se brzy ráno, abychom se vydali na cestu, 
která byla příjemná i přesto, že trvala tak dlouho.

Na Strahově již na nás čekala velmi milá průvodkyně, která nás zaved-
la nejprve ke Strahovskému klášteru, kde začala naše exkurze. V muzeu 
miniatur nás zaujala neobyčejným výkladem, např. okovaná blecha, 
zrníčko máku s portrétem nebo kniha velikosti 0,5 cm.

Dále jsme pokračovali směrem k Pražskému hradu, zastavili jsme se 
u Lorety a zaposlouchali se do krásné zvonkohry. Zde jsme slyšeli smut-
ný příběh o 22 dětech, které zemřely na mor a na jejich památku byl 
každému z nich darován zvonek a sestavena tato zvonkohra.

U Pražského hradu jsme se pokusili rozesmát hradní stráž, která stála 
v pozoru bez jediného pohnutí, ale bez úspěchu. Poté jsme se vydali ke 
katedrále sv. Víta, kde jsme viděli hroby našich slavných předků. Navští-
vili jsme i Vladislavský sál, kde se v minulosti konaly rytířské souboje.

Na cestě ke Karlovu mostu jsme prošli Zlatou uličkou a po Zámec-
kých schodech. Na Karlově mostě jsme obdivovali unikátní sochy a po 
doteku na kříž s pěti hvězdičkami pomysleli na svá nejtajnější přání. 
Odtud jsme přes Klementinum, kde se nachází nejstarší hydrometeo-
rologická stanice v Evropě, došli na Staroměstské náměstí. Po krátkém 
rozchodu jsme se seskupili pod Orlojem spolu se stovkami dalších turis-
tů, převážně cizinců, na přehlídku apoštolů.

Autobusem jsme přejeli na Vyšehrad, kde jsme měli možnost prohléd-
nout si pomníky slavných osobností a pokochat se výhledem na Vltavu. 
Protože jsme byli všichni velmi unavení a plní zážitků, rozhodli jsme se 
vrátit domů.

Myslíme si, že si Praha rozhodně zaslouží být naším hlavním měs-
tem, neboť skrývá mnoho tajemných příběhů ze starých časů a překrásné 
památky.

Anna Michalcová a Monika Cíchová, žákyně 9. ročníku 
Základní školy Strážek

H. Jurman se Společností F. Kroha bádá v hradních zříceninách, které 
také propaguje naše město prostřednictvím mluvících kiosků. Hrad Skály, 
10. 6. 2006.                                                                 Foto: Karel Skalník



ČAM pořádá dne 23. 7. 2006 
motokrosové závody Mistrovství 
Evropy + vložený závod Přebor 
ČR na závodišti Dalečín Píseč-
ská Zmole. Srdečně zveme pří-

znivce motokrosu. Účast jezdců 
celé Evropy je zajištěna ve třídě 
250 / 500 ccm. Občerstvení je rov-
něž zajištěno.

Slavíček Jiří

Pozvánka na oslavy 
50 let tevření nové budovy 
základní školy v Rovečném

10:30 - 14:00
Setkání bývalých a současných pracovníků základní školy

14:00 – 14:15
Zahájení oslav pro absolventy a širokou veřejnost

14:15 – 16:30
Kulturní program žáků Základní školy Rovečné v budově školy, pro-
mítání videopořadů z akcí školy, výstavky prací žáků, historie školy 
a dobové fotografi e, prohlídka školy.

od 16:30
Přátelské posezení absolventů a bývalých i současných pracovníků 
základní školy s občerstvením a hudbou v areálu školy.

Během oslav proběhne charitativní akce. Můžete se připojit a pod-
pořit občanské sdružení „ŽIVOT DĚTEM“ (www.zivotdetem.cz) 
a čeká Vás i malé rodinné mediální překvapení…

Přijměte tedy prosím naše pozvání k tomuto setkání a přijďte si 
zavzpomínat.

Josef Dvořák
ředitel ZŠ a MŠ Rovečné

Vedení Základní školy a Mateřské školy v Rovečném ve spolupráci 
se zastupitelstvem a spolky obce Rovečné si dovoluje pozvat býva-
lé absolventy, pedagogické pracovníky i další zaměstnance Základní 
školy v Rovečném na oslavy 50 let od otevření nové budovy základní 
školy, které se uskuteční v sobotu dne 1.července 2006.

Program oslav

Příprava na vzdělávání a pobyt 

žáků ve speciálních školách se neo-

bejde bez podpory tzv. osobních 

asistentů. Jde o podporu žákům 

s těžkým tělesným postižením, kte-

ří při pobytu ve školách potřebují 

dopomoc i při běžných činnostech. 

Tato podpora asistentů je však hra-

Základní škola speciální Bystré připravuje nový 
školní rok s podporou Firmy Wera Werk s.r.o

zena pouze částečně prostřednic-

tvím neziskových organizací, proto 

bych rád poděkoval  fi rmě Wera 

Werk s.r.o za peněžní dar, díky kte-

rému bude v novém školním roce 

opět tato asistence zajištěna.

Ivo Musil,
ředitel ZŠS Bystré

V současné době probíhá na Bystřicku dotazníkové šetření, které 
přispěje k vytvoření integrované rozvojové územní strategie 
MAS Zubří země, o.p.s. Dotazníkové šetření je součástí projektu 
„Vypracování integrované územní rozvojové strategie MAS Zubří 
země“ předloženého mikroregionem Bystřicko do Operačního programu 
„Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ v rámci opatření 2.1.4 C 
Rozvoj venkova (podopatření typu Leader+) – osvojování schopností.

Od roku 2007 měla by být MAS (místní akční skupina) připravena na 
základě této zpracované územní strategie rozdělovat a administrovat 
fi nanční prostředky, které jí budou schváleny. Proto je nutné, aby 
strategie vytvořená „od spodu“ obsáhla a zaměřila se na všechny 
problémové a významné oblasti a témata, které je důležité v příštích 
letech fi nančně podporovat.

Hlavním posláním MAS Zubří země bude v příštích letech přispět 
ke zlepšení kvality života všech obyvatel mikroregionu Bystřicko. 
K tomu by měly napomoci fi nanční prostředky z různých evropských 
i krajských programů či fondů. Přímo pro MAS je určen program Leader 
+ a Leader ČR, které fungují jinak než jsme tomu byli zvyklí. Ve většině 
žádostí o dotace musí nejdříve existovat záměr a teprve pak se na jeho 
realizaci shánějí peníze. U programů Leader je to přesně naopak. Nejdříve 
jsou pro MAS schváleny fi nanční prostředky na realizaci strategie, 
a sama MAS se pak rozhoduje na základě předložených žádostí, komu 
a na co je poskytne.

Dotazník obsahuje 9 oblastí na str. 1–3, které ovlivňují kvalitu 
života všech obyvatel z mikroregionu Bystřicko. Každá z oblastí 
obsahuje související témata různé důležitosti. Do volných řádků je 
možné dopsat i nová témata. Těmto tématům každý subjektivně přiřadí 
bodové hodnocení (rozpětí 1–5 bodů, 1: nejméně významné, 5: nejvíce 
významné).

Bodové hodnocení odpovídá např. tomuto slovnímu hodnocení: 
1: Nevnímáme, že tato oblast je pro naší obec (společnost) 

důležitá. 
3: Důležitá oblast, lze však řešit postupně. 
5: Velice důležitá oblast, měla by být řešena přednostně.
Dále je součástí dotazníku formulář pro stručný popis Vašich 

projektových záměrů          str. 4., ve kterém se defi nují akce (aktivity), 
které je potřebné ve Vaši obci (společnosti) uskutečnit v průběhu příštích 
cca 6 let.

Popis se skládá z těchto parametrů:
1. popis záměru/lokalizace 
2. projektová příprava
3. připravenost k realizaci
4. předpokládané náklady (tis. Kč)
5. předpokládaný termín realizace (rok)
Dotazník je možné si stáhnout z internetové adresy http://www.bytricko.

cz nebo je možné si ho vyžádat v kanceláři mikroregionu (budova MěÚ 
Bystřice n.P., Příční 405, Bystřice n.P.), tel.: 566 590 399, 731 575 342. 

Vyplněný dotazník můžete odevzdat do konce června v kanceláři 
mikroregionu Bystřicko  nebo zaslat na poštovní adresu (Mikroregion 
Bystřicko, Masarykovo nám. 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem) 
a e-mailové adresy (zubri.zeme@centrum.cz, mikroregionbystricko@
centrum.cz)

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku a za spolupráci na vytvo-
ření integrované rozvojové územní strategie MAS Zubří země, o.p.s.

 Jarmila Zemanová

DOTAZNÍKOVÉ  ŠETŘENÍ  K  VYTVO-
ŘENÍ  ÚZEMNÍ  STRATEGIE

MIKROREGION BYSTŘICKO
web: //www.bystricko.cz e-mail: mikroregionbystricko@centrum tel.: 566 590 399, 731 575 342
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ASK Bystřice nad Pernštejnem – FLORBAL
Tak nám opět skončil další roč-

ník fl orbalových soutěží. Proto při-
nášíme výsledky našich družstev  
na konci soutěží.

Muži po celý rok měli problémy 
s docházkou (na některé zápasy 
odjelo minimum hráčů) a záro-
veň pomalu dochází ke generační 
výměně, a to se také projevilo ve 
výsledcích, když jsme na záchra-
nu čekali až do posledního zápasu 
v soutěži.

Naši starší žáci nám naopak 
udělali radost, když k velmi pěk-
nému čtvrtému místu „A“ družstva 
se přidalo i „B“ družstvo s koneč-
ným třináctým místem. Ale nejen 
konečné výsledky nám udělaly 
radost. Po celou dobu soutěže jsme 
předváděli výborné výkony. Nejen 
„A“ družstvo, ale i „B“ družstvo, 
když několikrát prohrálo nejtěsněj-
ším rozdílem v posledních minu-
tách. Pro příklad „A“ jako jedno 
ze dvou družstev porazilo vítěz-
né JeMoBu, které na Mistrovství 
republiky ČR nakonec skončilo na 
druhém místě, když prohráli až ve 
fi nále. Nám utekla účast v kvalifi -
kaci na MR ČR o jedno místo.

Po úspěšné sezóně jsme družstvo 
starších žáků přihlásili na meziná-
rodní turnaj mládeže. Turnaj se 
koná od 16. června do 18. června 
v Liberci. Soupeři nám budou:
Kolín, České Budějovice, Ústí nad 
Labem, Wizards Praha, Athletics 
Praha.

Bližší informace naleznete na: 
www.nisaopen.net

Dne 13. 5. 2006 jsme dále sehrá-
li přátelská utkání ve sportovní 
hale v Bystřici n. P. s brněnským 
oddílem ZŠ Horní.

Výsledky:
 
elévové (94 a ml.)  
ASK BY : ZŠ Horní     1:17 a 2:4
  

sili nově i družstvo dorostenců.
Letní příprava starších žáků 
a dorostenců proběhne společně 
a začátek je naplánován  na 15. 
srpna.Sraz bude u sportovní haly 
v 18:30.

Dále bychom touto cestou chtěli 
poděkovat městu Bystřice n.P. za 

podporu při rozvoji tohoto sportu 
a podniku Harmonie za podporu 
při sehrání přátelských zápasů. 
Dík také patří zaměstnancům 
sportovní haly v Bystřici n.P.

       Za oddíl ASK Bystřice n. P. 
Jaroslav Dufek

ml. žáci (92 a 93)  
ASK BY : ZŠ Horní 2:5   a 4:5

st. žáci (90 a 91 )  
ASK BY : ZŠ Horní    2:1

Na příští sezónu 2006/2007 jsme 
mimo mužů a starších žáků přihlá-

SK BYSTŘICE N.P. 
2006

Členové SK během roku nehrají 
pouze fotbal a jejich sezóna netr-
vá jen v době mistrovských utkání 
od dubna do června a od srpna do 
října. Většina členů se na činnos-
ti klubu podílí průběžně celý rok. 
Po skončení podzimní části sou-
těží se dál trénuje v tělocvičně, 
hale, náhradních plochách nebo na 
umělé trávě v Domaníně (záleží na 
počasí a fi nancích). Po krátké pře-
stávce během Vánoc a novoroč-
ních svátků se pokračuje halovými 
turnaji a přípravnými zápasy.

V únoru se společně s Teniso-
vým klubem podílíme na pořádání 
Plesu sportovců. Možnost k setká-
ní tu mají členové všech oddílů, 
fandové a občané města. Letos 
zdárně proběhl již 5. ročník a zařa-
dil se mezi stálice v bystřické ple-
sové sezóně.

Na konci března začíná jarní 

část mistrovských soutěží, končí 
v polovině června. Neznamená 
to pouze víkend co víkend utká-
ní doma či venku, ale i tréninky 
během týdne. Ne všichni hráči žijí 
a bydlí v Bystřici, takže se musí 
dojíždět. Vír, Rovečné, Štěpá-
nov, Nedvědice, Věchnov, Rožná, 
D. Rožínka, Moravec, Zvole..., 
ale také Žďár n.S. a Brno. To jsou 
místa, odkud hráče vozí buď rodi-
če nebo se dopravují sami. Mezi 
zápasy a tréninky se ale také nata-
hují a stahují hadice na zavlažová-
ní trávníku, stěhují branky, hrabou 
meze, chodí se na brigády apod. 

V posledních dnech a týdnech 
probíhá např. sběr kamení a drnů 
na opravovaném náhradním hřišti 
v Lužánkách, částečná rekonstruk-
ce ozvučení na stadionu, buduje se 
chodník a zahrádka k občerstvení 
diváků, atd. Po skončení sezóny 
proběhne generální obnova trav-
natého povrchu na hlavním hřišti 
(hloubková vertikutace), na kte-
rou padne cca 60 tun křemičitého 
písku, 150 kg travního semene 
a potom už jen hnojit, stříkat a 
sekat. Dále během letní přestáv-
ky provedeme výměnu obrubníků 
z vnitřní strany atletického oválu. 

Na tuto akci se nám podařilo získat 
účelovou dotaci z Kraje Vysočina. 
Začátkem června, v sobotu 3.6. od 
14:00 hod, jsme na stadionu opět 
pořádali Den dětí a v červenci, od 
17. 7. do 23. 7., bude letní kino.

Na tuto činnost jsou potřeba nejen 
lidé, ale také peníze. Celkový roz-
počet klubu se v posledních letech 
pohybuje přes 1,1 mil. Kč a jeho 
zabezpečení není zrovna maličkost. 
Nejvyšší podíl v příjmech rozpočtu 
tvoří podpora města formou vypsa-
ných grantových programů. Jedná 
se o programy na podporu: správy 
a údržby majetku, mládeže, sportu 
a kultury. Další významnou část 
tvoří příjmy od sponzorů a dotace 
z ČSTV (příp. od ČMFS a Kraje 
Vysočina), vlastní hospodářská 
činnost (ples, hudební zábavy a let-
ní kino) a členské příspěvky.

za SK Bystřice n.P. Petr Slabý

Konečná tabulka soutěže mužů Jm přebor I 
1.  SK JeMoBu 20 15 3 2 107:45 33 postup 
2.  Tišnov Paladins 20 16 0 4 86:44 32 postup 
3.  TJ Sokol Brrno 

Židenice
20 11 4 5 90:68 26  

4.  VSK VUT Skurut 
Hai Brno 

20 11 1 8 82:63 23  

5.  Atlas ČKD Blansko 
B

20 9 2 9 84:77 20  

6.  TJS Gullivers 
Komín B 

20 7 2 11 78:68 16  

7.  FK Orel Telnice 20 8 0 12 75:106 16  
8.  ASK Prostyk 

Bystřice n/P 
20 6 2 12 72:99 14  

9.  Orel Šlapanice 20 6 2 12 52:85 14  
10.  Sokol Brno III-

Falcons
20 6 1 13 80:111 13  

11.  FbK Sokol 
Moravské
Budějovice

20 6 1 13 65:105 13 sestup 

Konečná tabulka soutěže st.žáků Jm liga 
1.  SK JeMoBu B 23 21 0 2 246:64 42 
2.  Bulldogs Brno 23 20 1 2 209:36 41 
3.  FK ZŠ Křtiny 24 19 3 2 214:56 41 
4.  ASK Bystřice n/P 23 17 1 5 147:60 35 
5.  SPA Sokol Brno I-

Žraloci
23 17 1 5 156:80 35 

6.  FBC Sokol Bučovice 24 15 1 8 139:102 31 
7.  Hippos Žďár nad 

Sázavou
23 14 0 9 142:118 28 

8.  FbK Svitavy 24 13 1 10 121:78 27 
9.  TJ Lubná 24 12 2 10 102:78 26 
10.  FbC ZŠ Horní 23 12 1 10 135:125 25 
11.  SK JeMoBu  23 11 1 11 145:127 23 
12.  TJ Znojmo 23 8 3 12 102:114 19 
13.  ASK Bystřice n/P B 23 7 1 15 84:132 15 
14.  FBC TJ Sokol 

Jevíčko
24 7 1 16 117:193 15 

15.  Bulldogs Brno B 23 6 2 15 59:142 14 
16.  TJ Znojmo B 23 6 0 17 76:158 12 
17.  TJ Komořany 24 4 1 19 68:249 9 
18.  SPA Sokol Brno I B 23 2 2 19 56:169 6 
19.  TJ Sokol Tišňov 24 0 0 24 34:271 0 
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Družstvo Areál sportu úspěšně 
zakončilo jarní část ABL, když ve 
své první sezóně obsadilo celkově 
7.místo ze 12 účastníků. Jednotliví 
hráči dosáhli následující průměrné 
výsledky:
Martin Unzeitig 182,18 bodu
Petr Hašek 170 bodů
Alena Kadlecová 169,9 bodu
Jan Martínek 164,88 bodu

Svými výkony si Alena Kadle-
cová a Martin Unzeitig zajistili 
postup na mistrovství ČR jednot-

Jarní sezóna bowligového družstva Areál sportu

V tomto roce je to 70 let od počátku organizované kopané 
v našem městě. Sportovní klub Bystřice n.P. k této příležitosti 
chystá na sobotu 29. července 2006 oslavy této události. Součástí 
oslav, které proběhnou na stadionu v Bystřici, bude mj. sehrání 
několika přátelských utkání, vydání souhrnného almanachu, odpo-
lední a večerní kulturní program. Na vydání almanachu se význam-
nou měrou podílí město Bystřice n.P., kde se nám podařilo získat 
fi nanční podporu formou grantu.

70. výročí kopané v Bystřici n.P.

Půjčky 
s jakýmkoliv 

příjmem

736 765 494

      Program oslav

10:00 hod – utkání mládeže

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

16:00 hod – SK Bystřice „A“ - Jihlava „B“

20:00 hod – hudební zábava

Součástí oslav bude slavnostní otevření turistické 
       ubytovny a den otevřených dveří.

Úspěch na mistrovství ČR
v kulturistice

Dne 20. 5. 2006 se konalo v Pra-
ze mistrovství ČR v kulturistice, 
fi tness a bodyfi tness žen. Z oddílu 
TJ Sokol Bystřice n. P. závodila 
naše členka se. Dagmar Pasterňá-
ková, která se stala mistryní ČR 
v  kategorii fi tness a poté změřila 
síly se závodnicemi ostatních kate-
gorií a stala se absolutní vítězkou 
fi tness a bodyfi tness. Současně 
byla nominována na mistrovství 
Evropy a světa. Mistrovství Evro-
py již proběhlo 28. 5. 2006 v ital-
ském Viterbu, tam skončila na 
pěkném šestém místě. Mistrovství 

světa bude až v 
záři ve Španělsku.
Současně s mis-
trovstvím Evropy 
probíhalo i mis-
trovství Moravy 
a Slezska v kul-
turistice, fi tne-
ss a bodyfi tness 
juniorů a junio-
rek v kulturním 
domě v Bystřici 
nad Pernštejnem. 
Zúčastnili se jí 
závodníci naro-
zení 28. 5. 1985. 
a později ve věko-
vé kategorii a ve 
váhové katego-
rii do 70, do 77 
a nad 77 kg v juni-
orech a juniorky 
fi tness a bodyfi t-
ness. Účast byla 
velmi vysoká, 54 
soutěžících z celé 
Moravy. Z naší TJ 
Sokol jsme nemě-
li zastoupení, ale 

v současné době se připravují na 
příští rok dva dorostenci. Mistrov-
ství proběhlo velmi  úspěšně záslu-
hou pořadatelů z naší TJ. Ředite-
lem celé soutěže byl Miroslav 
Korbička a organizační pracovník 
byl Miloš Kopecký, ostatní členo-
vé oddílu kulturistiky se účastnili 
jako pořadatelé. Zabezpečit tuto 
náročnou soutěž vyžaduje vysoké 
nasazení a spoustu práce, za kterou 
patří uznání a dík všem pořadate-
lům, kteří pracují zcela dobrovolně 
a nezištně.

TJ Sokol

Další úspěch 
kulturistů

TJ Sokol Bystřice nad Pernštej-
nem zaznamenává další úspěch 
oddílu kulturistiky. V sobotu 3. 
6. 2006 se ve Zbýšově kona-
lo mistrovství České republiky 
v kulturistice v kategorii masters 
mužů, na kterém jsme měli čle-
na Sokola Bystřice n.P. Martina 
Jílka. Tento závodník nastoupil 
ve věkové kategorii do 50 let 
a ve váhové kategorii nad 80 kg. 
V konkurenci borců z celé repub-
liky ve své kategorii zvítězil  a stal 
se mistrem ČR pro rok 2006.

TJ Sokol

Autor foto : Ivan Rudzinskyj, Svět 
kulturistiky

Pondělí 17.7. Rafťáci (ČR)
Úterý 18.7. Šifra Mr. Leonarda (USA)
Středa 19.7. V jako Vendeta (USA)
Čtvrtek 20.7. Štěstí (ČR)
Pátek 21.7. Účastníci zájezdu (ČR)
Sobota 22.7. Doba ledová 2 (USA)
Neděle 23.7. Růžový panter (USA)

Promítá se na fotbalovém stadi-
onu za každého počasí, diváci 
mají k dispozici krytou tribunu 
a občerstvení v místě. Začátky 
představení ve 21:30 hod

Letní kino 2006 – SK Bystřice n/P

livců, které se uskuteční v Praze. 
Hráči se také zúčastňovali 

i dlouhodobých turnajů jednotliv-
ců a dosáhli v nich velice pěkné 
výsledky.
Blansko – dvojice
Kadlecová, Unzeitig - celkově 
1.místo (2xprvní, 1xčtvrtí)
              - muži
Unzeitig - celkově 1.místo (průměr 
178,87 bodu)
Petr Hašek - celkově 48.místo 
(průměr 154,93 bodu)

Jan Martínek - celkově 53.místo 
(průměr 156,45 bodu)

Brno – tento dlouhodobý turnaj 
je obsazen i profesionály, přesto 
zde bystřičtí hráči dosáhli vynika-
jící výsledky.
Unzeitig s průměrným náhozem 
195,56 bodu je celkově první, 
vlastní i nejvyšší nához turnaje 
268 bodů, Kadlecová s průměr-
ným náhozem 179,39 bodu je jako 
nejlepší žena celkově šestá, a má 
nejvyšší ženský nához 246 bodů.

Tyto vynikající výsledky byly 
dosaženy i díky pomoci fi rem 
ADOZ, Areál sportu, POHODA 
a ROTTER, kterým patří velké 
poděkování.

Areál sportu

Autor foto : Ivan Rudzinskyj, Svět kulturistiky

Úspěch na mistrovství ČR
v kulturistice
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Chcete stavět dům/byt ?
Chcete koupit nemovitost ?

Chcete novou kuchyňskou linku,
koupelnu, podlahy nebo  plastová okna ?

- můžete ušetřit až 14% DPH (oproti roku 2008)
- nepotřebujete žádnou vlastní fi nanční hotovost
- můžete ušetřit na poplatcích, úrocích – stačí zvolit 

tu správnou banku

    Kontakt: Renata Lavická   775 222 651
                   Ing. Jaromír Lavický  605 259 409

    Kde nás najdete?
 
    Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 
    1. patro, kancelář FINANCE ALBATROS, s.r.o.
    Každé úterý 12-17 hodin 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

• Stříhání psů, Hodonín u Kunštátu, tel. 721 308 702

• Nebankovní půjčky. Tel.:736 765 494

• Přijmeme kuchaře/kuchařku do nově otevírané restau-
race v Bystřice n.P. Info: 739 264 629

•   Koupím WAZ, ŽIGULIK, POLSKÝ FIAT, FIAT 128. 
Zástava nebo vaše staré auto. Doklad o ekologické 
likvidaci vyřídím. Tel.: 721 982 421, 606 826 074

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

Areál sportu uspořádal pro fi rmy 
a ostatní zájemce ve sportovní hale 
v Bystřici n.P. již 4 ročník dlouhodo-
bé soutěže družstev v kuželkách a 3 
ročník soutěže v bowlingu. Celkově 
se obou soutěží zúčastnilo 188 hráčů 
a hráček. 

Soutěž v kuželkách hrálo 6 družs-
tev a probíhala od začátku října do 
poloviny března. Celkovým vítě-
zem se stalo družstvo Areálu spor-
tu, na druhém místě se umístila 
fi rma ADOZ (konečná tabulka č.1). 
Nejlepším hráčem se stal Jaroslav 
Čížek (Areál sportu) s průměrným 
náhozem 232,7 kuželek ze 20 utká-
ní, stejný hráč dosáhl i nejvyššího 

maxima 255 kuželek.  
Soutěž v bowlingu se hrála jako 

I. a II liga po 8 družstvech. Vítězem 
I. ligy se stalo družstvo SK bowling 
Rožná (konečná tabulka č.2 a foto), 
ve II. lize zvítězilo družstvo Staveb-
niny Marko (konečná tabulka č.3). 
Nejlepším hráčem I.ligy byl Aleš 
Punčochář (SK bowling Rožná) 
s průměrem 180,8 bodu, maximální 
nához 244 bodu měl Martin Unzeitig 
(Areál sportu), ve II.lize byl nejlepší 
Petr Koktavý (Stavebniny Marko) 
s průměrem 154,4 bodu, maximální 
nához zahrál Jan Šlegr (Mlékárna 
Olešnice n. M.) výkonem 215 bodů. 
V baráži o první ligu porazil tým 

Dlouhodobé soutěže v kuželkách a v bowlingu 2005/2006
Stavebniny Marko fi rmu ELCOM.

Oslovujeme tímto i další zájem-
ce, kteří se chtějí soutěží zúčastnit, 
aby se do konce července přihlásili 
buď osobně ve sportovní hale nebo 

e-mailem na adrese:arealsportu@
arealsportu.cz. Podle počtu přihlá-
šených potom bude stanoven hrací 
systém.

Areál sportu

ZE STŘELECKÉHO KLUBU
V neděli 14. května se na střel-

nici v Chocholuši uskutečnil závod 
ve střelbě z malorážky Velká cena 
Bystřice nad Pernštejnem pod 
záštitou starosty města. Zúčast-
nilo se 26 střelců kraje Vysočina. 
V kategorii mužů zvítězil Petr 
Kaman ze Žďáru nad Sázavou. 
Ani bystřičtí střelci se neztratili. 
Oto Musil obsadil 6. místo, Josef 
Roháček 7. místo, Miroslav Veselý 
11. místo. V dorostenecké kategorii 
zvítězil Jaroslav Nečas z Bystřice 
nad Pernštejnem, Jiří Zach obsadil 
8. místo, Vojtěch Čapka 11. místo. 
Vyhlášení výsledků se účastnil 

starosta města Karel Pačiska, který 
blahopřál všem zúčastněným. Díky 
podpoře města můžeme uspořádat 
7 závodů na této střelnici, která je 
největší v kraji Vysočina.

V neděli 28. května se uskuteč-
nilo II. kolo meziklubové soutěže. 
V mužích zvítězil Jiří Materna ze 
Žďáru nad Sázavou. Umístění bys-
třických střelců: Josef Roháček 
5. místo, Oto Musil 7. místo, Miro-
slav Veselý 10. místo. V doroste-
necké kategorii: Jiří Zach 3. místo, 
Jaroslav Nečas 4. místo, Vojtěch 
Čapka 12. místo. 

František Vobr

V sobotu 29. 7. 2006 pořádá 
Sokol Bystřice nad Pernštejnem, 
oddíl basketbalu, na asfaltovém 
hřišti u I. ZŠ TGM tradiční turnaj 
ve streetbalu jako 9. ročník Memo-
riálu Jiřího Šenkýře. Zápis družs-
tev bude probíhat od půl deváté 
a samotný turnaj začne v devět 

Tradiční turnaj ve streetbalu
hodin. Turnaje se mohou zúčast-
nit jakákoliv družstva, amatérská 
i profesionální. Jedinou podmín-
kou účasti je startovné, které činí 
200,- Kč na družstvo. Srdečně jsou 
zváni jak hráči, tak i diváci. Občer-
stvení je samozřejmě zajištěno.

Sokol Bystřice n.P.
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REKLAMA, INZERCE

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

ním okraji města nad údolím říčky Bystřice.

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

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

1+kk − 39,20 m2

1+kk − 50,15 m2

2+kk − 70,35 m2

3+kk − 91,10 m2

3+kk − 91,35 m2

Možnost zvětšení obytné plochy
spojením dvou bytů

Podrobné informace poskytneme
v sídle společnosti nebo každou
středu od 16.00 do 17.00 v prosto−
rách České spořitelny, a.s., Bystři−
ce nad Pernštejnem, Masarykovo
nám. 298.  

Cena: od 749.900,− Kč vč. DPH

DS REAL STAV s.r.o.

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

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


