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Dobrých 1 200 diváků navštívilo 22. července 2006 zříceninu hradu 
Zubštejna. Bylo tu kdy více duší? Jedině snad v nějaké zuřivé bitvě ve 
středověku. Tentokrát zde leželi mrtví jen pár okamžiků, přesto řinčely 
meče, hvízdaly šípy z luků a hradní panny prchaly s jekotem do nejvyš-
ších pater hradu. Zubštejn prostě ožíval, počasí přálo a přítomní byli spo-
kojeni. Kromě vlastní bitvy je totiž čekal i bohatý doprovodný program: 
soutěže, souboje, ukázky uměleckých řemesel, pasování rytířů apod. Tře-
tí ročník bitvy o hrad se především díky panu Ondřeji Fuchsovi a jeho 
spolupracovníkům vydařil a za rok se na Zubštejně určitě zase sejdeme!

-HJ-
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Pokračování na str. 2

V letošním roce se ve městě 
„objevila“ dvě nová dětská hřiště. 
Položila jsem na toto téma několik 
otázek místostarostovi Josefu Voj-
tovi.

Co Vás vedlo k budování dět-
ských hřišť?

Již delší dobu jsme pociťovali, 
zejména na základě podnětů a přání 
všech maminek, že v Bystřici tako-
véto hrací plochy chybějí a do města 
určitě patří. Bohužel, dříve pro vybu-
dování hřišť nebyla vůle, a proto jsem 
byl velmi rád, že jsme v letošním roz-
počtu peníze na hřiště prosadili. 

Jak celá akce probíhala?
Je nutné říci, že hrací prvky nejsou 

vůbec levnou záležitostí. Měli jsme 
vytipováno šest lokalit pro jejich 
umístění a letos jsme vybudovali 
hřiště v nejhustěji osídlených místech 
v Bystřici, tedy na obou sídlištích.

Znamená to tedy, že chcete 
pokračovat?

To rozhodně. V příštím roce plá-
nujeme hřiště na Voldáně a Černém 
Vršku. Ještě se musím zmínit o tom, 
že ani letos neproběhlo vše bez pro-
blémů, neboť děti byly tak „natěše-

né“, že obsadily herní prvky ještě 
před jejich dokončením a usaze-
ním, čímž došlo k jejich mírnému 
poškození a bylo nutné je znovu 
ukotvit. Proto celá akce trvala déle 
než jsme předpokládali.

Můžete prozradit, kolik 
korun stojí vybudování jednoho 
dětského hřiště?

Opravdu to není vůbec levná 
záležitost. Jedno hřiště, tak jak je 
v Bystřici, vyšlo na zhruba dvě 
stě tisíc korun. Když jsem pro-
blematiku dětských hřišť probíral 
s některými maminkami, velmi 
si přály oplocení těchto hřišť, aby 
se tím zabránilo přístupu psů. Na 
oplocení v letošním roce nebyly 
prostředky. Uvidíme, jak se situa-
ce bude vyvíjet a v příštím roce se 
k tomuto problému vrátíme.

A přání na závěr?
Byl bych moc rád, kdyby se 

nám podařilo vybudovat ještě 
minimálně další čtyři dětská hřiš-
tě. Opravdu velkým přáním je, aby 
sloužila svému účelu, to znamená 
na hraní pro naše malé děti.

Děkuji 
-bk-

 Nová dětská hřiště 

OTVÍRÁME NÁRUČ TURISTŮMOTVÍRÁME NÁRUČ TURISTŮM

Až donedávna naše město za-
ostávalo za srovnatelnými městy 
v prezentaci cestovního ruchu. 
Řadu let už u nás informační cen-
trum pracovalo, ale nejdříve jako 
součást živnostenského úřadu, 
později jako součást knihovny. 
Pracovníci se sice snažili ved-
le své běžné práce uspokojovat 
i potřeby turistů, ale ani při nej-
lepší vůli nemohli realizovat nové 
nabídky a produkty, jak tomu bylo 
jinde. Přesto jim patří za jejich 
úsilí velký dík. Situace se změnila 

až v posledních měsících, i když 
kořeny těchto změn sahají ještě 
hlouběji proti proudu času.

„Jde o logické vyústění využití 
dříve realizovaných staveb, jako 
je sportovní hala a koupaliště,“ 
objasnil počátky grantového úsilí 
Stanislav Bartoš, vedoucí staveb-
ního odboru. „Bylo třeba zajistit 
jejich využití, proto jsme upřeli 
pozornost na propagaci mikrore-
gionu se záměrem pomoci podni-
katelům v turistickém ruchu v naší 
oblasti. 

Z ČINNOSTI TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA

         Foto: Barbora Kalasová



 ZPRÁVY Z MĚSTA

OT VÍ R Á M E  N Á R U Č  T U R I S T Ů MOT VÍ R Á M E  N Á R U Č  T U R I S T Ů M
Z ČINNOSTI TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA

Navázat spolupráci mezi městem, 
městskými společnostmi a pod-
nikateli.“

Kolektiv pracovníků MěÚ v čele 
právě se Stanislavem Bartošem a pře-
devším člen ECEAT CZ Ing. Mi-
chal Burian zpracovali úspěšně dva 
grantové projekty: „Návštěvnické 
centrum…“ a „Vysočinou za zdra-
vím a poznáním“. Získali potřebné 
prostředky, i z fondů Evropské unie, 
a mohlo se přistoupit k realizaci. 
Výše uvedený tým byl loni na pod-
zim posílen o dva pracovníky nově 
chystaného Turistického informač-
ního centra: Barboru Kalasovou

a Hynka Jurmana. Ti byli kromě 
běžné pracovní náplně v infocentru 
pověřeni i prací na nových Novi-
nách Bystřicka a právě i realizací 
grantových programů. Velký kus 
práce odvádí i vedoucí správního 
a školského odboru Radek Vojta.

 Během stavebních úprav Měst-
ského muzea byly vytvořeny nád-
herné prostory pro TIC a poslední 
únorový den došlo k slavnostnímu 
otevření. Od tohoto dne jsou zde 
uspokojovány potřeby turistů i ši-
roké veřejnosti v oblasti podávání 
informací, kancelářských služeb, 
doplňkového prodeje zboží, podá-
vání občerstvení, přístupu na in-
ternet a další. Pro prezentaci na 
veletrzích byly vydány nové pro-
pagační brožury, z nichž se nej-
většímu zájmu těší leták „Zubří 
zemí na kole i pěšky“. Podíleli se 
na něm metodicky Michal Burian, 
textově Hynek Jurman, fotogra-
fi emi hlavně Jaroslav Horák a Jiří 
Pospíšil, výtvarně Lukáš Hercik 
a další. Dost se už napsalo o infor-
mačních cedulích, které zdobí náv-
si 17 účastnických obcí. Autory 
zase byli Jurman, Horák, Pospíšil, 
výtvarně Josef Macek, ale podí-
leli se na nich také představitelé 
zúčastněných obcí. Důležité je, že 
o tabule už projevily zájem další 
obce (zatím Ujčov, Věstín, Píseč-
né, Domanín). 

V posledních dnech a týdnech 
se na Bystřicku objevily další tu-
ristické produkty. Velký zájem ve-
řejnosti i České televize vyvolalo 
umístění tří mluvících infokiosků 
s mapou a stánkem pro interne-
tové stránky na Pernštejně, Kara-
síně a Šiklově mlýně. Zájemce se 
po stisknutí příslušné kombinace 
dozví ledacos zajímavého od atrak-
tivních cílů na výlety, jako jsou 
tajemné hrady či vzácné kostely, 
až po nabídku sportovního vyži-
tí v hale, na turistických trasách 
i sjezdovkách. Texty Hynka Jur-
mana namluvil neopakovatelným 
způsobem Radovan Lukavský,

realizaci provedla fi rma Sport-
centrum Nové Butovice. Mluvící 
kiosky se bohužel zatím potýkají 
s jistými technickými problémy.

O letošních prázdninách vznika-
jí také nové webové stránky města, 
bylo pořízeno turistické razítko 
a vydána mapa Bystřicka.

Internetové stránky budou obsa-
hovat možnosti ubytování, nabídku 
výletů a pobytů, nabídku sportovišť 
a téměř hotové jsou už atraktivity. 
Jejich popis vychází z podkladů 
pro mluvící kiosky, ale správcová 
Mikroregionu Bystřicko Ing. Jar-
mila Zemanová připojila barevné 
fotografi e a jednotlivé odkazy pro-
pojila s jinými údaji na internetu, 
takže zájemce mnohdy najde netu-
šené. Vyzkoušet to lze například 
u osobností, kde se vám informa-
ce o spisovatelích, hudebnících 
a malířích větví do netušených sou-
vislostí. Některé texty, například 
o řekách Vysočiny, byly pro tento 
účel nově zpracovány opět pra-
covníkem TIC v Bystřici. Stránky 
budou hotové koncem léta.

„Tyto nové internetové stránky 
vznikají jako součást jednotné-
ho informačního systému města. 
Vzniká tak samostatná databáze 
pro turistické cíle, které jsou na 
Bystřicku jedinečné. Směřuje to 
k poznávací turistice v Zubří zemi, 
k prezentaci ekologických výdo-

bytků i k sportovnímu vyžití a rela-
xaci v Bystřici a okolí,“ upřesňuje 
Ing. Burian.

Jiným dluhem Bystřice turistům 
byla absence turistického razítka, 
neboť každý správný chodec i cyk-
lista si vede cestovní deník a do 
něj razítka sbírá. Nejcennější jsou 
ta nejhezčí se siluetou hradu, zám-
ku, města… Někdy stačí i razítko 
z hospody a je známou věcí, že 
do hospody, kde razítko nedosta-
ne, se už žádný správný turista 
nevrátí. Od počátku července má 
tedy i Bystřice své pěkné razítko 
s polovinou zubří hlavy a nápisem 
Země zubra. Turisté si je nemohou 
vynachválit!

Na návrh razítka byla vyhlášena 
výtvarná soutěž a vyhrál ji Lukáš 
Hercik z Bystřice.

„Vycházím z původního znaku 
Bystřice nad Pernštejnem,“ svě-
řil se nám vítěz soutěže. „Jelikož 
znělo zadání na Zubří zemi, použil 
jsem znaku jenom polovinu…“

Už na lednovém veletrhu cestov-
ního ruchu Regiontour v Brně bylo 
zřejmé, co jde na dračku nejvíce. 
Turisté chtějí cyklotrasy, přehle-
dy společenských akcí, ubytování 
a mapy. Mapa Bystřicka zatím chy-
běla. V infocentru prodáváme hned 
čtyři mapy, Žďárské vrchy, Velko-
meziříčsko, Okolí Brna – Svratecko 
a Svitavsko, neboť náš region leží 
skutečně na rozmezí čtyř map. 
V srpnu byl konečně realizován 
nápad na vytvoření vlastní mapy 
s Bystřicí uprostřed.

„Mapu nám zpracoval pan Ma-
reček z Nového Města z fi rmy 
Omphale. Už nám dělal plán města 
a máme s ním ty nejlepší zkušenos-
ti,“ řekl Radek Vojta, vedoucí správ-
ního a školského odboru. „Když se 
cokoliv změní, třeba lyžařská trasa, 
je pan Mareček schopen aktuální 
opravy a mapu můžeme vydat zno-
vu. Autorem legendy na zadní stra-
ně je Hynek Jurman.“ 

„Tahle mapa je základem jednot-
ného informačního systému města 
a celého regionu. Je použitelná 
pro léto i pro zimu,“ hodnotí Ing. 
Michal Burian. „Zrají už dokon-
ce úvahy, zda by se mapa neměla 
digitalizovat, aby si zájemci sami 
elektronicky vytvořili výlety podle 
vlastní chuti.“

Výše uvedené projekty nejsou 
vším, co se na MěÚ v Bystřici a po-
tažmo v TIC pro turisty připravuje. 
Byly například zpracovány trasy 
školních a poznávacích výletů i tý-
denního pobytu s každodenním 
výletem do okolí, je možno si 
objednat zájezd po Vysočině i po 
republice s kvalifi kovaným prů-
vodcem. Byly navázány kontakty 
s podnikateli, především s uby-
tovateli. Ing. Burian, konzultant 
a poradce pro cestovní ruch, spolu-
pracuje s mnoha městy v republi-
ce, nikde prý se však nesetkal s tak 
kvalitním plněním úkolů ve stano-
vených termínech:

„Často to nebývá s takovým na-
sazením jako v Bystřici. Jinde všichni 
se vším souhlasí, ale nic nedělají. Je 
to dáno bezvadným týmem lidí, který 
se podařilo v Bystřici sestavit.“

Je velmi pravděpodobné, že měs-
to půjde i do dalších grantových 
programů a že se zase setkáme 
s novými produkty pro zájemce 
o turistiku. Dá se říct, že cestovní 
ruch na Bystřicku dostal zelenou.

  Hynek Jurman

Dokončení ze str.1

Foto: Hynek Jurman



POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

www.bystricenp.cz

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

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

ZÁKLADNÍ INFORMACE ČESKÉHO SVAZU 
CHOVATELŮ

Bystřice nad Pernštejnem pořádá ve dnech 22.-24. ZÁŘÍ 2006 
tradiční podzimní VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 

v areálu Střední zemědělské školy v Bystřici nad Pernštejnem

OTEVŘENO:
pátek    13 – 18 hodin
sobota   8 – 18 hodin
neděle   8 – 16 hodin

Na výstavě si návštěvníci a chovatelé mohou prohlédnout a pří-
padně zakoupit králíky, drůbež, holuby a exotické ptactvo. Zakou-
pená zvířata budou ihned vydána. Pro návštěvníky je zajištěno 
v prostorách výstaviště občerstvení. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. 
výstavní výbor

Narození

Květen 2006
15.5.  Jolana Janoušková 
15.5. Jiří Janoušek 
22.5.  Tadeáš Matula
24.5.  Soňa Kašparová

Červen 2006
  5.6.  Viktorie Lorencová
  7.6.  Lukáš Jarý
22.6. Jakub Pučan
26.6. Richard Pročka

Úmrtí

Červen
7.6. Radoslav Podzemský

Červenec
5.7.  Irena Popovičová

Jubilanti

Září 2006
Jan Špaček               89 let
Marie Šírová            89 let
Stanislav Havlík       87 let
Ondrej Galčík           87 let
Ing.et Ing. Jan Ťupa   85 let
Josef Dvořák             80 let
Anna Vildová 80 let
Ing. Josef Janeček      75 let
Marie Šauerová     75 let
Božena Müllerová   70 let

V neděli 17.9.2006 uspořádá MS Smrček veřejný závod ve střelbě 
z brokových zbraní o pohár Města Bystřice nad Pernštejnem.

Rozsah závodu:
Dvojboj:

Zajíc na průseku – 20 terčů
Lovecké kolo – 20 terčů

Závod je dotován množstvím hodnotných cen.

Časový pořad:
Sobota 16. 9. 2006 

14.00 – 18.00 cvičná střelba
Neděle 17. 9. 2006 

8.00 – 8.30 přihlášení závodníků
8.30 – 9.00 zahájení závodu

15.00 ukončení závodu a rozdělení cen

Myslivecké sdružení Smrček Vás srdečně zve do příjemného 
prostředí střelnice, kde je zajištěno občerstvení.

II. Ročník poháru 
Města Bystřice nad Pernštejnem

Český svaz chovatelů, základní organizace 
Bystřice n.P.

V měsících září a říjnu bude při 
Městském muzeu v Bystřici nad 
Pernštejnem v závislosti na poča-
sí otevřena mykologická poradna 
vedená Jaroslavem Čápem, členem 
České vědecké společnosti pro my-

V našem městě tvoří zajímavé 
modely designérka Irena Šikulová. 
Její originální oděvní tvorba má své 
stálé příznivce a podrobnosti najde-
te na www.in-spirace.wz.cz . Pokud 
budete mít v nejbližších dnech ces-
tu do Brna, můžete spatřit do kon-
ce srpna její výtvory v Galerii pod 
Skálou na Kopečné ulici. Tvorbu 
Ireny Šikulové tam doplňují vitráže 
Kamily Dohnalové.

Na výstavu za IN-spirací

Mykologická poradna

kologii. Zájemci mohou donést 
své houby k posouzení a poradit se 
s odborníkem. Aktuální informace 
najdete na www.bystricenp.cz, 
termíny budou zveřejněny i měst-
ským rozhlasem a plakáty.

Základní umělecká škola 
v Bystřici n.P. a Národní 

památkový ústav – správa 
státního hradu Pernštejn

Vás srdečně zvou na 
Prázdninový koncert na 

hradě.
Účinkuje dětský pěvecký sbor 

Studánka.

25. srpna 2006 ve 20 hodin
 I. nádvoří hradu Pernštejna

Sbormistr: Inka Pospíšilová
Klavírní doprovod: Olga 

Pospíšilová

ZÁŘÍ
Datum Akce Místo Pořadatel

2.9.2006 Bystřice „A“ – Moravské Budějovice
KS III. dospělí (od 9.00 hod.) 

Ten. hřiště Tenisový klub 

3.9.2006 Závody v malorážce na střelnici v Chocholouši střelnice Střelecký klub 
3.9.2006 Bystřice „B“ – Nové Město na Moravě

OP mužů (od 9.00 hod.) 
Ten. hřiště Tenisový klub 

8.9.2006 Odpolední diskotéka VS KD KD 
9.9.2006 Bystřice – Čebín

KS žáků (od 9.00 hod.) 
Ten. hřiště Tenisový klub 

10.9.2006 Bystřice „C“ – Měřín
OS mužů (od 9.00 hod.) 

Ten. hřiště Tenisový klub 

11.9.2006 Výstava NARUBY MS KD KD 
13.9.2006 Animované pásmo pohádek VS KD KD 
16.9.2006 7. ročník turistického pochodu Vysočinou

- Jitřenka 2006 
Start/cíl: Kulturní dům Vír, sraz účastníků od 
8.00 do 11. hod., startovné dobrovolné

nádherné
prostředí
Vysočiny

Společnost
nadšených
Jitřeňáků

16.9.2006 Turistický výlet (Zubštejn, Pyšolec, Aueršperk) sraz na bus. 
nádraží

Orel

16.9.2006 „Podzimní proměny“
od 9-16 hod. den otevřených dveří

Masarykovo
nám. 15 

Irena Šikulová 

16.9.2006 Turnaj ve florbalu  
(ZŠ Horní Brno) – 9.00-18.00 hod. 

Sportovní
hala

Areál sportu 

17.9.2006 II. ročník poháru Města Bystřice nad 
Pernštejnem
(16.9.2006: 14.00-18.00 cvičná střelba)

střelnice MS Smrček

17.9.2006 Závody v malorážce na střelnici v Chocholouši střelnice Střelecký klub 
17.9.2006 Turnaj ve florbalu 1.liga juniorů

(SK JeMoBu) 9.00-18.00 hod. 
Sportovní

hala
Areál sportu 

18.9.2006 Travesti skupina Screamers VS KD KD 
22.9.2006 Kinokavárna: Základní instinkt 2 VS KD KD 

22.-24.9.2006 Tradiční  výstava drobného zvířectva SZeŠ Český svaz 
chovatelů

25.9.2006 Koncert KPH  
Roman Janál – baryton, Karel Košárek - klavír 

MS KD KD 

26.9.2006 Dětské divadelní představení – Pověsti 
z hradních věží

VS KD KD 



Po úspěšném odlití nastala v sobotu 12. srpna 2006 druhá etapa Sochař-
ského slévárenského sympózia. Na Tyršově ulici za Městským úřadem 
v Bystřici nad Pernštejnem proběhla vernisáž odlitých soch za účasti 
zástupců města i představitelů Železáren Štěpánov. Přítomna byla i řada 
autorů plastik a navzdory deštivému počasí i téměř stovka zájemců o tento 
druh umění. Všechna díla byla doplněna popiskami se jmény autorů a kro-
mě soch byly prezentovány i statory, které vyrábějí Železárny Štěpánov.

V doprovodném programu probíhalo tavení a odlévání drobných plastik 
a reliéfů z cínu a olova a pod vedením zkušených výtvarnic mohly děti 
modelovat předměty z cihlářské hlíny. 

 LISTÁRNA

Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané,

po přečtení červencových rad-
ničních novin jsem nucen reago-
vat. Pro samé urážky a lži o mé 
osobě v nich téměř nezbylo místo 
na zprávy z radnice. 

Zveřejněné články, podepisované 
jako „redakce“ nebo vymyšleným 
jménem Josef Karmazín, nemají 
v městských novinách co dělat. 
„Pan Karmazín“, jehož nikdo nezná 
a v evidenci obyvatel města se nena-
chází, úmyslně mate občany tvrze-
ním, že jsme s MVDr. Petrem Dvo-
řákem při hlasování o budoucím pro-
deji pozemků pro fi rmu K. Hartwall 
hlasovali proti. Není to pravda a chci 
to vysvětlit. Nehlasovali jsme proti 
návrhu, pouze jsme se zdrželi hlaso-
vání z důvodu nedostatku informací. 
Jednání o tomto záměru byla zahájena 
s panem Flouskem už několik měsí-
ců před naším odvoláním a na zmí-
něném zasedání zastupitelstva nám 
starosta nebyl schopen sdělit žádné 

Milí čtenáři
podrobnosti o rozsahu galvanovny, 
která má být součástí projektu této 
fi rmy. Chemické provozy vyžadují 
obezřetnost. Vždy jsme se maximálně 
snažili získat další investory, ale ne za 
každou cenu. Z ekologických důvodů 
jsme také v minulosti nepřistoupili na 
nabídku výstavby koželužny. 

Do článku Jak je to s automaty 
(stejně byly psány v minulých číslech 
i články o kuchyni) zapojuje „redak-
ce“ záměrně mnoho lidí, aby nebylo 
poznat, kdy končí odpověď tázaného 
a co je „komentář redakce“. Proto 
žádám vedení města, aby se v novi-
nách radnice neschovávalo za anony-
my a nedělalo z lidí hlupáky.

Noviny Bystřicka stojí městský 
rozpočet statisíce korun a měly by 
sloužit ke sdělení objektivních infor-
mací občanům, nikoliv k zveřejňo-
vání lživých informací, očerňujících 
opozici současného vedení města.

Josef Novotný
zastupitel

Milí čtenáři,
ač mě to netěší, a z Vašich reakcí 

vím, že ani Vás ne, musím citlivě 
reagovat na příspěvek pana zastu-
pitele. Po opakovaném prostudo-
vání obou výše zmíněných článků 
jsem v jejich textu totiž nenašel 
jedinou urážku či lež.

Pravdou je, že ani pan Novot-
ný ani pan Dvořák nepodpořili 
fi nského investora. Nejde o to, 
zda hlasovali proti, nebo se zdrželi. 
Každopádně nebyli pro! Nynější 
argumentace o neinformovanosti se 
mi zdají trochu úsměvné. Není snad 
povinností zastupitele v případě, že 
dle jeho názoru nemá dost infor-
mací, přijít na úřad, kde je povin-
ností všech úředníků vyčerpávající 
informace podat? A pokud zastu-
pitel tyto informace nedostal, proč 
na to neupozornil na zastupitelstvu 
a nepoložil nám nějakou otázku na 
téma Hartwall přímo na veřejném 
jednání? Na zastupitelstvu bylo 
jasně řečeno, že se jedná o strojí-
renskou výrobu, jejíž součástí bude 
i provozovna na povrchovou úpravu 
kovů včetně galvanovny, což je stan-
dardní součást takové výroby všude 
ve světě, tedy i v Bystřici. Pokud by 
fi nská investice nesplňovala veškeré 
ekologické normy, nikdy by nedo-
stala ani stavební povolení. Věřím, 
že pan bývalý starosta nemá se 
stavebním úřadem jiné zkušenosti. 
Pan Novotný ve svém příspěvku na 
jedné straně tvrdí, že je obezřetný 
k jakýmsi ekologicky náročným 
investicím a jedním dechem dodává, 
že tuto „pochybnou“ investici sám 
zahájil. Tak jak je to? Škoda tedy, 
že mu při jeho údajných jednáních 
nikdo neřekl, čeho se investice týká, 
a že za celou dobu nepřipravil výkup 
potřebných pozemků v zóně. 

Pravdou je, že se na automa-
tech v Bystřici hrálo po celou 

dobu jeho úřadování. Všichni 
mladí, se kterými stejně tak jako se 
všemi občany města hovořím, mi 
potvrdili, že tomu tak minimálně 
v nočních klubech, které nazývají 
„Ferko“ či „Café bar“ na náměstí, 
bylo. Tato skutečnost je ověřena 
i z ofi ciálních zdrojů poskytovatele 
těchto služeb. Tímto faktem nikdo 
nesnižuje počáteční snahu bývalého 
starosty o potírání těchto aktivit.

Pravdou je i to, že vývařovna 
nebyla připravena předem a že 
odbyt jídel začal vedení zajímat 
až když byla postavená. To je již 
dnes zřejmé a je zbytečné Ing. No-
votného za tuto chybu opět praný-
řovat. Tato fakta však asi nejsou 
podstatná. Nejdůležitější je, kdo 
si to dovolil napsat. Vždy jsme se 
snažili v novinách uvádět pouze 
známé přispěvatele. Až z běžné 
praxe měsíčníku Novinky spříz-
něného s bývalým vedením (viz. 
zkratky „nol, jip, petr král,…“), kde 
byly a jsou uveřejňovány články 
smyšlené a zavádějící, jsme využili 
i příspěvků osob, které jsme osobně 
neznali. Nikdy bychom však neo-
tiskli příspěvek, ve kterém je někdo 
urážen, nebo ve kterém je lež.

Je smutné, že člověk, který udě-
lal pro Bystřici mnohé, považuje 
všechna naše malá i velká vítězství 
(získání grantů na opravy škol a sil-
nic, oslovení nových investorů) za 
svoji osobní prohru. Přeji mu, aby to 
dobré, co vykonal pro naše město, se 
snažil vykonat jako senátor pro celý 
senátní obvod Žďár nad Sázavou. 
Podle mého je zbytečné se vyčer-
pávat každodenním neviditelným 
bojem proti novému vedení. Vždyť 
nyní, více než kdy jindy, může 
pomoci městu a regionu z pozice 
senátora. Proto jím byl námi zvolen.

Karel Pačiska
starosta města

Cestička do školy přes louky po poli,
cestička do školy ušlapaná.

Letos v červnu uplynulo celé půl-
století od chvíle, kdy jsme, tehdej-
ší žáci tříd 8.A, 8.B, 8.C, usedli 
naposledy do lavic Osmileté střední 
školy v Bystřici nad Pernštejnem. 
Plni ideálů a předsevzetí jsme 
vykročili vstříc životu v domnění, 
že bude pouze procházkou růžo-
vým sadem. Většina z nás opustila 
rodný kraj a zakotvila po celé naší 
vlasti. Poprvé jsme se sešli coby 
pětačtyřicátníci na oslavách výše 
uvedené školy, které bylo v říjnu 
1987 právě 50 let. Tehdy nás třídní 
učitelka 8. B paní J. Christiánová 
usadila do lavic podle zasedacího 
pořádku a my rázem byli o desítky 
let mladší. Od toho roku se schá-
zíme často a milá setkání kalí jen 
fakt, že nás ubývá. 

Oceňujeme vstřícnost a ochotu 

ředitele školy TGM pana Jaro-
slava Slámy, který nás 27. května 
v souvislosti s naším jubileem pro-
vedl opět nám důvěrně známým 
prostředím. Srovnávali jsme naše 
skromné podmínky před 50 lety 
a v duchu vzdávali hold těm peda-
gogům, kterým bylo jejich povo-
lání posláním a připravili nás pro 
život, jak jen nejlépe mohli.

Ze srdce přejeme dnešním ško-
láčkům současné krásné moderní 
prostředí, které je důkazem toho, 
že jsou v péči výborného kolektivu 
pedagogů i provozních zaměstnan-
ců. K milé atmosféře jubilejního 
setkání přispěla i pozorná obsluha 
personálu restaurace CLUB, kde 
se akce konala. 

Za spolužáky 8.A,B,C 
z roku 1956, B. Pokorná

DRUHÝ DÍL SLÉVÁRENSKÉHO SYMPÓZIA

„Po svém městě bychom neměli chodit nevšímavě. Pod tíhou starostí 
a každodenního ruchu, často přestáváme citlivě vnímat své prostředí. Své 
město máme rádi, vždyť mnohá místa nám připomínají důležité a pěkné 
chvíle v našem životě. A co člověk miluje, o to se také více zajímá. Zajímá se 
o současné dění i historii tvořenou příběhy lidí, kteří tu žili před námi. Jsou 
nám blízcí, obdivujeme se jejich statečnosti, talentu, vytrvalosti a odvaze.

Čtu proto ráda „Noviny Bystřicka“, které v rubrice „Bystří lidé v bys-
trém městě“ vymezují rodákům města svůj prostor. Rubrika je zpracová-
na velmi šťastným způsobem. Informuje nás, ale nenudí. Jsou tu osobnos-
ti známé, i takové, o kterých toho víme jen málo. Ale i u těch známých lze 
něco pozoruhodného objevit. Najdeme tu totiž mnoho zajímavostí, které 
nám osobnost přibližují a probouzejí náš zájem. Například se dozví-
dáme, že dílo „Cypřiše“ G. P. Moravského inspirovalo árii o měsíčku 
v Dvořákově Rusalce, že lékař z Bystřice F. Veselý objevil léčebné pra-
meny Šaratice, že u zrodu překladu slavné „Bible kralické“ stál bystřický 
rodák I. Cibulka atd. Text nepostrádá vtip, osobní postřeh a často vybízí 
k zamyšlení. Také si díky němu uvědomujeme, že lidem z našeho města 
zůstal krásný vztah k Vysočině po celý život.

Ze své zkušenosti z praxe vím, že zájem čtenářů v knihovnách o vlasti-
vědu, historii, kulturu často převyšuje zájem politický. Není důležitá jen 
naše přítomnost, ale také minulost, ze které se stále máme co učit.“

Lenka Urbánková
knihovnice, Památník Jiřího Mahena

NAPSALI JSTE NÁM...

Foto : Hynek Jurman

O názor na vydařenou akci jsme 
požádali ředitele Městského muzea 
PhDr. Vlado Cisára. „Bystřická veřej-
nost kulturně vyspívá,“ pronesl pan 
ředitel a hned to upřesnil: „Šlo o první 
výstavu v plenéru, přesto se nic nestalo, 
nic se přes noc neztratilo, žádný před-
mět nebyl poškozen.“

Všichni se můžeme těšit na příští roč-
ník sympózia a tím i na postupné zapl-
ňování veřejného prostranství v Bystři-
ci litinovými sochami.

 -HJ-



 RŮZNÉ

Příspěvky úřadu práce ke zřizování a vytváření pracovních míst pro 
zaměstnavatele a začínající podnikatele

Na základě písemné dohody, uza-
vřené před zřízením a vytvořením 
pracovních míst, mají úřady práce 
možnost poskytnout fi nanční příspě-
vek na vytváření a zřizování pracov-
ních míst. 

Nejčastěji poskytovaným příspěv-
kem jsou příspěvky na společensky 
účelná pracovní místa (SÚPM), 
místa pro uchazeče evidované na 
ÚP, kterým nebylo jiným způso-
bem zajištěno pracovní uplatnění.

- SÚPM vyhrazené – jedná se 
nejčetněji o poskytovaný příspě-
vek s minimem rizik (nemusí se 
jednat o nové místo), jedná se o pří-
spěvek na mzdové náklady a odvo-
dy pojistného za zaměstnavatele. 
Dohodu lze uzavřít na konkrétního 
uchazeče, který je úřadem práce na 
dané pracovní místo písemně dopo-
ručený. Mezi prioritní skupiny ucha-
zečů, kteří jsou na tato místa vytypo-
váni patří uchazeči o zaměstnání nad 
50 let věku (největší výše poskytova-
ného příspěvku), uchazeči - osoby se 
zdravotním postižením, uchazeči do 
25 let věku, absolventi VŠ do 2 let po 
úspěšném ukončení studia (nejdéle 
však do 30 let věku). Dále může úřad 
práce zvážit poskytnutí příspěvku na 
zaměstnanost uchazečů pečujících 
o děti do 10 let věku a uchazeče evi-
dované na ÚP nad 6 měsíců. Nejčas-
těji je poskytován příspěvek 7 000,- 
Kč/měsíc/místo.

- SÚPM zřízení - jiný účelově 
určený příspěvek na vytvoření 
nových pracovních míst pro ucha-
zeče z evidence ÚP nad 2 měsíce 
evidované. Místa musí trvat po dobu 
dvou let, pracovní poměr musí být 
uzavřen na dobu neurčitou. Příspě-
vek je poskytován na místo ne na 
konkrétního uchazeče, a proto může 
být místo přeobsazováno. Rozhodu-
jící pro doporučení poskytnutí pří-
spěvku je situace na trhu práce, vztah 
mezi nabídkou a poptávkou, kdy je 
zejména zjišťováno zda je možné 
danému uchazeči zajistit pracovní 
uplatnění bez příspěvku (příspěvek 
není doporučován na pracovní pozi-
ce, které jsou běžně v databázi vol-

ných pracovních míst). Rozhodující 
pro stanovení výše příspěvku jsou 
zejména: kvalita podnikatelského 
záměru – druh činnosti a druhy pra-
covních pozic, výše nákladů, výda-
jů potřebných na zřízení místa, atd. 
Maximální výše příspěvku je vázána 
na výši průměrné míry nezaměst-
nanosti, v současné době se jedná 
o částku maximálně 73 684,- Kč. 

- Jiný účelově určený příspě-
vek je možné poskytnout i uchazeči 
o zaměstnání , který je evidován na 
úřadu práce a zřizuje pro sebe mís-
to v samostatné výdělečné činnosti. 
Podmínkou je zpracování života-
schopného podnikatelského záměru, 
který uchazeči zpracovávají v kurzu 
pro začínající podnikatele (jedná se 
o kurz doporučený úřadem práce).

Veřejně prospěšné práce (VPP)
Jedná se o časově omezené pracovní 
příležitosti (nejdéle na 12 měsíců) 
spočívající zejména v úklidových 
a údržbových pracích ve prospěch 
obcí a měst, dále se může jednat o 
práce sociálního charakteru, charita-
tivní činnosti, práce kulturního cha-
rakteru atd. Nejčastěji je poskytován 
příspěvek 7 000,- Kč/měsíc/místo.

Chráněné pracovní místo 
(CHPM)

Je pracovní místo vytvořené za-
městnavatelem pro osobu se zdra-
votním postižením nebo osobou 
se zdravotním postižením, která 
se rozhodne vykonávat samostat-
nou výdělečnou činnost na základě 
písemné dohody s úřadem práce. 
Chráněné pracovní místo musí být 
provozováno po dobu nejméně 2 let 
ode dne sjednaného v dohodě. Na 
vytvoření chráněného pracovního 
místa může poskytnout úřad práce 
zaměstnavateli příspěvek. 

Příspěvek na vytvoření jednoho 
chráněného pracovního místa pro 
osobu se zdravotním postižením 
může být schválen ve vyšších část-
kách, než jsou SÚPM. Příspěvek 
může činit maximálně osminásobek 
a pro osobu s těžším zdravotním 
postižením maximálně dvanáctiná-
sobek průměrné mzdy v národním 

hospodářství za první až třetí čtvrtle-
tí předchozího kalendářního roku. 

Chráněné pracovní dílny 
(CHPD)

Chráněná pracovní dílna 
(CHPD) - je pracoviště zaměstna-
vatele, vymezené na základě doho-
dy s úřadem práce a přizpůsobené 
pro zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením, kde je v průměr-
ném ročním přepočteném počtu 
zaměstnáno nejméně 60 % těchto 
zaměstnanců. Chráněná pracovní 
dílna musí být provozována po dobu 
nejméně 2 let ode dne sjednaného 
v dohodě. Na vytvoření chráněné 

pracovní dílny poskytuje úřad práce 
zaměstnavateli příspěvek v obdob-
ných částkách jakou jsou CHPM. 
U CHPD je také možné poskytnout 
příspěvek na provoz takovéto dílny.

Bližší informace o možnostech 
poskytování příspěvků, o dobách při
poskytování příspěvků, o dalších ná-
strojích aktivní politiky zaměstnanos-
ti můžete získat u specialistů APZ na 
Úřadu práce ve Žďáře n.S. Kontaktní 
osobou pro mikroregion Bystřice 
n.P., tel.: 566 550 001, e-mail: jana.
lipovska@zr.mpsv.cz.Více informací 
je možné také získat na: http://portal.
mpsv.cz/sz/local/zr_info/apz/.

Lanové centrum

PLÁNOVANÉ OPRAVY NA DOMECH A 
V JEJICH OKOLÍ DO KONCE ROKU 2006

I v letošním roce se vkládají mili-
ony korun do oprav bytových domů. 
V měsíci červenci byla dokončena 
a zkolaudována revitalizace pane-
lových domů na ulici Hornické 
čp. 979–982, což obnášelo výměny 
balkónů za lodžie, zateplení a výmě-
ny oken. Do konce roku jsou pláno-
vány ještě tyto opravy: výměna kry-
tiny na střeše domu na ulici Višňová 
čp. 912-914 včetně svodů a okapů 
a odbourání komínů. Dojde k výmě-
ně rozvaděčů elektřiny v domech 
na ulici Lipová čp. 891-893,894-
896,897-899. Budou provedeny 
zemní izolace proti vodě, položen 
okapový chodník kolem domu na 
ulici Višňová čp. 861-863 a 864-
866. Dalším krokem bude oprava 
balkonů – položení dlažby do terčů 
včetně hydroizolační folie a výmě-
na starého zábradlí za jiné kovo-
vé na domech v ulici Spojovací 
čp. 921-923,924-926,927-929,948-
949. V neposlední řadě je třeba no-
vá vazba včetně nové krytiny a za-
teplení na domě v ulici Višňová čp. 
861-863. 

S těmito opravami úzce souvisejí 
i úprava okolí domů, zejména opra-
vy chodníků. Jedná se jak o chodní-
ky již léty opotřebované, jako tomu 
je na ulici Spojovací před domy 

čp. 924-926 a 936-938, tak o chod-
níky nevyhovující pro zimní údržbu 
– před domem čp. 879-881 na ulici 
Lipová, nebo o chodník zničený při 
provádění zemních izolací, chodník 
před domem čp. 876-878 na ulici 
Višňová. Zde je nutné ještě před 
vybudováním chodníku zrekonstru-
ovat kanalizaci. 

Bytový fond a jeho součásti jsou 
za mnoho let letargie v zanedbaném 
stavu. Vnímáme nářky občanů města 
na staré byty, zdevastované chodníky 
a chybějící parkoviště, kde na mnoha 
místech je místo asfaltu bláto. 

Naší snahou je dávat nemalé 
částky na obnovu bytového fondu. 
Intenzivně se připravujeme na 
plánovací období Evropské unie 
2007-2013. Odtud bychom chtěli 
čerpat z fondů EU nemalé fi nanč-
ní prostředky právě na opravu 
našich bytových domů, což je jedna 
z našich priorit. A s byty souvisejí 
i příjezdové cesty, chodníky a odpo-
vídající nová a zrekonstruovaná 
parkoviště. Občané, buďte přísní na 
své zástupce města, avšak i objek-
tivní a přiměřeně časově tolerantní. 
Věřím, že i Vy vidíte práci, kterou je 
za takto krátký čas za námi vidět.

Josef Vojta 
místostarosta

První a zatím také jediné lano-
vé centrum v kraji Vysočina bylo 
postaveno vedle parkoviště u Kul-
turního domu v Bystřici n.P. Lanový 
park Siesta, který nabídne nevšední 
adrenalinové vyžití, jsou vyso-
ké dřevěné sloupy, mezi nimiž je 
spleť provazů, sítí a úchytů. To vše 
je navrženo tak, aby co nejvěrněji 
simulovalo dobrodružné situace, 
které je nutné překonávat v divoké 
přírodě. Výstavba je soukromou ini-
ciativou, město k tomuto účelu pro-
najalo pozemek. „Sloupy pro vysoké 
lanové překážky jsou třináct metrů 
vysoké, ukotveny v betonových pat-
kách a jištěny ocelovými lany. Lidé 
se ovšem budou pohybovat ve výšce 

osmi až jedenácti metrů, kde jsou 
různé typy překážek“, říká Zdeněk 
Tomášek, který za výstavbou lano-
vého centra stojí. „Nahoře klienta 
jistí speciálně vyškolený instruktor. 
Základní okruh je možné absolvovat 
za 95 Kč.,“ dodává Tomášek. 

„Lanové centrum zapadá do kon-
cepce našeho sportovního areálu, 
neboť poblíž je hala, koupaliště, hřiště 
i ubytovna. V prostoru zůstala zacho-
vána bikrosová dráha,“ řekl místosta-
rosta Josef Vojta. Lanové centrum 
bylo otevřeno 12. srpna a vyřádit se 
na něm mohou jednotlivci i kolekti-
vy. Je nutná odvaha, věk minimálně 
deset let a výška 140 cm.

-bk-
Foto: Barbora Kalasová



tknout, že účetní ztráta za rok 2005 
je výsledkem zcela jiného předsta-
venstva, než které domlouvalo a po-
sléze uskutečnilo stěhování fi rmy. 
Pokud kritizuje špatnou práci před-
stavenstva, bylo by vhodné zmínit, 
jaké složení představenstva má na 
mysli. Kdy se měnilo složení před-
stavenstva, je možno lehce zjistit 
výpisem z OR. I další věta z článku 
„město se snaží zadáváním někdy až 
nesmyslných zakázek ztrátu snížit“ 
je nepravdivá. Tato ztráta je konečná, 
proto ji už nejde ani snížit, ani zvýšit. 
Nejlépe tuto větu vyvrací např. účast 
fi rmy letos v únoru ve výběrovém 
řízení na rekonstrukci dívčích a chla-
peckých WC na I. ZŠ v Bystřici n.P., 
kdy jsme v tomto výběrovém řízení 
skončili druzí jenom kvůli tomu, že 
naše nabídka byla o necelých 50 ti-síc 
Kč vyšší než konkurenční. 

Veškeré informace uveřejněné
v tomto příspěvku jsou snadno 
doložitelné. Proto Vás, pane Krá-
li, vyzývám: domluvte si se mnou 
schůzku, kde bychom mohli serióz-
ně a především pravdivě diskutovat 
nad čímkoliv, co Vás v souvislosti 
s fi rmou TS města a.s. bude zají-
mat a Vy budete moci svoje čtenáře 
pravdivě informovat.

Roman Kekrt
ředitel TS města a.s.

RŮZNÉ

Prohlášení k medializaci Technických služeb 
Ač nerad, protože si myslím, že 

mám na práci důležitější věci než 
psát novinové články, nezbývá mi 
než touto formou reagovat na lži 
a polopravdy pana Petra Krále, uveřej-
něné v článku červencového vydání 
Novinek. Uvedený článek se „snaží“ 
komentovat situaci okolo fi rmy Tech-
nické služby města Bystřice n.P., kde 
jsem od 1. 10. 2005 ředitelem a záro-
veň předsedou představenstva (takže 
nikoliv současný starosta Ing. Pačis-
ka). Trošku s podivem je, že se nikdo 
z redakce Novinek nesnažil se mnou 
setkat a zeptat se na cokoliv ohledně 
fi rmy a jejího hospodaření. Nutno si 
uvědomit, že tato série článků nás 
velmi poškozuje v očích současných 
a potencionálních zákazníků a zcela 
určitě může negativně ovlivnit další 
hospodaření fi rmy.

Začnu tedy stěhováním. Nejvýraz-
nějším impulsem pro stěhování fi rmy 
byl dozajista Protokol z místního šet-
ření krajské hygienické stanice kraje 
Vysočina ze dne 30. 6. 2005, ve kterém 
nařizuje fi rmě TS města a.s. odstra-
nit následující nedostatky (doslovný 
opis nejdůležitějších bodů):
 - sanitární zařízení není zřízeno 
v rozsahu odpovídajícím dané práci 
pro 64 mužů a 10 žen
 - není zajištěna půdorysná plocha 
šatny a velikost umývárny připada-
jící na 1 osobu
 - šatny nejsou zřízeny pro všechny 
zaměstnance, chybí šatna žen
 - špatný stav podlah, stropy pod-
máčené s výskytem plísně
 - v umývárně mužů není zajištěn 
odpovídající počet sprch a umýva-
del, špatný stav stěn a stropů
 - není vytvořena umývárna žen
 - počet záchodů je kapacitně nevy-
hovující pro celkový počet zaměst-
nanců

Dne 20. 7. 2005 podala společ-
nost TS města a.s. písemné vyjád-
ření, kde se zavázala odstranit výše 
uvedené nedostatky do konce roku 
2005. Kdokoliv byl v posledních 
5 letech v sídle fi rmy, dobře ví, že 
situace byla přímo katastrofální 
(2 sprchy, 3 umývadla, plíseň, kan-
celáře ve stavební buňce, …). Proč 
se s tímto stavem léta nic nedělalo, je 
mi záhadou (obzvláště když v minu-
lých létech fi rma tak prosperovala, 
jak píše autor). Vzhledem k tomu, že 
minulé vedení i přes písemný záva-
zek v tomto směru neudělalo nic, 
bylo nutno situaci neprodleně řešit, 
neboť hrozilo reálné nebezpečí uza-
vření fi rmy. Řešení byla v podstatě 
dvě: stěhování nebo přístavba admi-
nistrativní budovy. S ohledem na 
rychlé řešení situace a velikou pro-
vozní a fi nanční náročnost přístavby 
byla zvolena varianta přestěhování 
(doslova úsměvnou se zde jeví infor-
mace kteréhosi plátku, že na přístav-
bu by stačilo nějakých 300 tisíc Kč). 
Po dlouhých a složitých jednáních 

byl zvolen areál fi rmy PKS. Vzhle-
dem k tomu, že jsem smluvně vázán 
mlčenlivostí ohledně výše nájmu, 
nemohu prozradit jeho výši. Podo-
tknout mohu pouze to, že jeho výše 
je výrazně pod obvyklou úrovní. 
Navíc se přestěhováním skladu 
nebezpečných odpadů z areálu fi r-
my Sagras do nového areálu poved-
lo ušetřit nemalou fi nanční částku za 
nájem tohoto skladu. V plánu máme 
do nového areálu přestěhovat sběrný 
dvůr a chráněnou dílnu na třídění 
plastů, kde jsou taktéž katastrofální 
pracovní podmínky. Bohužel zatím 
nedopadla dotace na pořízení třídí-
cí linky na plasty, která byla rovněž 
poměrně často komentována. Na 
vysvětlení: jedná se o dotaci ve výši 
26 mil. Kč, za kterou bylo v plánu 
nakoupit nejenom malou třídící 
linku na papír a plasty, ale i 2 po-
pelářské vozy, 86 kusů kontejnerů 
a mobilní drticí a třídicí linku na sta-
vební suť. Město by se na této částce 
podílelo ve výši 15 % a technickým 
službám by uvedenou techniku pro-
najímalo. S ohledem na to, že není 
možno zavřít na měsíc fi rmu a věno-
vat se stěhování, nejde stěhování tak 
rychle, jak bych si představoval.

Co se týče účetní ztráty za rok 2005, 
i když vznikla za předchozího vedení 
této společnosti, uvádím zde podle 
mého názoru nejdůležitější faktory:
 - nájem popelářského vozu od fi rmy 
Hannes ve výši 1,95 mil Kč
 - o 1,33 mil. vyšší odpisy oproti 
roku 2004 kvůli nákupu nové tech-
niky (popelářský vůz Man, zametací 
stroj, traktor)
 - zvýšení cen pohonných hmot 
a energií (cca 0,77 mil. Kč)

Při srovnání s rokem 2004 vyplý-
vají dvě hlavní příčiny ztráty (kromě 
již zmíněných): především obrov-
ský propad ve stavebních zakáz-
kách (o 9,25 mil.) a odchod 4 obcí 
svozového regionu ke konkurenci 
(Jimramov, Sněžné, Radešínská 
Svratka, Bobrová). Dle vyjádření 
starostů uvedených obcí byla dů-
vodem nespokojenost s kvalitou 
služeb fi rmy (především časté poru-
chy starého Kukavozu). Myslím, že 
především toto byl impuls bývalého 
vedení k nákupu nového popelář-
ského vozu i za cenu zvýšení účetní 
ztráty. Nutno podotknout, že bych se 
v této situaci zachoval stejně. Spíše 
mi vadí vysoké úvěrové zatížení fi r-
my, přičemž většina úvěrů, případně 
leasingových smluv byla uzavřena 
v letech 2004 a 2005. Tímto dnes 
prakticky není prostor k nákupu 
nové techniky. Ohledně stavebních 
zakázek: je faktem, že rok 2004 byl 
extrémní především díky přístavbě 
budovy polikliniky a 1. etapě stavby 
tréninkového centra. V roce 2005 
nebyly větší stavební zakázky reali-
zovány z důvodů, které neznám.

Prosperitu fi rmy v minulých le-

tech určitě dokresluje také značné 
stáří a zanedbanost vozového parku 
(vyjma zmíněné techniky, nakoupe-
né v letech 2004 a 2005), případně 
absence dennodenně používaných 
strojů (vysokozdvižný vozík, trak-
tor, …). Kupříkladu traktor na zimní 
údržbu vlastnila fi rma pouze jeden, 
druhý si půjčovala od soukromé oso-
by. Navíc jsem fi rmu převzal v situa-
ci, kdy bylo nutno řešit i další dluhy 
let minulých. Zde bych zmínil pouze 
ty nejvýraznější – rekultivace sklád-
ky inertního materiálu Křenkův lom 
(dle Rozhodnutí MÚ v Bystřici n.P., 
odboru výstavby č.j. Výst. 623/94 
měla být rekultivace dokončena nej-
později do 31. 12. 2000) či zavezení 
skládky stavebního materiálu Žele-
zinka cca 600 tunami pryžového těs-
nění do automobilů. Peníze za pře-
vzetí tohoto odpadu byly zinkasovány 
a následná likvidace odsunuta kamsi 
na neurčito. U této „prosperující“ fi r-
my nebyly samozřejmostí ani takové 
věci, jako jsou pracovní smlouvy, 
případně platové výměry. Vymáhá-
ní některých pohledávek (nejstarší 
byla z roku 2002) muselo být zasta-
veno kvůli takové „banalitě“, jako je 
absence průvodních dokladů (jestli 
byly ztraceny nebo nebyly ani vysta-
veny, už asi dnes nikdo nezjistí). 

Pan Král jaksi zapomněl podo-

STUDENTSKÁ PRAXE A OHLASY NA TIC
V Turistickém informačním cen-

tru vykonávají svou odbornou praxi 
studenti 3. a 4. ročníku SZeŠ, obor 
managment cestovního ruchu. Chlap-
cům i děvčatům se tato praxe velice 
líbí. Předtím už praktikovali v mu-
zeu, ve sportovní hale i v domově mlá-
deže, ale činnost v infocentru je pro ně 
nejpestřejší a nejvíc je baví.

„Největším přínosem této pra-
xe je komunikace se zákazníky, se 
kterou mají mnozí problémy. Každý 
zde musel operativně a pohotově 
řešit různé problémy a hledat odpo-
vědi na dotazy klientů. Rozhodně 
se zlepšila orientace na internetu. 
Praxe byla i inspirací k návštěvě 
mnoha zajímavých míst v okolí! Na 
této praxi se mi líbilo a ráda na ni 
přijdu znovu,“ vyznala se student-
ka Eliška Čapková. Její spolužačka 
Veronika Brázdová hovořila podob-
ně: „Z praxe na infocentru jsem 
měla zpočátku strach, ale všechno 
dopadlo bezvadně. Bavilo mě hledá-
ní informací na internetu, prodávání 
suvenýrů zákazníkům, obsluhování 
kopírky, tiskárny a tak. Praxe byla 
hodně poučná i zábavná a těším se, 
že přijdu zas.“

Že se v letos otevřeném Turistic-
kém informačním centru v Bystřici 
líbí nejen studentkám, o tom svědčí 
zápisy v kronice.

„Dnes jsme navštívili vaše krás-

né město a jsme mile překvapeni, že 
máte v neděli otevřené infocentrum, 
což je dosti výjimečné. Děkujeme 
za ochotu a rady, které nám byly 
poskytnuty,“ zapsal 6. srpna Jiří 
Masrna z Prahy i za své přátele.

Renata a Petr z Hluboké připojili: 
„Moc díky za Vaši úžasnou ochotu, 
s jakou jste se nám věnovali. Máte 
tu naprosto úžasnou atmosféru. 
Budeme se k vám rádi vracet…“

„Konečně jsme narazili na krás-
nou obec a vybavené a informova-
né informační středisko s příjemnou 
obsluhou a dobrými materiály. Jsme 
nadšeni, děkujeme a pokusíme se 
tady utratit co nejvíce peněz a hlav-
ně – říct to i ostatním. Děkujeme za 
milou obsluhu, vyčerpávající infor-
mace a vynikající dojem,“ zapsali 
Maňáskovi z Bohumína a při-
pojili srdíčko.

Během léta k nám zavítali také 
turisté z dalekých zemí (Holandsko, 
Francie, Anglie, USA či dokonce 
Nový Zéland) a i oni byli se služba-
mi spokojeni. „Nejvíce si pochva-
lují propagační materiály, které jim 
můžeme nabídnout v několika světo-
vých jazycích, tipy na výlety v okolí 
a pomáháme jim také najít vhodné 
ubytování“, prozradila na zahranič-
ní turisty Barbora Kalasová, která 
s nimi ráda komunikuje. Spokojeni 
jsou tedy všichni. A tak to má být!

-HJ-



KULTURA

NABÍDKA KURZŮ 
pro školní rok 

2006/2007 
Kulturní dům 

v Bystřici 
nad Pernštejnem

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

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

JÓGA – ZAČÁTEČNÍCI, 
POKROČILÍ
* lektor: MUDr. Ludmila Milotínská
* říjen – duben, 28 lekcí (1 lekce 
   = 1 hodina)
* kurzovné: 700,- Kč 

JÓGA – ZAČÁTEČNÍCI, 
POKROČILÍ
* lektor: Miluše Burešová
* říjen – duben, 28 lekcí (1 lekce
   = 1,5 hodiny)
* kurzovné: 840,- Kč

TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ 
VÝCHOVA - MLÁDEŽ
* lektoři taneční školy STARLET
   Brno
* září – prosinec, 10 lekcí + pro-
   dloužená a věneček
* zahájení ve čtvrtek 21.9. 2006 
   v 18.30 hodin
* kurzovné: 900,- Kč

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 
- začátečníci
* lektoři taneční školy STARLET 
   Brno
* zahájení v říjnu 2006, 4 lekce
* kurzovné: 400,- Kč

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
- pokročilí
* lektoři taneční školy STARLET 
   Brno
* zahájení v listopadu 2006, 4 lekce
* kurzovné: 400,- Kč

DRAMATICKÝ - pro děti, mlá-
dež a dospělé
* lektor: Lenka Němečková /pro-
   fesionální herečka/
* říjen – květen, 30 lekcí
* kurzovné: 1600,- Kč / pololetí

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

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

Pátek 8. září - VS KD - 16.00 - 20.00
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné 30 Kč

Pondělí 11. září – malý sál KD 
– zahájení v 17.00 hodin
VÝSTAVA NARUBY
Modely aut z tvrdého papíru s ne-
uvěřitelnými detaily, comicsové 
kresby a obrazy. Ukázka dovednos-
ti a umu bystřických spoluobčanů 
S. Horkého, P. Šurého a V. D. Houd-
ka. Výstava svým pojetím zdánlivě 
nesourodá a netypická, určená pro 
všechny generace.
Výstava je otevřena 12. 9. – 22. 9. 
2006. Otevřeno: pondělí - pátek 
9-11 hodin, 13-17 hod., neděle 
14-17 hod.
Vstupné: 5,- Kč

Středa 13. září – velký sál KD 
– 10.00 hod.
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 
minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 12 Kč, veřejnost 
17 Kč

Pondělí 18. září - velký sál KD - 
19.30 hodin
TRAVESTI SKUPINA SCREA-
MERS
SCREAMERS V REVUI

Populární travesti skupina SCRE-
AMERS vznikla v březnu 1997. 
Protože se zde sešli pánové nej-
vyšších kvalit v oboru travesti, má 
skupina stále úspěch po celé České 
republice i v zahraničí.

Po předchozích vystoupeních 
si nejlepší česká travesti skupina 
i tentokrát připravila pro své přízniv-
ce více než dvouhodinový zábavný 
pořad, ve kterém nechybějí nejno-
vější hity naší i zahraniční proveni-
ence, nádherné exkluzivní kostýmy, 
originální choreografi e a také skvělý 
humor. Nový program skupiny Scre-
amers v podání Valerie, Pauly, Saši, 
Nadji, Lili a moderátora Ládi Černé-
ho opět zaručuje velkolepou hudeb-
ní, světelnou a taneční show. 
Vstupné: 160 Kč
Předprodej: Knihkupectví od 30.8. 

Pátek 22. září - velký sál KD - 
18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2

Pokračování jednoho z největších 
fi lmových hitů poloviny devadesá-
tých let na sebe nechalo čekat velmi 
dlouho. Sharon Stone se opět vrací.

Vážený londýnský psychiatr 
Dr. M. Glass (David Morrissey) 
je právě na vrcholu svojí kariéry.
V momentě, kdy je požádán o hod-
nocení krásné a okouzlující ženy, 
která je spojena se záhadnou smrtí 
proslulé sportovní hvězdy, je jeho 
život převrácen naruby. Zmíněnou 
ženou není nikdo jiný než naše dobře 
známá C. Tramellová (Sharon Sto-
ne), autorka nejprodávanějších krimi 
bestsellerů, jejichž hrůzu nahánějící 
smyšlené zločiny se až záhadně sho-
dují s těmi skutečnými. Přitažlivost 
mezi nimi je téměř okamžitá a Dr. 
Glass je zmaten. Díky jejímu půva-
bu je velmi rychle vtažen do pavu-
činy lží a pokušení.  V jeho okolí se 
začínají dít podivné věci. Několik 
lidí je záhadně zavražděno a blíží se 
překvapivé vyvrcholení …
Hrají: Sharon Stone, David Mor-
rissey, Charlotte Rampling, Stan 
Collymore aj. Režie: Michael 
Coton-Jones, zvuk Dolby Digital 5.1 
– český dabing – 114 minut
Vstupné: 51 Kč
Předprodej: Kulturní dům od 11. 9. 

Pondělí 25. září – malý sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
ROMAN JANÁL – baryton, 
KAREL KOŠÁREK – klavír
Roman Janál patří mezi naše nej-
lepší barytonisty. Po absolvování 
plzeňské konzervatoře v oboru hry 
na housle studoval zpěv na Hudební 
akademii v Sofi i. Po ukončení studií 
vystupoval v Banské Bystrici, Plzni 
a od roku 1995 účinkoval jako sólis-
ta Státní opery Praha. V roce 1997 
se stal sólistou Národního divadla 
Praha. S úspěchem vystupuje na 
domácích i zahraničních festivalech. 
Spolupracuje s domácími i zahranič-
ními hudebními tělesy – FOK, Čes-
ká fi lharmonie, SOČR, PKF aj. Rov-
něž spolupracuje s Čs. rozhlasem, 
kde natočil řadu kompaktních disků, 

operních árií i písňových cyklů.
Karel Košárek po vystudování kon-
zervatoře a AMU v Praze absolvoval 
čtyřleté studium v Dallasu v USA. 
Tato studia ukončil v roce 1995 
a obdržel titul Master in Music. Je 
vítězem celé řady mezinárodních 
soutěží. Obsadil první místo ve sme-
tanovské klavírní soutěži v Hradci 
Králové, Mezinárodní klavírní sou-
těži v San  Antoniu (USA), v Corpus 
Christi (USA), je laureátem Mezi-
národní soutěže F. P. Neglia (Itálie). 
Jeho recitály v New Yorku, Dallasu, 
Palm Brach, Calgary, Tel Avivu, 
Petrohradu, Tokiu dokumentují je-
ho uměleckou aktivitu. Vystoupil 
sólově s americkými orchestry Cor-
pus Christi Symphony Orchestra, 
Irving Symphony Orchestra nebo 
s Petrohradským komorním orches-
trem, s houslistou Josefem Sukem, 
s Panochovým kvartetem, často spo-
lupracuje s Magdalenou Koženou. 
Vystoupení se uskuteční v rámci 
cyklu koncertů Kruhu přátel hudby.
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: Kulturní dům od 18. 9. 

Úterý 26. září - velký sál KD – 8.30 
a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
POVĚSTI Z HRADNÍCH VĚŽÍ
Uvádí Divadelní studio Lídy Trn-
kové Brno. Hudebně - dramatic-
ký zveršovaný pořad moravských 
pověstí z oblasti Žďárských vrchů, 
Boskovicka, Věchnovska …
Doba trvání: cca 60 minut, určeno 
dětem MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 25 Kč, veřejnost 
30 Kč

Změna programu vyhrazena!

Prodej vstupenek:
Kulturní dům, Luční 764
tel. i fax 566 552 626
e-mail:kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá:  8.00 – 11.00 /kancelář/
           16.00 – 18.00 /pokladna/
Knihkupectví, Masaryk. nám. 12 
tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 
So: 8.00 – 11.00

Program Kulturního domu na září 2006

Turistický oddíl orelské jednoty v Bystřici n. P.
Po několikaleté odmlce obnovil 

v loňském roce turistický oddíl orel-
ské jednoty dvěma výlety opět svo-
ji činnost a navázal tak na pěknou 
tradici zakládajících členů. Pohyb 
v přírodě má v mnoha směrech bla-
hodárný vliv na lidské zdraví a tak 
turistické výlety se v jarních, letních 
a podzimních měsících od letošního 
roku již konají s měsíční pravidel-

ností. Orelská jednota má pro letošní 
rok v plánu 4 výlety vlastní, i když 
i na ně jsou zvány i ostatní jednoty, 
a 2 vycházky organizuje pro župu. 
Pozvánku k zářijovému výletu 
naleznete v těchto Novinách, neboť 
na všechny výlety je zvána i široká 
veřejnost. Nebudeme zde vyjmeno-
vávat všechny již absolvované trasy, 

Pokračovaní na str. 8



DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Městská knihovna v měsíci červenci zaevidovala 42 nových 
svazků knih, z nichž vám několik titulů doporučujeme.

Knihy pro dospělé:
Disman Miroslav  Jak se vyrábí sociologická
   znalost
Válka Josef  Husitství na Moravě
Blake William  Napíšu básně kytkám na  
   listy
Lionnet Annie  Astrologie
Buzková Klára  Fitness jóga
Černík Lubomír  Chobotnice
Nowak Jenny  Nemrtvý
Steel Danielle  Nerovný vztah
   Norsko
Kessler Leo  Obrněný prapor SS
Preston Douglas  Tanec smrti
Grisham John  Lobbista
Penzler Otto  Nebezpečné ženy
Harris Joanne  Spi, bledá sestřičko
Harvey John  Stojaté vody

Knihy pro mládež:
Málková Vladimíra  Skok do propasti
Uderzo Albert  Asterixův syn
Awdry W.   O mašince Tomáškovi
Wilde Oscar  Canterwillské strašidlo a  
   jiné prózy

KULTURA, KNIHOVNA

Městská knihovna informuje

Na šedesát dětí z bystřických škol se sešlo dne 
21. června 2006 v prvním patře Městského muzea v Bys-
třici n. P., aby se zde zúčastnily vyhlášení výsledků výtvar-
né soutěže, kterou v dubnu vyhlásil starosta města.

Prázdné stěny veřejných prostor v budově městské-
ho úřadu na Příční ulici vedly vedení města k vyhlášení 
výtvarné soutěže na výzdobu této budovy. Školy odevzda-
ly na městský úřad práce svých žáků vytvořené různými 
technikami na různá témata. Komise vyhodnotila obrázky 
ve dvou kategoriích – kategorii mateřských škol a kategorii 
základních škol společně s gymnáziem.

Při slavnostním vyhlášení převzali drobné ceny auto-
ři sedmi obrázků z mateřských škol. Z nich zvlášť byla 
vyhodnocena první tři místa. Vítězkou kategorie MŠ se 
stala Terezka Rubínková, na druhém místě se umístila 
Jituška Švandová a třetí příčku získala Adélka Veselá.

V kategorii ZŠ a gymnázia bylo vybráno a oceněno 
deset výtvarných prací. Na prvních třech místech se umís-
tili v pořadí od prvního místa: Zuzana Čermáková, Milan 
Hanák a Anna Neterdová. Všem vyhodnoceným, ale i všem 
ostatním, kteří se soutěže zúčastnili, také pedagogickým 
pracovníkům, pod jejichž vedením žáci pracovali, vedení 
města blahopřeje a děkuje. Všechny vybrané obrázky se do 
konce prázdnin dočkají svého umístění na stěnách městské-
ho úřadu.

B. Svobodová

Vyhodnocení výtvarné soutěže 
na výzdobu městského úřadu

Základní umělecká škola, Zahradní 622, Bystřice nad Pernštejnem
oznamuje

organizaci zahájení školního roku 2006-2007:

Nový školní rok v Základní umělecké škole začíná žákům dne 4. 9. 2006. Příprav-
ná hudební výchova zahájí v úterý dne 5. 9. 2006 v 15°° hodin v sále školy první 
schůzkou s rodiči nově přihlášených žáků, na níž bude možné seznámit se s rozvrhem 
a celou organizací výuky a studia na ZUŠ. Do přípravné výtvarné výchovy se přijďte přihlásit 
co nejdříve od 1. 9. 2006 přímo do učebny výtvarného oboru. Kdo bude mít ještě nyní zájem 
o přijetí do ZUŠ, může se informovat v ředitelně školy nebo na telefonních číslech 566 552 

210, 777 122 105, několik volných míst máme zejména ve výtvarném oboru a keramice.
Žáci ZUŠ se přijdou zapsat na termíny hudebních nauk do třídy PHV a HN v prvních 
dnech školního roku vždy od 13 do 16 hodin ke svým učitelům hlavního hudebního 

oboru a oboru výtvarného ve stejnou dobu, případně dle domluvy.
Všem dětem přejeme hodně uspokojení a radosti z uměleckého studia a všem uči-
telům a zaměstnancům stejně úspěšný školní rok jako byl ten loňský, v němž jsme 

oslavili 50 let od založení školy.
Mgr. Eva Bagarová, ředitelka ZUŠ

neboť ten, kdo se zajímá o činnost orelské organizace, je o nich dostatečně informován běž-
ným a obvyklým způsobem. Finančně tyto akce zajišťuje orelská jednota z dotace Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy a z větší části z vlastních zdrojů. Celodenní výlety jsou 
plánovány do zajímavých a atraktivních míst Vysočiny, blízkého i vzdálenějšího okolí, trasy 
nejsou náročné, maximálně do 15 km, v některých případech, při větších vzdálenostech, kom-
binované s vlakovou či autobusovou dopravou a snadno je zdolávají jak senioři, tak také děti.

Letošní orelská turistická sezóna bude ukončena v měsíci říjnu, to znamená, že zbývají již 
jen dvě vycházky. Posledního výletu na rozhledny v Tišnově a Čebíně se zúčastnilo 15 turistů, 
každého dalšího zájemce, který miluje toulky krásnou přírodou, rádi přivítáme v našich řadách 
výletníků. Nepožadujeme členství v organizaci, neboť pracujeme pro všechny, kdo milují sport 
a zdravý pohyb a mají rádi společnost takovýchto lidí.                                          Kučerová M.

Dokončení ze str. 7

Turistický oddíl orelské jednoty v Bystřici n. P.

                                                                                             

Zájmové útvary              Pro MŠ-ZŠ-M-D        Cena Kč
SLUNÍČKO                                     MŠ              20/1x
CVIČENÍ PRO ŽENY                     D             20/hod
PALIČKOVÁNÍ, ŠACHY                ZŠ-M-D     400
RYBÁŘSKÝ                                    ZŠ              400
LVÍČATA                                         MŠ-ZŠ      500
AEROBIK                                        ZŠ-M         500
ROZTLESKÁVAČKY                     ZŠ             500
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI MŠ-D      500
ŠERM                                               D              500
FLÉTNA, HUDEB. PRŮPRAVA    MŠ-ZŠ      600
COUNTRY TANCE, FOLKLÓR    MŠ-ZŠ     600
PROGRAMOVÁNÍ, HRY NA PC   MŠ-ZŠ     600
ANGLIČTINA, NĚMČINA, 
KYTARA, KLAVÍR                          ZŠ           600
MODERNÍ TANCE                          ZŠ           600
STŘELECKÝ, MODELÁŘSKÝ    ZŠ            600
INTERNET, VIDEOTVORBA         ZŠ-M-D    600
VOLEJBAL, BASKETBAL             ZŠ-M-D    600
VŠEUMĚL, ELEKTRONIKA, 
UŽIVATELÉ PC                               ZŠ           700
VÝTVARNÝ                                    MŠ-ZŠ-M  700
MAŽORETKY                                 ZŠ            800
DRAMATICKÝ                               ZŠ             1200
TOČENÍ NA KRUHU                      ZŠ-M         1000
JUDO                                                ZŠ-M-D    ZŠ  900, 
                                                                 D 1000
KERAMIKA                             MŠ-ZŠ-M-D   900,
                                                             D 1300
FUTSALOVÁ LIGA                        ZŠ-M

Poznámky:
U některých zájmových útvarů 
je podmínkou zájem minimál-
ně tří až osmi členů, jinak není 
možné zájmový útvar otevřít. 
Školné lze platit pololetně, 
případně je možné domluvit 
se na splátkovém kalendáři.

Přihlášky a informace je mož-
né získat denně od 8:00 do 17:00 
hodin v kanceláři DDM, tel.: 566 
552 700. Činnost zájmových 
útvarů zahájíme v týdnu od 2. 10.
2006. Termíny informačních 
schůzek budou vyvěšeny od 
25. 9. 2006 na nástěnkách DDM.
Klub volného času -je určen 
pro děti čekající na autobus, 
zájmový útvar. Herna - ote-
vřeno denně od 12:00 do 14:00 
hodin (bezplatné). Novinka 
- Veřejný internet - ve vstup-
ní hale. Výpočetní technika 
- Internet - otevřeno denně od 
12:00 do 14:00 hodin, dopoled-
ne po dohodě, hry, internet - 10 
Kč/den, samostudium zdarma, 
možnost konzultací.

Podrobnější nabídku zájmových útvarů najdete na http://ddmbynp.zdarsko.cz 
a http://domecek.zdarsko.cz nebo „na Domečku“.
Estetika a společenské vědy - Hana Bártová - hbddmbynp@seznam.cz
Tělovýchova a sport - Pavla Jakubcová - pjddmbynp@seznam.cz
Technika a sport - Martin Novák - mnddmbynp@seznam.cz
Adresa: DDM, Masarykovo nám. 68, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
tel.: +420 566 552 700, mob.: +420 606 169 117 
e-mail:ddmbynp@seznam.cz, ředitel: mzddmbynp@seznam.cz

Předběžná nabídka zájmových útvarů - školní rok 2006/2007



ZDRAVOTNICTVÍ, RŮZNÉ 

Zubní pohotovost k srpnu 2006
5.8.2006   MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n.S.
                 MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n.M.
6.8.2006   MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí
                 MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265
12.8.2006 MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n.P.
                 MUDr. Marie Šenkýřová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
13.8.2006 MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.
                 MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n.P.
19.8.2006 MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n.P.
                 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou
20.8.2006 MUDr. Magda Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí
                 MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
26.8.2006 MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka
                 MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár n.S.
27.8.2006 MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134
                 MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n.S.

SKAUTSKÉ STŘEDISKO KLEN INFORMUJE
Každoročně vyráží tisíce dětí 

na letní tábory, aby „něco“ zažily. 
Mnohé přijedou zklamané a zne-
chucené. Když se ovšem zeptáte 
našich táborníků, mluví o neopa-
kovatelném dobrodružství, plném 
nevšedních zážitků. Zajímá Vás, 
čím to je, že dítě, které je celý rok 
pasivní, se najednou projeví jako 
velmi talentované?

O tom, že letní tábor je vrcholem 
celého skautského roku, se tento-
krát mohlo 
přesvědčit 40 
dětí. Celé-
mu táboru 
předcházela 
pracná pří-
prava. Hodi-
ny a hodiny 
přemýšlení 
nad scénářem 
celotáboro-
vé hry, která 
musí být propracovaná, aby se děti 
nenudily. Propočítávání táborové-
ho rozpočtu, do něhož se musí ve-
jít vše od potravin, přes rekvizity 
po materiální zabezpečení. Stavba 
tábora a zajištění chodu tábořiště. To 
jsou věci ze zákulisí, o nichž většina 
rodičů, posílajících své ratolesti na 
tábor, nemá ani tušení. A pak přijde 
velký den D, kdy se začnou sjíždět 

táborníci. Hodinový chaos, způso-
bený příjezdy, odjezdy, stěhováním 
do stanů a vybalováním, je vystří-
dán zacinkáním zvonu a prvním 
nástupem. Tábor se rovná do pozoru 
a vyslechne nejdůležitější informa-
ce ohledně pobytu. Představují se 
vedoucí a protagonisté celotáborové 
hry v jedné osobě. Být vedoucím na 
skautském táboře znamená být tvůr-
čí, autoritativní, fyzicky a psychicky 
odolný a hlavně schopný naslouchat 

malým i vel-
kým šrámům 
na dušičkách 
táborníků. 
To vše bez 
nároku na 
j a k ý k o l i v 
h o n o r á ř , 
pouze z lás-
ky k příro-
dě, dětem 
a skautským 

hodnotám. Pro mnohé lidi dnešní 
konzumní společnosti něco nepo-
chopitelného, zbytečného a utopic-
kého. Tam, kde končí sny dětí, začíná 
dobrodružství jménem celotáborová 
hra. Ta letošní na motivy Stínadelské 
trilogie o ježku v kleci a Rychlých 
šípech, od váženého skautského spi-
sovatele Jaroslava Foglara. 

Kdo by hádal, že se tato hra stane 

naprostým propadákem v dobách 
fantasy a sci-fi  příběhu, je úplně ved-
le. Vedoucí se oblékli do stylových 
obleků a připravené rekvizity přesu-
nuly v čase celý tábor do dob našich 
dědečků a babiček. Děti se okamžitě 
zapojily, takže se zakrátko po táboře 
potulovaly tlupy Vontů, psal se oběž-
ník TAM-TAM a Rychlé šípy pát-
raly po záhadném hlavolamu Jana 
Tleskače. Připravené hry k legendě 
příběhu dávaly dětem přesně to, co 
jim ve městě chybí. Vybití energie, 
spolupráce v dobře fungující skupi-
ně, snaha odhalit mnohé záhady, pře-
konat sebe sama, naučit se praktic-
kým dovednostem. Ať už se program 
odehrával na rybníce, louce, v lese, 
na raftu, lanech, nebo ve stanu, vždy 
šlo o rozvíjející a zajímavou činnost. 
A právě při ní se nejlépe pozná, 
jaké dítě opravdu je. Neboť kontakt 
24 hodin denně po dva týdny zname-
ná odhalení nevídaných vlastností 
a schopností. A pokud dítě správně 
namotivujeme, je až neskutečné, co 
dokáže. Skauting není jen o zábavě, 
dobrodružství a zážitcích, ale rovněž 
o výchově. A tábor je vynikajícím 
nástrojem, jak odhalit v dětech jejich 
touhy, ambice a ukázat jim správnou 
cestu.

Přestože skauting v poslední době 
opustilo spousta členů a je na něj 

nahlíženo rozporuplně, tak ti, kteří 
zůstali, se snaží i přes nepřízeň oko-
lí dát svým svěřencům co nejvíce. 
Jedině tak je možné po táboře vidět 
rozzářené dětské obličeje, těšící se 
na první zářijovou schůzku. 

Ten, kdo skautům nevěří a hází 
nám klacky pod nohy, tuto práci 
nevidí a ani nechce vidět. Proto nás 
velmi potěšila návštěva pana staros-
ty Pačisky, kterého jsme snad pře-
svědčili, že to s dětmi a výchovou 
myslíme vážně. A všem nevěřícím 
rádi ukážeme, že skauting není mrt-
vý. Obdiv a uznání si zaslouží pře-
devším Lenka Macháčková a Václav 
Koenig, bez nichž by se tábor mohl 
jen stěží uskutečnit, a rovněž všichni 
ostatní vedoucí, starající se o správ-
ný průběh tábora. Dohromady totiž 
vytvořili krásnou atmosféru, na niž 
se bude ještě dlouho vzpomínat.

Luboš Gável

Komunitní plánování 
sociálních služeb

Opět byli úspěšní
Členové hudebně dramatické-

ho oddílu orelské jednoty byli opět 
úspěšní se svým letošním vystou-
pením na Cyrilometodějské pouti 
ve Vítochově. Svědčí o tom zájem 
veřejnosti, která i tentokrát zaplnila 
do posledního místečka tamní kos-
telík. Děti se zde poprvé „blýskly“ 
v nových slušivých kostýmech, 
které v letošním roce pořídila orel-
ská jednota za  fi nanční podpory 
MěÚ z programu na podporu spor-
tovního, kulturního a společenské-
ho života města a částečně z vlast-
ních zdrojů. Paní Jitka Čechová, 
díky své zručnosti a nápaditosti, 
zhotovila sama zajímavé obleky, 
které členové oddílu ještě mnoho-
krát v různých obměnách využijí 
při svých vystoupeních. Orelská 
jednota děkuje všem členům oddí-
lu, paní Jitce Čechové a hudební-
mu doprovodu za pěknou prezen-
taci organizace při všech jejich 
vystoupeních.

Kučerová M.

Občanské sdružení LEZCI 
Z VYSOČINY pořádají kroužek 
lezení na umělé stěně. Kroužek je 
určen pro děti a mládež ve věku 
6 – 18 let, kteří mají zájem o ten-
to nový sport. Schůzky se budou 
konat každý čtvrtek od 17:00 
do 19:00 hodin na umělé stěně 
ve sportovní hale v Bystřici nad 
Pernštejnem. Celkem proběhne 25 
dvouhodinových schůzek, spoje-
ných nejenom s lezením, ale také 
přednáškami o lezení, horolezectví 
a ochraně přírody při provozo-
vání lezecké činnosti ve skalách. 

LEZCI  Z  VYSOČINYLEZCI  Z  VYSOČINY
Zakončení kroužku proběhne for-
mou jednodenního výletu do něk-
teré skalní oblasti Českomoravské 
vysočiny, spojeného s lezením ve 
volné přírodě. Cena kroužku činí 
450,- Kč za osobu a počet dětí je 
omezen na 15 až 20. 

Přihlásit se lze v recepci spor-
tovní haly nebo přímo u některého 
z našich členů. 

Další informace a kontakty 
naleznete na stránkách: 
www.lezcivysociny.cz nebo 
na telefonu 777 940 430.

Lezci z Vysočiny

Turistický výlet
Turistický oddíl orelské jedno-

ty v Bystřici nad Pernštejnem zve 
všechny milovníky pěší turistiky 
v sobotu 16. 9. 2006 na společný 
zářijový výlet přes tři zříceniny 
hradů v okolí Bystřice n.P. Odjezd 
z autobusového nádraží je v 7,40 
hod. do Štěpánova n. Sv., odtud 
pěšky přes  Zubštejn, Pyšolec 
a Aueršperk do Bystřice n.P. Akce 
je určena široké veřejnosti, na tra-
se bude pro účastníky připraveno 
malé polední občerstvení.

Kučerová M.

Rádi bychom občany Bystřice 
n.P. a blízkého okolí informovali 
o postupu „Komunitního plánová-
ní sociálních služeb“. V součas-
né době se tento projekt, který je 
spolufi nancován Evropskou unií 
(Evropským sociálním fondem), 
státním rozpočtem České republiky 
a krajem Vysočina, ocitl na konci 
2. etapy své činnosti. 

Během těchto dvou etap projektu 
došlo mimo jiné ke dvěma zásad-
ním věcem: zmapování sociálních 
služeb v městě Bystřici n.P. a při-
lehlém okolí a vytvoření dotazníků 
(podrobná analýza poskytovatelů)  
pro jednotlivé poskytovatele těchto 
sociálních služeb, které se stanou 
základním kamenem pro připravo-
vaný katalog.

 V současné době probíhá pří-
prava na 1. veřejné setkání, které 
se uskuteční začátkem října v Kul-
turním domě v Bystřici n.P. Na 
něj bude pozvána široká veřejnost 
i odborníci z oblasti sociálních 
služeb. Na tomto setkání se bude 
moci do komunitního plánování 
sociálních služeb aktivně zapojit 
i veřejnost.

Podrobnější informace a ofi ciál-
ní pozvánku najdete v dalším čísle 
Novin Bystřicka.

Barbora Kalasová



OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - 8.

Minulý měsíc se dožil 95. naro-
zenin statečný odbojář a přímý 
chlap, pan Vincenc Koutník. Naro-
dil se v Dolní Rožínce, vyrůstal 
v Rozsochách a Bystřicko bylo vždy 
jeho krajem nejmilejším. Pan Kout-
ník strávil většinu války v ilegalitě, 
spával v lesích, po komunistickém 
puči si to zopakoval a nakonec byl 
vězněn skoro 15 let v nejhorších 
komunistických kriminálech. 

Vincenc Koutník byl vychován 
v sokolských zásadách a pravda, 
slušnost a svoboda patřily vždy 
k jeho nejdůležitějším zásadám 
i životním hodnotám. Takový člověk 
se nemohl smířit ani s fašistickou ani 
s komunistickou totalitou. Pokaždé 
se odvážně postavil na stranu ušla-
pávané svobody a demokracie. Do 
odboje proti německým okupantům 
vstoupil hned v roce 1939, neodjel 
na totální nasazení a utekl do ile-
gality. Později navázal kontakty 
s partyzánem Rudolfem Procház-
kou, sháněl mu úkryty a po jeho pro-
zrazení v Albrechticích u Holečků 
se přemístil dále na Vysočinu a dva-
krát se prostřílel z obklíčení Němců. 
Nejdříve se tak stalo 9. ledna 1945 
z prozrazeného úkrytu u Králů v Jiří-
kovicích a pak znovu 8. února 1945 
v Koníkově. Tehdy Němci obklíčili 
Zobačovo stavení,  odkud se Vin-
cenc prostřílel společně s Vladimí-
rem Začupejkem. Jejich zdravotnice 
Rufa Krasavinová však během akce 
padla. 

Pan Koutník se nikdy netajil svý-
mi poznatky i o negativních party-
zánských činech, o vraždách, holdo-
vání alkoholu, o upálení bystřického 
občana Matyáška, popsal nepříliš 

 VINCENC  KOUTNÍK VINCENC  KOUTNÍK

Hynek Jurman

vydařený přepad německého laza-
retu, který stál život dva jeho druhy. 
Po válce odmítl Procházkovu nabíd-
ku vstoupit ke státní bezpečnosti. 
S novou nesvobodou, kterou ten-
tokrát nastolili komunisté po únoru 
1948, se zase nesmířil a odešel do 
ilegality. Na podzim 1949 padl do 
léčky na fi ngované hranici a skončil 
v kriminále. Když už si zoufal na 
samotce, že nevydrží být déle sám, 
přiletěla dovnitř moucha. Vincenc 
se z živého tvora zaradoval, počal 
s mouchou hovořit a sám pookřál 
a nabral nové síly. Propuštěn byl až 
v dubnu 1964. Pracoval pak v Chi-
raně v Novém Městě na Moravě a 
žil na Bystřicku.

Když se ve svých 86 letech pan 
Koutník konečně oženil, usadil se 
rovnou v městě na bystré vodě, 
v Bystřici nad Pernštejnem. Mno-
hokrát jsem ho navštívil, znovu 
a znovu jsem si psal i natáčel jeho 
vyprávění, společně jsme točili pro 
rozhlas i pro televizi. Byl také snad 

* 19. 7. 1911 samota 
„Jalovčí“ u Dolní Rožínky

jediným skutečným partyzánem, 
jehož jsem poznal. Všichni ti ostat-
ní nikdy po Němcích nestříleli, ale 
měli teď bumášky a brojili proti těm, 
kteří chtěli hovořit o odboji bez při-
krašlování. Osudy pana Koutníka 
jsem vylíčil ve dvou knihách a řadě 
dalších brožur. Měl jsem tu čest jej 
doprovodit do Koníkova na místa, 
kde se vlastně znovu narodil. Stalo 
se 24. října 1999 a znovu pak při 
rozhlasovém natáčení 17. června 
2002.

Jednou jsem přivedl k odbojáři 
dva čtenáře až z Českých Budějovic. 
Obdivovali nejen hrdinovy činy, ale 
i jeho zevnějšek. 

„Vy jste snad musel zfalšovat rod-
ný list. Vypadáte nádherně!“

„Kdepak, nejsem ani oholen,“ 
bránil se pan Vincenc.

Když Město Bystřice nad Pernštej-
nem navrhlo pana Koutníka na státní 
vyznamenání, nelíbilo se to paradox-
ně členům Českého svazu bojovníků 
za svobodu. Protestovali na radnici, 

na pana Koutníka poštvali příbuz-
nou rodiny Královy z Jiříkovic, 
účelově zpovídali partyzána Mrko-
se a nakonec protestovali i u pre-
zidenta.

A Bořivoj Nebojsa, údajný nepří-
tel partyzánů, naopak u preziden-
ta dokladoval celou Koutníkovu 
odbojovou činnost a obhajoval jeho 
vyznamenání. 

Společná věc se podařila a 28. říj-
na 2002 si jel Vincenc Koutník do 
Prahy za prezidentem pro Medaili 
Za hrdinství.

„Tam vám byl obrovský stůl plný 
jídla a pití. Ti lidé se na to vrhli, jak 
kdyby umírali hladem. Jak kdyby 
nejedli bůhví jak dlouho!“ líčil po 
návratu statečný partyzán raut na 
Hradě.

Když pak pan Koutník besedo-
val se zájemci v Městské knihov-
ně v Bystřici, dostavilo se přes 70 
posluchačů! Takový zájem o besedu 
nikdy nebyl. Po dvou a půl hodinách 
byl velký problém pořad ukončit.

Přítomná paní z Rozsoch na závěr 
prohlásila: „Koutníkova rodina si 
u nás vydobyla takové jméno, že 
jsme na pana Koutníka hrdí!“

Nemohla říct nic lepšího. Všichni 
sousedé mluví stejně. Pan Koutník 
je neobyčejně hodný a slušný člo-
věk. Copak na to asi říkají ti nepře-
jící „partyzáni“, kteří protestovali až 
u prezidenta? 
 U příležitosti vzácného životního 
jubilea nezapomněla na pana Kout-
níka ani bystřická radnice. Byl přijat 
na Městském úřadě v Bystřici sta-
rostou, místostarostou a tajemnicí, 
obdržel věcné dárky a pobesedoval 
s představiteli města. I naše redakce 
blahopřeje panu Vincenci Koutníko-
vi k jeho vzácnému jubileu a přeje 
mu hodně zdraví a radosti.

Mgr. Petr Vejrosta navazuje na 
tradici učitelů-písmáků, kteří dnes 
houfně vymírají. Dříve téměř každý 

učitel psal do novin, vydával publi-
kace a ti zbývající také nějak „dělali 
do kultury a sportu“. I Petr vyznává 
kalokagathii, tedy soulad ducha a tě-
la. Píše básničky, fotografuje přírodu 
a běhá maratóny. A pěstuje přede-
vším turistiku. Ta je pro něj větším 
sportem než všechny ty vrcholové 
fotbaly a podobné legrácky.

V roce 1971 založil v Nedvědici 
turistický odbor, podílel se na uspo-
řádání 33 ročníků pochodu „Za krá-
sami okolí Nedvědice“ a celé řady 
dalších pochodů, včetně etapových. 
Vlastní nachozené kilometry si peč-
livě evidoval a vysnil si, že jednou 
obrazně obejde rovník. Právě o letoš-
ních prázdninách se mu to povedlo, 
když dne 20. července 2006 na trase 
ze Štrbského plesa právě na Kriváni 
ve výšce 2 494 m n.m. dosáhl mety 
40 000 kilometrů. Vrchol Kriváně 

nebyl přitom náhodný, neboť Petr 
miluje slovenské hory. Rád má i rod-
nou Vysočinu a cestuje prý i proto, 
aby se vždy znovu přesvědčil, že je 
to doma nejlepší…

Po 35 letech tedy obešel rovník, 
ale menší část z této porce kilometrů 
také uběhl. Především na tréninku a 
něco i v závodech. Pětkrát doběhl 
Malý svratecký maratón a dvakrát 
horský běh kolem Vírské přehrady.

Petr Vejrosta je pedagogem po 
celý život, 14 let byl ředitelem 
nedvědické ZŠ, ale snad nejraději 
pracuje s dětmi v turistickém oddí-
lu. K turistice vedl přes 200 dětí už 
z několika generací. 

Z jeho knih jmenujme sbírku 
poezie „Sedmikráska“ (2001), pub-
likace „Škola v Nedvědici“ (2002 
s kolektivem), „Z historie textilní 
výroby v Nedvědici“ (2005, podíl na 

práci svého otce Roberta) a na pod-
zim vyjde kniha turistického bilan-
cování „Jak jsem obešel Zemi“. 

U příležitosti pomyslného obejítí 
rovníku jsem položil Petrovi něko-
lik otázek.

Které byly Tvé nejnáročnější 
trasy?

Jednou jsem šel Tišnovskou stov-
ku z Tišnova přes Nedvědici, Vír, 
Jimramov, Olešnou, Strážek, Hab-
ří a Skryje. Startovalo se v deset 
večer, když jsem byl za Jimra-
movem, začalo svítat… U Habří 
jsem to chtěl vzdát a jít do Věžné 
na vlak. Nevzdal jsem a po 21
hodinách jsem do Tišnova přece 
jen došel. Náročný byl i výstup na 
nejvyšší horu Dolomitů Marmoláda 
v roce 1998. 

PETR OBEŠEL ROVNÍK, ALE NEJRADĚJI JE DOMAPETR OBEŠEL ROVNÍK, ALE NEJRADĚJI JE DOMA
4 0  0 0 0  T I S Í C  K I L O M E T R Ů  V  N O H O U …
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Vedení města gratuluje k jubileu.



Radost z pohybu, tvrdá dřina, vítězství nad sebou samým. Tyhle pocity 
zná každý, kdo někdy běžel delší trať, natož závod.

V sobotu 26. srpna 2006 se od 14. 30 poběží už 53. ročník Malého svratec-
kého maratónu. Startuje se ve Víru u kulturního domu, obrátka je v Nedvědici 
a celá trať vede překrásným svrateckým údolím. Závod má už za sebou boha-
tou tradici, účastnili se ho mnohdy i naši nejlepší běžci a v historii běhu se dá 
vystopovat spousta zajímavostí a perliček. Přijměte aspoň něco namátkou.

Závod založil v roce 1954 doktor přírodních věd František Vojta (1902-
1973) z Brna. Jeho jméno není v našem kraji neznámé. Byl významným tre-
nérem lehké atletiky, organizoval brněnský vysokoškolský sport a na jednom 
táboře se studenty zřídil v roce 1936 ve Štěpánově saunu. Byla to historicky 
první sauna v naší republice! Po válce získal Vojta docenturu, ale z kádrových 
důvodů musel opustit své pracoviště a jako dělník se objevil na stavbě Vírské 
přehrady! Vírské děti zbláznil do všech možných sportů, nakonec založil mara-
tón a první dva ročníky sám běžel, i když už měl přes padesátku.

První ročník vyhrál František Hulák z Martina. V roce 1959 zaběhl výteč-
ný čas 1:49:37 Drahomír Pechánek z Pardubic. Jeho rekord vydržel ve Víru 
plných 19 let až do roku 1978, kdy ho vylepšil o 78 sekund Jiří Kaňa. Ročník 
1978 byl pozoruhodný i tím, že tehdy hned 20 závodníků uběhlo čas pod 
dvě hodiny. Rekordní tabulky se dále měnily v letech 1980 (Ladislav Řezáč), 
1982 (Jaroslav Kocourek), 1997 (Pavel Baběrád) a od roku 2004 vévodí his-
torickým tabulkám Mulugeta Serbessa časem 1:45:45.

V roce 1964 zvítězil olympionik Václav Chudomel z ČKD Praha. V té 
době byl pravidelným účastníkem závodu veterán ing. Karel Hrbek z Jihlavy. 
V roce 1965, kdy mu bylo 67 let, přijel z Jihlavy na kole, doběhl na 18. místě 
a zase jel na kole 80 km domů. S úspěchem se účastnil ještě v roce 1970, kdy 
doběhl i Jaroslav Žofka-Štork, účastník berlínské olympiády v roce 1936, 
a pak ještě v roce 1974!

V roce 1968 doběhl s rekordním náskokem 10 minut a 5 sekund MUDr. 
Josef Podmolík z Otrokovic. V roce 1969 se objevila na startu první žena, 
Marta Tulisová z Dlouhého. Doběhla 28. a ve stejném roce nás úspěšně 
reprezentovala na MS v silniční cyklistice.

V 70. letech zářil v údolí Svratky Jiří Lupoměch, jenž pochází z našeho 
kraje, z Bohuňova. Poprvé stanul na startu v roce 1972 a hned skončil druhý 
za Podmolíkem. V příštím roce zvítězil s Hoškem v soutěži dvoučlenných 
družstev, což si oba zopakovali i v dalším roce, kdy byl Lupoměch třetí. 
V roce 1975 konečně zvítězil, druhý byl ještě v letech 1976 a 1979, třetí 
v roce 1980 (tehdy zvítězil s Řezáčem v družstvech). Zajímavostí je, že Jiří 
Lupoměch dosáhl v letech 1972 a 1974 naprosto shodného času 1:56:18.

V roce 1974 startoval ve Víru i známý žokej, vítěz Velké Pardubické, 
Václav Chaloupka a skončil 60. ze 115 vytrvalců. Karel Hrbek ve svých 
79 letech uběhl v roce 1977 mimo soutěž 25 km. V roce 1984 startovali 
naši přední lyžaři v čele s Františkem Šimonem. František Koplík z Brna 
startoval už v 1. ročníku a rozloučil se s tratí v roce 1988, žádný z 35 ročníků 
nevynechal! Osmkrát přitom zvítězil v soutěži družstev. Šestkrát pak zvítě-
zili sourozenci Havlíkovi z Bořitova. V roce 1983 přijelo závodit rekordních 
128 vytrvalců,  v roce 1994 se prezentovalo 16 zahraničních účastníků z 10 
zemí. A v roce 1999 startoval i známý jedlík Kamil Hamerský z Víru, trať 
zvládla i jeho manželka Dagmar.

MSM s oblibou běhali i běžci z blízkého okolí. Nejvíce z Víru, ale 
i z Nedvědice, Štěpánova a dalších míst. Podle časů byl z těch „místních“ 
nejlepší Jaromír Pulgret z Nyklovic před Vladimírem Vodičkou a Josefem 
Šudomou z Víru. Jindřich Vejpustek z Věžné uběhl úspěšně trať poprvé 
v roce 1957, kdy měl 19 let, a podruhé v roce 1998, tedy o 41 let později. 
V čase si přitom pohoršil o necelých 22 minut.

S organizováním tak náročné sportovní akce je spousta práce a starostí. 
Poděkování zaslouží všichni účastníci a organizátoři. Mnozí z nich, žel, ode-

šli předčasně a tragicky. Vzpomeňme alespoň Josefa Kluje, Josefa Šudomu, 
Jiřího Šenkýře, Zdeňka Vavříčka, Vladimíra Vodičku.

Drtivou většinu z výše uvedených pozoruhodností najdete v publikaci 
„50 let MSM ve Víru 1954-2003“. Od vydání už uběhly tři roky, tradice dále 
žije a letos už navlékne Malý svratecký maratón svůj 53. korálek. Tak ať se 
šňůra nepřetrhne! Mnoho pěkných zážitků jistě čeká běžce i fanoušky na 
trati také letos!

Z doprovodných programů jistě zaujme možnost lezení po umělé stěně, 
seskok parašutistů či večerní ohňostroj.

Hynek Jurman

MALÝ SVRATECKÝ MARATÓN ZAPUSTIL KOŘENY

1905 – 1906. K důkladné opravě 
této technické památky došlo v roce 
1982. Letos na jaře se však ukázalo, 
že původní nosné trámy byly silně 
napadeny cizopasníkem a hrozilo 
tak zřícení celé stavby. Za fi nanční 
podpory Kraje Vysočina došlo tedy 
k celkové rekonstrukci lávky. Odbor-
nou práci provedla fi rma pana Josefa 
Drdlíka z Hlinska. Mohutné stromy 
byly tentokrát skáceny nedaleko 
pramene Svratky u Cikháje. Původ-
ní nosné trámy byly přemístěny 
pod nosnou konstrukci doprostřed 
stavby. Památná švařecká lávka byla 
v srpnu 2006 zase slavnostně otevře-
na a zaskvěla se v novém hávu.

 Hynek Jurman

Když se v roce 1873 z „gruntu“ 
opravovala krytá lávka přes řeku 
Svratku ve Švařci, byly „Na Hodůn-
kách“ skáceny dva pořádné stromy 
a 36 metrů měřící trámy táhli koně 
na lanech řekou Svratkou. Nakonec 
byly tyto nosníky na místě zkráce-
ny o dvanáct metrů a zbylé dřevo se 
použilo na zřízení chodby, schodů a 
na zašalování. Střecha byla pokryta 
šindelem.

Až do roku 1906 vedl po lávce 
všechen provoz mezi Nedvědicí, 
Štěpánovem a Vírem, těžké povozy 
samozřejmě jezdily brodem. Této 
zajímavé stavbě odlehčila až nová 
silnice, která byla mezi Štěpáno-
vem a Vírem vybudována v letech 

ŠVAŘECKÁ LÁVKA V NOVÉM

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Již po čtvrté uspořádali 

členové TJ Sokol Prose-
tín na hřišti u školy turnaj 
ve volejbalu smíšených 
družstev o pohár starosty 
obce Prosetín. Po několi-
ka deštivých dnech se na 
volejbalisty usmálo slu-
níčko a turnaj se vydařil. 
Z 10 družstev, z nichž něk-
terá přijela až z Havlíčko-
va Brodu nebo z Tišnova, 
se k putovnímu poháru 
probojoval domácí tým ze Čtyřech Dvorů. Nejlepším hráčem turnaje se stal 
Milan Lontras z vítězného družstva.
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OSLAVY 110.VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH 
V PROSETÍNĚ

V sobotu 24. června 2006 oslavil 
Sbor dobrovolných hasičů v Prosetí-
ně 110. výročí svého založení. Osla-
vy byly spojeny se sjezdem rodáků. 
Odpolední část oslav jsme zahájili 
ukázkami požární techniky u rybní-
ka pod obcí. Návštěvníci měli mož-
nost vidět ukázky požární techniky 
počínaje historickou až po součas-
nou, kterou jsou vybaveny požární 
zbojnice profesionálních hasičských 
sborů. V ukázkách historické požár-
ní techniky se divákům představily 
opravdové skvosty. Ruční stříkačka 
vyrobená v roce 1886, kterou obec 
Brťoví zakoupila celých 12 let před 
založením tamního hasičského sbo-
ru a automobilová stříkačka origi-
nální konstrukce z roku 1930 před-
vedená požárním družstvem SDH 
Olešnice. Obě stříkačky prokázaly, 
že i přes svůj pokročilý věk jsou stá-
le v plné kondici. Požární družstvo 
ze Čtyř Dvorů předvedlo dvoukolo-
vé stříkačky DS-12 a DS-16, z nichž 
první dlouhá léta byla a druhá stále 
je ve výzbroji hasičského sboru Pro-
setín, hasiči ze Křtěnova připomně-
li návštěvníkům ve své době hojně 
používanou PS osmičku. Úvodní 
část programu vyvrcholila funkční 
ukázkou stříkačky PS-12 požárním 
družstvem ze Štěpánova a předvede-
ním špičkové cisternové automobi-
lové stříkačky CAS K24 z výzbroje 
profesionálního útvaru v Bystřici.

Po skončení ukázek hudba, uni-
formovaní hasiči a technika prošli 
slavnostním pochodem Prosetínem 
na Sokolské hřiště. Při pochodu 
kolem památníku uprostřed obce 
vzdali čest památce spoluobčanů, 
kteří položili životy za naši svobo-
du v průběhu světových válek. Na 
Sokolském hřišti oslavy pokračova-
ly. Po zpívané státní hymně a úvod-
ním slovu seznámili pořadatelé pří-
tomné s historií sboru a dále z vlast-
noručně psaného rukopisu vyslechli 
návštěvníci čtený projev tehdejšího 
starosty sboru na XXX. valné hro-
madě. Slavnostní část programu 
byla zakončena vyznamenáním 
zasloužilých členů sboru z rukou 
zástupce výkonného výboru Okres-
ního sdružení hasičů ČMS bratra 

Ladislava Lukáška, starosty obce, 
starosty a velitele sboru. Sedmnáct 
členů obdrželo Čestné uznání a de-
vět nejdéle sloužících příslušníků 
prosetínského sboru bylo vyzname-
náno Medailí za příkladnou práci. 
Program zakončila volná zábava 
spojená s poslechem hudby a tan-
cem. Poděkování pořadatelů patřilo 
rodákům, členům okolních sborů 
za předvedené ukázky a účast jejich 
uniformovaných členů a sponzorům, 
kteří významnou měrou přispěli ke 
zdárnému průběhu oslav.

Co říci na závěr? Především 
přejme prosetínskému sboru, aby 
budoucí roky potvrdily, že nastu-
pující mladá generace si je vědoma 
nezastupitelné role požární ochrany, 
založené na dobrovolné práci, pro 
takové obce jako je naše. Společ-
ně si slibme, že my dříve narození 
nabídneme svoji zkušenost, gene-
race později narozených přidá svůj 
elán a společně se vynasnažme, aby 
se práce sboru zlepšovala.

Za dva roky si připomenou 110. 
výročí založení svých hasičských sborů 
i ve Čtyřech Dvorech a v Brťoví. Rádi 
jim jejich pomoc oplatíme - a potom 
zase na brzkou shledanou v Prosetíně.

Jaroslav Kotlán

Informace z Prosetína
Památný strom – Lípa malolistá
na parcele č. 4229 v k.ú. Prosetín 
za „dolním“ kostelem. 26. červ-
na 2006 při prudké bouřce došlo 
k odlomení poloviny kmene stro-
mu. Po projednání s památkáři 
bylo rozhodnuto, že zbytek stromu 
bude nutné porazit.
Návrh na úpravu návsi v Prose-
tíně

V chodbě obecního úřadu jsou 
vyvěšeny dva návrhy řešení úpra-
vy návsi v Prosetíně. Prostor po 
odstraněném zboru a zahrada jsou 
navrženy jako zastávka autobusu 
(točna), zeleň a drobná stavba.
Počet členů zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce rozhodlo 
zvýšit počet členů budoucího obec-
ního zastupitelstva na 15 členů.
Oprava místních komunikací

S končícím létem a během podzi-
mu obec připravuje opravu povrchů 
místních komunikací. V Prosetí-
ně v úseku od bývalé prodejny po 
náves – původní penetrační povrch, 
dále ve Čtyřech Dvorech na Vej-
pustku k nové zástavbě. Rádi by-
chom opravili také část přístupové 
cesty k evangelickému kostelu, 
poškozené červnovou bouřkovou 
vodou.
Nebezpečný odpad

V měsíci září bude spolu s Tech-
nickými službami Bystřice n.P. 
zorganizován sběr a odvoz nebez-
pečného odpadu. Sběr bude rozší-
řen o „Zpětný odběr“ elektrických 
a elektronických spotřebičů. Při 
vrácení jakéhokoliv KOMPLET-
NÍHO elektrického nebo elektro-
nického spotřebiče (např. dětská 

Vyhodnocení dotazníkového šetření
V období od června do července 2006 proběhlo na Bystřicku dotaz-

níkové šetření, které přispěje k vytvoření integrované rozvojové 
územní strategie MAS Zubří země, o.p.s. Dotazníkové šetření je 
součástí projektu „Vypracování integrované územní rozvojové stra-
tegie 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 – více v Novinách Bystřicka č. 6.

Dotazník obsahoval 9 oblastí, které více či méně ovlivňují kvali-
tu a úroveň života všech obyvatel z mikroregionu Bystřicko. Kaž-
dá z oblastí obsahovala související témata různé důležitosti, kterým 
dotazovaní subjektivně přiřadili bodové hodnocení (rozpětí 1–5 bodů, 
1: nejméně významné, 5: nejvíce významné). Do volných řádků se 
mohly dopsat i nová témata. 

Součástí dotazníku byl také formulář pro stručný popis projek-
tových záměrů, ve kterém dotazovaní celkem nadefi novali 115 pro-
jektů (z toho 26 v oblasti dopravy, 23-technická infrastruktura, 1-roz-
voj podnikání, 12-lidské zdroje, 2-sociální a zdravotní infrastruk-
tura, 24-bydlení a volný čas, 15-cestovní ruch, 12-životní prostředí 
a 0 v oblasti ostatní), které jsou naplánovány k realizaci v průběhu 
příštích cca 6 let. 

Vyhodnocení bylo provedeno na základě 61 odevzdaných dotazní-
ků (z toho 18 bylo od zástupců obcí, 34 od místních obyvatelů, 6 od 
podnikatelů a 3 od dalších organizací). 

Výsledné průměrné bodové ohodnocení 54 témat zařazených do 
9 oblastí je následující: nejvíce bylo ohodnoceno téma z oblasti lid-
ské zdroje (Vytváření nových pracovních příležitostí – 4,8 bodů), dále 
z oblasti doprava (Oprava místních komunikací a chodníků – 4,6 bodů) 
a další 4 témata z oblasti životní prostředí (Podpora třídění odpadu – 4,4 
bodů, Údržba krajiny, sečení neudržovaných ploch, struh apod. – 4,1 
bodů, Omezení a recyklace odpadů – 4 body, Výsadba a péče o zeleň 
v obcích – 4 body). Kompletní vyhodnocení obsahuje dalších 48 témat 
z průměrným bodovým ohodnocením 3,9 - 1,7, to je možné si prohléd-
nout na webových stránkách mikroregionu Bystřicko - http://www.byt-
ricko.cz.

Dotazovaní doplnili další 4 témata, z toho 1 v oblasti lidské zdroje 
(Podpora zkvalitnění vzdělávání ve školách - jazykové třídy) a 3 v oblasti 
cestovní ruch (Vybudování a údržba běžeckých tratí o různých délkách, 
Zatraktivnit levý břeh Vírské přehrady, Zrušení nesmyslných opatření 
bránicích přístupu k Vírské přehradě).

Na základě takto získaných informací od obyvatel Bystřicka bude do 
konce roku 2006 i s využitím statistických údajů vytvořena rozvojová 
strategie MAS (místní akční skupina). Od roku 2007 bude MAS díky 
strategii vytvořené „od spodu“ připravena rozdělovat a administrovat 
fi nanční prostředky, které jí budou schváleny. Přijatelnými žadateli 
o fi nanční podporu na realizaci projektů budou pouze obyvatelé Bys-
třicka. V příštích letech budou díky dotazníkovému šetření fi nančně 
podporovány pouze projekty, které jsou důležité a významné z pohledu 
obyvatel Bystřicka.
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elektronika, počítače, kuchyňské 
spotřebiče apod.) bude obec zproš-
těna poplatku za tento nebezpeč-
ný odpad. Stav spotřebičů budou 
posuzovat pracovníci TS při odvo-
zu odpadu. Bližší informace na 
obecním úřadě.
Deska Mikroregionu

Před budovou obecního úřadu 
v Prosetíně je umístěna vývěska 
obce Prosetín a Mikroregionu Bys-
třicko „Za poznáním Zubří země“. 
Doporučujeme ke zhlédnutí.
Rekreační a vzdělávací pobyt 
předškolní mládeže

Bývalá škola v Brťoví prošla  
opravami vnitřních prostor. Od 
srpna počítáme s využitím této 
budovy ke vzdělávacím a rekreač-
ním pobytům předškolní mládeže 
v klidném prostředí Vysočiny. 



 SPORT

Rekonstruovaná posilovna 
„SPORTSTUDIO“

Stolní tenis v Bystřici n.P. oslavuje 
55 let svého založení

PETR OBEŠEL ROVNÍK...PETR OBEŠEL ROVNÍK...

Vrchol je ve výšce 3 342 metrů.
Tvoje nejkrásnější túra?
Jedna se určitě nedá vybrat. Do 

chystané knihy jsem vybral 101 nej-
krásnější trasu!“

A když jsme u těch tras, kterou 
jsi chodil nejčastěji?

Jde zřejmě o okruh, který trénin-
kově běhám. Z Nedvědice na Man-
sberk, pod Bor a kolem železniční 
trati zpátky. Také často běhám do 
Smrčku.

Co Tě těší při túrách kromě 

hezké přírody?
Potěší mě mladí lidé v horách. 

I u nás se objevují stále noví v turis-
tickém oddíle, některé rodiny vedou 
děti ke sportu.

Co ještě letos plánuješ?
Láká mě soutok Moravy a Dyje. 

Nejdříve však chci jít sólově na Říp. 
A zůstat pak u turistiky, dokud zdra-
ví dovolí.“

Tak ať dovolí ještě hodně dlou-
ho a děkuji za rozhovor.

Hynek Jurman

Dne 17. 7. 2006 byla otevřena 
nově rekonstruovaná posilovna 
„SPORTSTUDIO“ v suterénu 
sokolovny v Bystřici nad Pern-
štejnem. Zásluhou členů oddílu 
kulturistiky TJ Sokol Bystřice nad 
Pernšte j -
nem, kteří 
odpraco-
vali zdar-
ma 1.300 
brigádnic-
kých hodin 
v hodnotě 
7 4 . 7 5 0 , -
Kč, aby 
b ě h e m 
tří týdnů 
zkulturnili 
posilovnu a 
sprchy, se podařilo vytvořit vskutku  
krásné prostředí na úrovni. Zem  je 
potažena speciální gumovou pryží, 
nově očalouněné posilovací stroje 
a vymalované stěny dávají pro-
storu opravdu estetické a kulturní 

prostředí, ve kterém bude radost 
cvičit. Poté se každý cvičenec 
může osprchovat v nově vykach-
ličkované koupelně. Členové 
oddílu kultruristiky zvou všechny 
příznivce sportu, kteří mají zájem 

si udržet 
k o n d i c i 
a vytvaro-
vat posta-
vu, do této 
nádherné 
mučírny. 
Ve d o u c í 
o d d í l u 
Miroslav 
Korbička 
rád poradí 
začáteční-
kům a po 

domluvě může, jako kvalifi kovaný 
trenér, sestavit i cvičební plán na 
míru pro každého cvičence a cvi-
čenku.

Za TJ Sokol Bystřice n.P
L. Lernbecherová

Dokončení ze str. 10

V roce 1951 byl založen oddíl 
stolního tenisu – jeho zakládající-
mi členy byli hráči Pelíšek, Ptá-
ček, Zítka a další, ke kterým přišel 
z Tišnova velmi dobrý hráč Stani-
slav Hulák. V této sestavě doplně-
no dalšími hráči Milošem Šikulou, 
Janem Juříčkem, Otou Musilem 
hrálo družstvo okresní, krajské 
a nakonec divizní soutěže.

Příchodem uranových dolů oddíl 
přešel pod název Baník Bystřice 
a byl posílen o další hráče MUDr. 
Zelenku, Jaroslava Čížka, Loren-
ce, Fr. Balabána, Juračku a mla-
dého Jiřího Huláka. Bylo sestave-
no družstvo „B“, které od okresní 
soutěže postoupilo až do okresního 
přeboru 1. třídy, kde hrálo úspěš-
ně mnoho let. 70. – 80. léta byla 
velmi úspěšná pro obě mužstva, 
která se postupně doplňovala 
o nové mladé hráče: Šikula Michal, 
Smolík Milan. Po odchodu Hulá-
ka Stanislava a Huláka Jiřího ml. 
zpět do Tišnova hrát vyšší soutěž 
(II. liga) družstvo „A“ sestoupi-
lo z divize do krajského přeboru 
a za 2 roky při celkové reorganiza-
ci soutěže až do okresního přeboru 
1. třídy. Po roce 1981 nastoupili do 
družstva „B“ hráči Smolík Milan, 
Kocián Mir. a vlastní odchovanci 
mladý Čížek Pavel, Čížek Jaroslav 
ml., Gavel Marian, Vodák Milan, 
Bárta Martin, Liška Martin, Liška 
Jiří a další.

Po obnovení činnosti Sokola pře-
šel oddíl pod název TJ. Sokol Bystři-
ce nad Pernštejnem. Tato změna se 
především projevila při práci s mlá-
deží. Náborem z obou škol se získali 
noví adepti této hry a pod postup-
ným vedením Čížka Jaroslava star-
šího, Kociána Miroslava a Smolíka 
Miloslava vyrostlo mnoho kvalit-
ních hráčů, kteří postupně nahrazují 
starší. Chtěl bych vyzvednout např. 
Reného Prose, který nyní hraje ve 
Žďáře nad Sázavou III. ligu a Tomá-
še Smolíka, který na hostování také 
ve Žďáře hrál 2 roky krajský přebor 
II. třídy a který nyní posílil družstvo 
„A“, které postoupilo z krajského 
přeboru III. třídy do II. třídy.

Z mladších hráčů se díky dobré 

trenérské práci velmi dobře uvedli 
Šikula Jan, Šikula Michal, Hertl 
Jiří, Kolář Jan, Kolářová Monika. 
Tito mladí hráči se prosadili mezi 
nejlepší hráče kraje Vysočina, kde 
za zmínku stojí několik vyhraných 
turnajů mládeže konaných v Jih-
lavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě, 
Polné, Chotěboři, Pelhřimově 
atd. Šikula J. a Šikula M. se stali 
krajskými přeborníky ve čtyřhře 
starších žáků a Jan Šikula získal 
v silně obsazeném turnaji v Jihlavě 
I. místo. Při hodnocení mladých 
hráčů se musím zmínit o roku 2002, 
když na celostátním přeboru ČOS 
konaném v Praze zvítězila v mlad-
ších žákyních Monika Kolářová. 
I. místo získala i ve čtyřhře a mixu 
a byla vyhlášena jako nejlepší hráč-
ka celého turnaje. Tento úspěch si 
zopakovala na turnaji ČOS v Turno-
vě v roku 2004 jako starší žákyně.

Ve výčtu jednotlivých úspěchů 
našich hráčů Koláře, Šikuly Micha-
la, Šikuly Jana, Hertla a Kolářové 
Moniky bych mohl pokračovat, není 
možné všechny vyjmenovat. K těm-
to jmenovaným hráčům se svými 
výsledky přibližují Šumšál Patrik, 
Hertl Jakub, Menoušek Ladislav, 
Kašpar Karel a další. Všichni tito 
posledně jmenovaní hráči doplněni 
staršími zkušenými tvoří nejmladší 
družstvo „C“, které v okresní soutěži 
postoupilo do okresního přeboru.

Ještě mně dovolte, abych uvedl 
jednotlivé složení družstev a sou-
těže, které budou absolvovat v her-
ním roce 2006 – 2007.
Družstvo “A“: 
Krajský přebor II. třídy: Smo-
lík Milan, Smolík Tomáš, Vodák 
Milan, Bárta Martin a Šikula Jan 
Družstvo “B“: 
Okresní přebor I. třídy: Syrový 
Karel, Kolář Jan, Šikula Michal 
a Hertl Jiří
Družstvo “C“: Vedoucí družstva 
a trenér mládeže Smolík Miloslav, 
Soukalová Alena, Hertl Jakub, 
Šumšák Patrik, Menoušek Ladi-
slav a Kašpar Karel

Zprávu zpracoval vedoucí oddílu 
stol. tenisu a trenér mládeže 

Smolík Miloslav

70. let kopané v Bystřici n.P.

V sobotu 29.7. na stadionu SK 
Bystřice proběhly úspěšně osla-
vy 70-ti let organizované kopané 
v našem městě. Celodennímu pro-
gramu přihlíželo více jak 600 divá-
ků, kteří mohli sledovat dva zápasy 
mládeže, utkání bývalých hráčů 
a současného „A“ mužstva. 

V dosavadní historii našeho klu-
bu  se žádné výročí založení nijak 
zvlášť neslavilo. Rozhodnutí o ko-
nání oslav padlo již v minulém roce, 
na konkrétní podobě se pracovalo 
od ledna tohoto roku. V této době 
se také začalo připravovat vydání 
Almanachu (s fi nanční podporou 
města Bystřice n.P. formou grantu 
a sponzorů), který mapuje vývoj 
našeho klubu od prvopočátků do 
současnosti.

Příprava Almanachu zabrala asi 
nejvíce času, začínalo se tzv. na 
„zelené louce“. Generace těch nej-
starších hráčů a členů je již ve fot-
balovém nebi, souvisle vedená kro-

nika nebyla k dispozici. Vše se sklá-
dalo po částech, každý přispěl tím, 
co měl. Sestavení bylo na bedrech 
bývalého úspěšného hráče a trenéra 
V. Berana. Úkolu se zhostil velice 
dobře a na celkové podobě publika-
ce má největší podíl. V počtu 500 ks 
nám jej vytiskla  tiskárna Unipress 
a zakoupit si jej můžete buď přímo 
na stadionu nebo v Informačním 
centru Bystřice n.P.

Během června a července jsme 
osobně nebo poštou rozeslali více jak 
200 pozvánek na oslavy. Část býva-
lých i současných členů byla oslo-
vena ústně, pokud jsme na někoho 
zapomněli, tímto se mu omlouváme. 
V den oslav se nám při prezentaci 
zapsalo 75 bývalých hráčů, vesměs 
ve věku nad 40 let. „Služebně“ nej-
starším byl pan Josef Prášil z Roz-
soch, který hrál již v roce založe-
ní, 1938, potom Josef Krondráf (od 
r. 1940) a Antonín Durda (od r. 1943). 

Pokračování na str. 14

Foto: Barbora Kalasová



 SPORT, INZERCE

Půjčíme Vám 
(na cokoliv)

723 473 087

732 302 998

Půjčky s 
jakýmkoliv 

příjmem

736 765 494

Z dalších známých jmen to byli Josef 
Samek, Alois Trávníček, Miroslav Hu-
tař, Josef Cisár, Vladimír Beran, Miloš 
Šikula, Jiří Cimala. Z mladší generace 
Petr Šebek st., Josef Brezničan, Karel 
Fencl, Zdeněk Hovorka, Josef Gregor, 
Libor Doubek a mnoho dalších. 

Program oslav byl zahájen v 
10:00 hod utkáním mladších doros-
tenců SK Bystřice a ČAFC Žideni-
ce, naši zvítězili 7:0. Po nich k utká-
ní nastoupilo družstvo mužů „B“ SK 
Bystřice, doplněné dorostem. Starší 
dorost ČAFC Židenice porazili 6:2.

Ofi ciální zahájení oslav začalo ve 
14:00 uvítáním všech přítomných 
předsedou SK p. Josefem Souko-
pem, dále vystoupil bývalý hráč 
a současný starosta města p. Ka-
rel Pačiska. Zmínění poté s autorem 
Almanachu p. Vladimírem Beranem 
společně tento slavnostně pokřtili. 
Zahájení byli také přítomni za ČMFS 
VV KFS Vysočina jeho předseda p. 
Miroslav Vrzáček a senátor p. Josef 
Novotný. Ve 14:30 proti sobě nastou-
pili bývalí hráči SK Bystřice a Žďasu 
Žďár n.S. Utkání bylo hráno na 3 x 30 
minut a řídila jej trojice rozhodčích J. 
Soukop, J. Dufek a M. Smolík. Za náš 
tým nastoupilo postupně 33 hráčů, 
včetně 4 brankařů. O výsledek nešlo, 

ale pro pořádek, hosté zvítězili 4:2. Po 
skončení utkání přišel na řadu hlavní 
zápas, ke kterému nastoupili muži SK 
Bystřice n.P. “A“ (účastník KP Vyso-
čina) a muži FC Vysočina Jihlava „B“ 
(účastník MSFL). Jihlavské rezervě 
patřila první polovina utkání, když 
v 70. min vedla již 4:1. Naši hráči však 
nesložili zbraně a narůstajícím tlakem 
se nám podařilo do konce zápasu srov-
nat na konečných 4:4. Naše góly dali: 
Horák M. 2, Špatka a Havlíček.

Program oslav s koncem zápasu 
neskončil, právě naopak. Na krytém 
pódiu, které celé postavila a poté 
nám zapůjčila bystřická fi rma PED-
DY s.r.o., a jehož rozměry 10 x 12 m 
budily zasloužený údiv, začalo svůj 
koncert Duo Sympatik kapelníka 
M. Faguly. Postupně se zaplnil krytý 
prostor s hudbou, nově vybudova-
ná zahrádka s pergolou i zahrádka 
bývalé hospůdky fotbalistů Síť. Mno-
ho bývalých spoluhráčů se tu sešlo 
i po více jak 30-ti letech a tak bylo 
dlouho o čem povídat. K občerstve-
ní všech přítomných jsme připravili 
pečené steaky, opékalo se prasátko 
a o pití bylo také postaráno. Věříme, 
a i z ohlasů přítomných účastníků 
bylo patrné, že akce se vydařila 
a všichni s ní byli spokojeni.

Za SK Bystřice n.P.  P. Slabý

0. ROČNÍK POHÁRU MĚSTA BYSTŘICE N.P.0. ROČNÍK POHÁRU MĚSTA BYSTŘICE N.P.
V PLÁŽOVÉM VOLEJBALU MUŽŮ 2006V PLÁŽOVÉM VOLEJBALU MUŽŮ 2006

V sobotu dne 5. 8. 2006 proběhl 
v areálu koupaliště turnaj v plážo-
vém volejbalu mužů. Zúčastnilo 
se ho 8 párů z Příbrami, Zruče nad 
Sázavou, Brna, Žďáru n.S i z Bystři-
ce n.P. Počasí poznamenalo nejenom 
účast diváků, ale také hráčů. Celý 
turnaj totiž proběhl za nepříznivého 
počasí a fi nále se celé odehrálo za 
deště, což kladlo na všechny hráče 
velké nároky zejména na fyzickou 
kondici. Přesto byl k vidění volej-
bal na vysoké úrovni. Pro všechny 
účastníky a diváky bylo zajištěno 
bohaté občerstvení formou grilo-
vaných steaků apod. Vítězné páry 
obdržely hodnotné ceny, pro vítěze 
je to víkendový pobyt pro 2 osoby 
na Borovince, pro poražené fi nalisty 
víkendový pobyt na ubytovně. 

Chceme Vás zároveň pozvat na 
turnaj v plážovém volejbalu mixů, 
který proběhne v areálu koupaliště 
dne 19. 8. 2006.
Celkové pořadí:
1. místo: Jazz Maniaci
Radim Hanuš - beach Kooperativa 
liga
Zbyněk Parkán - extraliga Příbram
2. místo: J&J
Jakub Papež - Žďár n.S.
Jiří Moučka - Žďár n.S.

3. místo: Pehy a Čapi 
Petra Hejlová - reprezentantka 
v beach volejbalu do 18 let 
Jan Čáp - beach Kooperativa liga
4. místo: My dva
Tomáš Pánek - beach Kooperativa 
liga
Lukáš Pudil - beach Kooperativa 
liga
5. místo: Mífa, 6.místo Brouk, 
7. místo Chlup, 8.místo Hopan.

Areál Sportu

KOSMETICKÝ SALÓN
- úprava a barvení obočí
- čištění a masáž obličej

- mikro masáž očního okolí
- aplikace masek a ampulí

- epilace
- malování na tělo

- prodej přírodní kosmetiky
HERBALINE

Kamila Cisárová
Masarykovo nám. 58

Bystřice n.P.
Tel.: 566 551 099

                                                                                             

Dokončení ze str. 13
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REKLAMA, INZERCE

GENERALI  POJIŠŤOVNA a.s.
Oznamuje svým klientům otevření nové kanceláře

na Masarykově nám. 50, Bystřice n/P. 
Úřední hodiny: PO - ST - PÁ    8.00 – 16.00 

Nabízíme  velmi  příznivé  sazby  na  povinné ručení:
Motor v ccm základ             s max. bonusem (78 měsíců)

do 1000   2160,- Kč   1512,- Kč

1001-1350  2880,- Kč   2016,- Kč

1351-1850  4240,- Kč   2968,- Kč

1851-2500 6720,- Kč   4704,- Kč

nad 2500  9920,- Kč   6944,- Kč

Hana Vavroušková                  Mob.: 605 922 113 
 hana_vavrouskova@generali.cz                 Tel.:  566 552 073 

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

• Nebankovní půjčky. Tel.: 736 765 494

• Hledáte práci? Volejte: 732 302 998, 723 473 087

•  Podnikání z domu:www.vydelekzdomu.cz

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

•  Levné oděvy, Masarykovo nám. 50, obchodní pasáž u Mazourků 
oznamují změnu sortimentu!!! Nyní v prodeji nové oblečení pro 
volný čas především českých značek SAM73, VACANT, Ellipse, 
ONNO, LOAP, Pleas, NF, HANNAH. Dále prodáváme kabelky, 
batohy, stany, spacáky a peněženky HIS, OZONE, LOAP. Čistírna 
oděvů a prádla je v provozu denně. Nově čistírna peří, šití přikrý-
vek. Otevřeno 9-12, 13-16, SO 9-11.
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REKLAMA, INZERCE

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

ním okraji města nad údolím říčky Bystřice.

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

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

1+kk − 39,20 m2

1+kk − 50,15 m2

2+kk − 70,35 m2

3+kk − 91,10 m2

3+kk − 91,35 m2

Možnost zvětšení obytné
pl. spojením dvou bytů

Cena: od 749.900,− Kč vč. DPH

DS REAL STAV s.r.o.

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

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