
John Hartwall: „Chceme být John Hartwall: „Chceme být 
dobrými občany Bystřice.“dobrými občany Bystřice.“

ROČNÍK I., ZÁŘÍ 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA

9/2006

Pozvánka na bystřické hody                                    strana 2
Káže vodu, pije víno                                                           strana 6
Program Kulturního domu na říjen 2006                                strana 8
Mikroregion Bystřicko (Rovečné, Střítež, Štěpánov)                                           strana 12-13
Vyšší uplatnění absolventů                                                        strana 14

Téma měsíce: Hartwall míří do průmyslové zóny                  strana 1 a 4

(pokračování na str. 4)

Ve středu 6. září proběhlo 
v malém sále KD zasedání měst-
ského zastupitelstva. Bylo velmi 
významné, neboť je navštívil vzác-
ný host John Hartwall, majitel fi rmy 
K. Hartwall. Majitel fi rmy osobně 
seznámil všechny zastupitele a ob-
čany se svým záměrem vybudovat 
v průmyslové zóně v Bystřici nad 
Pernštejnem výrobní závod. Na 
úvod svého vystoupení konstatoval, 
jako správný hokejový fanoušek, že 
fi nští hokejisté bohužel v poslední 
době prohrávají s hokejisty český-
mi. Dále zdůraznil, že si přeje, aby 
se jeho fi rma stala dobrým občanem 
Bystřice nad Pernštejnem. Zastupi-
telé odhlasovali prodej pozemků 
v průmyslové zóně společnosti 
K. Hartwall s. r. o. o výměře 7,2 
hektaru.

 „Je to obrovská událost pro 
obyvatele našeho města i blízkého 
okolí. Na takového investora čeka-
li občané téměř deset let. Máme 
obrovskou radost, že se nám poda-
řilo investora takového kalibru do 
města dostat,“ zdůrazňuje starosta 
Karel Pačiska a dodává: „Necelý 
rok jsme intenzívně jednali o této 
investici, museli vykupovat pozem-
ky a činit nezbytné kroky, abychom 
investorovi měli co nabídnout. 
Samozřejmě není pravda, že se tato 
investice připravovala před dvěma, 
třemi roky. Je jasné, že o našem 
městě se pan Hartwall dozvěděl 
a poprvé uvažoval o investici v létě 
minulého roku, kdy jsme si začali 
vzájemě ujasňovat své představy.“ 
 „Věříme, že tento první úspěch, 
který přišel po roce na radnici, 

nebude jediný 
a svou prací lidem 

Pane starosto, jak se cítíte při 
předvolebním napadání a obvi-
ňování z nepravostí, které by dle 
našeho názoru hraničily s trest-
ním oznámením?

Musím říci, že jsem se tohoto 
obával a jak vidím, ne zbytečně. 
Mlejn a Novinky jsou provozo-
vány žďárským individuem, kte-
ré nikdo nezná a které je placeno 
naším parlamentním zástupcem. 
Tato mé-dia v Bystřici vytvořila 
nevídanou atmosféru, která se však 
pouze podobá celostátní komice, 
předváděné našimi vrcholnými 
představiteli. Zkratky Petr Král, 
jip, apod. skrývají možná jméno 
Jiří Pokorný (nebo někdo jiný?). 
V Novinkách například k propa-
gaci svého idolu využívá tento 
pseudonovinář starého nemocné-
ho člověka, který ani neví, kterým 
předsedou a čeho vlastně je. Ote-
vřeně mluví o zvrhlé skupině oby-
vatel a tím se přiznává k segregaci 
a nesnášenlivosti. Podsouvá mi 
přátelství s člověkem, s kterým 
jsem mluvil asi 10krát v životě 
a nikdy jsem v žádné jeho fi rmě 
nebyl. Přesto je však tento žurna-

lista pro jisté lidi úžasný, velmi 
seriozní novinář nepostižitelný. 
Dopisovatelem z Bystřicka je pan 
Pech st., který se na tiskových 
konferencích prokazuje potvr-
zením těchto periodik. Myslím 
si, že by paní Markéta Krobová, 
která Mlejn a Novinky rozjížděla, 
za mé osobní účasti, byla velmi 
smutná a zklamaná z toho, jak celý 
její projekt dopadl. Divím se všem 
seriózním parlamentním stranám, 
které také zčásti tyto tiskoviny 
platí a tím, byť nechtěně, asistují 
těmto nehorázným sprosťárnám.

Čím se zabýváte v současné 
době?

Nejvíce práce nyní máme s rea-
lizací investice v průmyslové 
zóně, která byla schválena zastu-
pitelstvem města. Dopracováva-
jí se podmínky pro projektové 
práce, své požadavky má i odbor 
životního prostředí a další. Věřím, 
že to hlavní je hotovo, ale drob-
ností je ještě stále mnoho.

Dalšími akcemi ve městě jsou 
časově vázané investice, na kte-
ré již máme dotace přislíbeny 
a peníze z fondů jsou na cestě. 
Tyto práce však musí být prove-
deny dle smluv a to je, v našem 
případě, do konce roku 2006. Jed-
ná se o chodník v Zahradní ulici, 
o rekonstrukci muzea, rekonstruk-
ci tělocvičny I. ZŠ a další.

Jistě jste se zajímal o kandi-
dátky pro komunální volby. Jaký 
máte názor na ochotu lidí podílet 
se na řízení věcí veřejných?

Z ryze obecného hlediska je 
v našem městě podáno sedm kan-
didátních listin úplných a jedna 
s pouhými pěti kandidáty. 

dokážeme, že se-
ženeme další in-
vestory, byť Bys-
třice nebude kaž-
dý den v televizi,“ 
konstatuje staros-
ta. „Pan Hartwall 
na zastupitelstvu 
ujišťoval, že má 
zájem o dlouhodo-
bou investici a spo-
lupráci s možností 
dalšího rozvoje fi r-
my,“ říká místosta-
rosta Josef Vojta 
a dodává: „Už sa-
motná přítomnost 
pana Hartwalla na 
zastupitelstvu uka-
zuje jeho zájem 
investovat u nás.“

John Hartwall: „Chceme být John Hartwall: „Chceme být 
dobrými občany Bystřice.“dobrými občany Bystřice.“

(pokračování na str. 4)

„MĚLI BYCHOM UMĚT NASLOU-
CHAT JEDEN DRUHÉMU“

(rozhovor se starostou města Ing. Karlem Pačiskou)



Viktor Šafařík
Lhota u Olešnice č. 8

tel.: 516 463 131
605 551 562

Kulturní dům a Sbor dobrovolných hasičů v Bystřici nad Pernštejnem
pořádají

TRADIČNÍ
BYSTŘICKÉ  HODY

pod záštitou starosty města

Pátek 6. října 2006 – malý sál kulturního domu
    20.00 hod. - Předhodový taneční večer při svíčkách

Sobota 7. října 2006 – náměstí v Bystřici nad Pernštejnem
    15.00 hod. - Stavění máje za doprovodu Dechové hudby P. Slezáka
    17.00 hod. - Koncert populární country skupiny ZIMOUR z Brna

Neděle 8. října 2006 – náměstí v Bystřici nad Pernštejnem
  9.00 hod.  - Zahájení hodového jarmarku
  9.30 hod.  - Povolení hodů a předání klíče od města
                 - Děti mateřských škol
            - Dechová hudba Bystřická kapela
  9.55 hod.  - Aerobik
10.00 hod.  - Dechový orchestr ZUŠ a bystřické mažoretky  
10.40 hod.  - Rytířské klání – Rytíři Země zubra
11.00 hod.  - Soutěž v pojídání bramborových šišek 
    sypaných mákem
Zaevidování pokusu o vytvoření rekordu za účasti rozhodčích 
z Agentury „Dobrý den“ z Pelhřimova.
Zúčastní se Kamil Hamerský - mistr světa v pojídání švestko-
vých, meruňkových a houskových knedlíků. 
11.30 hod. - Rytířské klání – Rytíři Země zubra
11.50 hod.  - WALDEMAR MATUŠKA REVIVAL BAND
    výběr největších hitů jednoho z nejoblíbenějších   
     zpěváků
14.00 hod.  - Hodový průvod  - pokud nám počasí bude přát

    14.15 hod. - Tradiční ortel se souzením berana u máje

Po skončení ortelu hraje dechová hudba Bystřická kapela 

Pro děti: skákací hrad, projížďky na koních, soutěže s Rytíři Země zubra
Po celý den je zajištěno bohaté občerstvení, prodej nejen pouťového zboží 
na stáncích, klauni na chůdách, obři, cvičený pejsek, žonglování …

Pořadatelé děkují za spolupráci:
Městskému muzeu, Jezdeckému klubu Střední zemědělské školy, 
Základní umělecké škole, mateřským školám, Domu dětí a mládeže, 
Lesnímu společenství obcí s.r.o.
------------------------------------------------------------------------------------

! NEPŘEHLÉDNĚTE !

Přihlášky do soutěže
POJÍDÁNÍ BRAMBOROVÝCH ŠIŠEK SYPANÝCH MÁKEM

přijímá Kulturní dům do 6.10. 2006
tel. 566 552 626, e-mail: kd.bystrice@atlas.cz

POZVÁNKA, INZERCE



POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

www.bystricenp.cz

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

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

Výběrové řízení
Město Bystřice nad Pernštejnem 

vyhlašuje výběrové řízení na pro-
dej nemovitostí na ulici Bočkově 
(pod kostelem) v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem. 

Předmětem plánovaného prodeje 
je soubor nemovitostí :
p.č. 8/1 o výměře 81 m2, nemo-
vitost číslo popisné 291 se st.p. 9 
o výměře 155 m2 a p.č. 10 o výměře 
213 m2. Nejnižší cena za m2 je 600 
Kč. Hodnotícím kriteriem bude 
cena a záměr na využití. Uzávěrka 
výběrového řízení bude 31.10.2006. 
Obálky s nabídkami označené 
„Výběrové řízení -  Bočkova ulice 
– neotvírat“ budou do tohoto termí-
nu  odevzdány na sekretariátu MěÚ 
v Bystřici nad Pernštejnem na Masa-
rykově náměstí 57.

Bližší informace podá osobně nebo 
na tel. 566 590 333 ing. Buchta.

Narození

Červenec 2006

  1.7.   Eva Prudká
  1.7.   Vladimír Prudký
  1.7.   Karolína Machová
  4.7.   Jiří Blecha
  6.7.   Bára Ambrožová
  6.7.   Šimon Liška
  6.7.   Jakub Chudý
  8.7.   Michaela Rossí
18.7.   Jáchym Hubka
20.7.   Sofi e Vytlačilová
26.7.   Šimon Kolář
26.7.   Jaroslav Matěj Nunvář
27.7.   Jan Musil
29.7.   Tereza Kuncová

Jubilanti

Říjen 2006

Libuše Burešová       87 let
Hedvika Fišová          85 let
Olga Martinková       75 let
Veronika Pečinková   70 let

Zdeněk Tomášek si dovoluje 
pozvat všechny dobré lidi z Bystřice 
nad Pernštejnem a okolí, zejména 
z Víru, na „Den otevřených dveří 
Lanového parku Siesta“, který se 
koná při příležitosti slavnostního 
otevření Lanového parku Siesta dne 
7. 10. 2006.

Vstupné na veškeré programy 
bude se slevou 30 procent, pro děti 
do 10 let v doprovodu rodičů vstup 
zdarma.

Pro všechny účastníky, kteří absol-
vují alespoň základní okruh, bude 
jedno pivo a klobása zdarma! 

Začátek ve 14.00, konec se setmě-

ním. Na závěr veliký a krásný ohňo-
stroj v režii provozovatele.

Zájemci o otestování „neexistu-
jící bikrosové tratě“, která v are-
álu samozřejmě nadále existuje, 
v doprovodu instruktora, vybavení 
povinými ochrannými pomůckami 
mají samozřejmě vstup na trať i na 
překážky lanového parku zdarma!!!

Provozovatel dále nabízí fi nanč-
ní odměnu 3.000,- Kč za konkrétní 
informaci vedoucí k identifi kaci 
a k dopadení zlodějů, kteří ukradli 
pomůcky z lanového parku. Bližší 
informace u provozovatele parku!

Zdeněk Tomášek

P O Z V Á N K A
Z A  O D VA H O U

Podle sdělení ředitele muzea 
PhDr. Vladimíra Cisára připravuje 
Městské muzeum v Bystřici nad 
Pernštejnem pro podzimní a zimní 
čas řadu zajímavých akcí. 

Co nás tedy také čeká?
Výstava obrazů paní Jiřiny 

Mačákové z Pivonic pokračuje do 
měsíce října.

Dne 7. 10. 2006 začne ve 14.00 
hodin ve výstavní síni kurz pro 
šikovné ruce (pletení z přírodního 
materiálu PEDIG).

V listopadu proběhne výstava 
keramiky výtvarnic Barbory Ben-

Renovace tělocvičny
Pro sportovně nadšené děti z 

I. ZŠ TGM máme výbornou zprávu. 
„Podařilo se nám získat na poslední 
chvíli 7,5 miliónu korun ze státního 
rozpočtu na rekonstrukci tělocvičny. 
Rekonstrukce se bude týkat zejména 
tělocvičny malé, která je zcela nevy-
hovující, ale i ve velké tělocvičně 
dojde k určitým změnám k lepší-
mu,“ říká starosta Karel Pačiska. 
„Základní stavební práce by se měly 
uskutečnit v tomto roce a celá akce 
by měla být skončena o prázdninách 
příštího roku,“ konstatuje místosta-
rosta Josef Vojta. „Rekonstrukce 
tělocvičen je pokračováním naší 
snahy zlepšit prostředí našim školá-
kům, což je jedna z našich priorit,“ 
říká na závěr starosta.

-bk-

dové a Jarky Krečmarové (účastni-
ce Slévárenského sympózia 2006) 
z Olomouce.

V prosinci nás čeká tradiční 
vánoční výstava (místní výrobci 
zpracovávající přírodní materiál, 
hlínu, dřevo, kov...). 

Na půdě se dále uskuteční 
výtvarná výstava projektů ing. Pet-
ra Hurníka z Brna a prací dětí ZUŠ 
Brno. Lahůdkou pro zimní měsíce 
bude prezentace rekonstrukcí zří-
cenim hradů z horního povodí řeky 
Svratky od architekta Šimečka.

 -HJ-

MĚSTSKÉ MUZEUM PŘIPRAVUJE

ŘÍJEN
Datum Akce Místo Pořadatel
22.9.-

1.10.2006
Podzim na Pernštejně
(podzimní slavnost květin, plodů a vína v areálu hradu) 

hrad Pernštejn Státní hrad Pernštejn a 
Národní památkový ústav

2.-8.10.2006 Setkání evropské mládeže v Bystřici SZeŠ SZeŠ 
6.10.2006 Předhodový taneční večer při svíčkách MS KD KD 

7.-8.10.2006 Tradiční bystřické hody Masarykovo nám. KD 
7.10.2006 Turistický výlet podzimní Vysočinou

(Olešná-Zubří-Lísek-Pletenice-Bystřice n.P.)
sraz na vlak.nádraží v 6.15 hod. 

sraz na vlak. nádraží Orel

9.-14.10.2006 Setkání evropské mládeže v Bystřici SZTŠ SZTŠ 
10.10.2006 Koncert – Jaroslav Hutka VS KD KD 
12.10.2006 Mezinárodní sportovní utkání o Pohár starosty 

města Bystřice nad Pernštejnem (8.30-14.00) 
Sportovní hala SZTŠ 

13.10.2006 Mezinárodní branný závod o Putovní pohár ředitele
školy

okolí Bystřice n.P. SZTŠ 

13.10.2006 Kinokavárna – Účastníci zájezdu VS KD KD 
14.10.2006 Český pohár v lezení mládeže 

(9.00-22.00)
Horolezecká stěna Areál sportu 

14.10.2006 Beseda s Receptářem (od 13.00) 
(host: Ing. Dušková) 

SZeŠ Český svaz  zahrádkářů

15.10.2006 Turnaj starších žáků ve Sportovní hale
v Bystřici n.P. (9.00-17.00) 

Sportovní hala ASK Bystřice

16.10.2006 Charitativní akce „Bílá pastelka“  město SZTŠ 
17.10.2006 Dětské divadelní představení – Kašpárek a drak VS KD KD 
17.10.2006 Koncert KPH 

BRAHMS TRIO PRAGUE 
MS KD KD 

21.10.2006 Jarmark náměstí  TGM p. Němec
22.10.2006 Kino – Doba ledová 2: Obleva VS KD KD 
24.10.2006 Beseda – Zdeněk Troška VS KD KD 
26.10.2006 Kinokavárna - Rafťáci VS KD KD 
28.10.2006 SC HATTRIC Brno 2. liga mužů – florbal 

(9.30-17.00)
Sportovní hala SC HATTRIC Brno 

29.10.2006 SC HATTRIC Brno 1. liga veteránů – florbal 
(9.00-18.00)

Sportovní hala SC HATTRIC Brno 

- Drakiáda (termín upřesněn dle počasí) - Gymnázium 



            

 ZPRÁVY Z RADNICE

Seznámení s plánem výroby 
fi rmou K. Hartwall s. r. o.

Mateřská společnost K. Hartwall 
OyAb je společnost v rodinném vlast-
nictví se sídlem v Söderkulla ve Fin-
sku asi 25 km východně od Helsinek. 

K. Hartwall nedávno získal Be-
kaert Handling Ltd se dvěma továr-
nami ve Velké Británii, jednu v 
Spennymoore jižně od Newcastlu 
a druhou v Glenrothes ve Skot-
sku. Další fi rma, kterou společnost 
získala, je Bekaert Handling A.S 
v Dánsku, Middelfart. Po tomto rozší-
ření je počet zaměstnanců kolem 600 
lidí a obrat je cca 100 milionů Euro.

Hlavními výrobky fi rmy jsou 
vozíky pro maloobchod, mléká-
renský a nápojový průmysl. Jsou 
to zejména kontejnery pro květi-
ny, pro distribuci květin a květi-
náčů, nízké vozíky na přepravky, 
pojízdné kontejnery, paletové kon-
tejnery, komponenty pro výrobu 
automobilových sedadel. Společné 
pro výrobky je povrchová úprava, 
kterou bude hlavně galvanizace 

v žárové zinkovně a elektrogal-
vanizace. K. Hartwall má nyní 
v úmyslu zavést výrobu některých 
těchto produktů v České Repub-
lice, protože tato lokalita je blíže 
hlavním trhům, jako je Německo, 
Francie, Itálie a Španělsko. 

Hlavní surovinou pro výrobu 
jsou ocelové profi ly, ocelové dráty 
a ocelový plech v cívkách, pásech 
nebo tenký plech. Celková potře-
ba materiálu bude asi 10 000 až 
15 000 tun při plném provozu.

Hlavní technologie jsou zpra-
cování kovu, jako je řezání, ohý-
bání, děrování, lisování a montáž 
ve speciálním nebo standardním 
zařízení, obloukové svařování jak 
ruční tak automatické s využitím 
robotů. Dále bude potřeba kvalifi -
kovaná pracovní síla pro dozor nad 
procesem žárové zinkovny a elekt-
rogalvanizace. 

Ve fázi rozběhu chce fi rma 
zaměstnávat asi 40 – 60 lidí, ale poz-
ději při plném provozu bude závod 
zaměstnávat asi 200 až 300 lidí.

-bk-

(dokončení ze str.1)

„MĚLI BYCHOM UMĚT NASLOUCHAT 
JEDEN DRUHÉMU“

(rozhovor se starostou města Ing. Karlem Pačiskou)

Je to tedy 166 spoluobčanů, kteří 
se chtějí výraznou měrou podílet na 
správě města. Domnívám se, že naši 
voliči budou mít dostatečné spekt-
rum kandidátů k výběru.

Jiným fenoménem, naprosto od-
lišným od jiných měst, je, že na 
kandidátkách se objevují i úředníci 
městského úřadu. Tomuto trendu 
bohužel nerozumím, ale každý se 
může rozhodovat svobodně. Je však 
neoddiskutovatelnou skutečností, že 
tito úředníci, pokud budou zvoleni, 
nemohou současně pracovat jako 
zastupitelé a zároveň i zaměstnanci 
města. Buď se tedy vzdají mandátu 
(což je však, dle mého názoru, pod-
vodem na voliče), nebo dobrovolně 
odejdou z práce!

Chtěl bych všechny občany naše-
ho města vyzvat, aby k volbám šli, 
své zástupce si zvolili a jejich práci 
kontrolovali.

Jak vidíte situaci po volbách?
Ve volbách se zvolí nové zastu-

pitelstvo. Na prvním zasedání bude 
zvolen starosta, místostarosta, rada 
a další potřebné orgány. Město bude 
standardně pokračovat ve svých akti-
vitách. Práce na radnici je hodně, 
nedá se dělat na částečný úvazek, 
bez podpory samosprávy či kolegů 
zaměstnanců úřadu. 

Máte chuť do další práce?
Vzhledem k nechutným výpa-

dům, které organizuje člověk, který 
nemá co dělat a pouze kuje pikle, 
aby uspokojil svoje ego, jsem se 
dlouho rozhodoval, jaká by měla být 
moje role v nastávajících volbách. 
Co jsem slíbil, jsem se snažil spl-
nit a věřím, že se mi to povedlo. Po 
výzvě kolegů jsem dokončil volební 
období ve funkci starosty a snažil 
jsem se městu vrátit jeho charakteris-
tickou tvář. Zapojil jsem občany do 
rozhodovacího procesu a snažím se 
budovat město s vizí, že občané jsou 
jeho základem a nikoli nástrojem. 
Byl jsem přesvědčen a z reakcí neu-
spokojených to také cítím, že práce 
není u konce! Situace v Bystřici není 
standardní, a proto je potřeba v příš-
tím období ještě mnohé udělat.

Co Bystřičanům nabízíte?
Hovořil jsem s mnoha lidmi a vím, 

že Bystřice by měla být městem pro 
lidi! Měli bychom umět naslouchat 
jeden druhému a ne monokraticky 
rozhodovat, protože se domnívám, že 
tomu lépe rozumím!! Musíme zvýšit 
bezpečnost ve městě, nastolit režim 
vymáhání práva a v rámci zákonů 
udržovat vysokou prosperitu města. 

Vše je podrobně popsáno v našem 
programovém prohlášení a výčet 
mých návrhů a vizí by přesáhl hra-
nice tohoto rozhovoru. Ještě jednou 
však vyzývám naše občany – nejhor-
ší variantou je nejít k volbám !!!

-red-

Plošná deratizace v Bystřici nad Pernštejnem
ve dnech 18. 9. – 20. 10. 2006

Vážení občané, podnikatelé, zá-
stupci fi rem a organizací. 

Podáváme Vám informaci o ploš-
né deratizaci v našem městě a žá-
dáme vás o spolupráci při realizaci 
této akce.

Deratizaci budou provádět vyško-
lení pracovníci fi rmy Asanační 
služby Ambrož – Eler, Hamry nad 
Sázavou ve spolupráci s Měst-
ským úřadem v Bystřici nad Pern-
štejnem ve dnech 18. 9. – 20. 10. 
2006.

Obracíme se na majitele, nájemce 
a správce všech objektů se žádostí, 
aby před vlastní deratizací pro-
vedli preventivní opatření, která 
mají zamezit vstupu hlodavců do 
objektů a přístupu ke krmivům 
a potravinám.

Jde především o úklid sklepních 
prostor, suterénů, okolí domů, 
uklizení míst pro umístění odpad-
ních nádob, jímek a septiků, utěs-
nění vstupů do budov, sklepních 
okének apod. Dbát na hygienic-
ké ukládání odpadků a pořádek 
v chovech domácích či hospodář-
ských zvířat.

Poděkování šéfredaktorovi 
MLEJNU Jiřímu Pokornému

Jen tak se omezí možnost úkrytu 
a obživy hlodavců a zvýší se účin-
nost deratizačního zásahu v obci.

Upozorňujeme občany, že v do-
bě probíhající deratizace je třeba 
zamezit volnému pobíhání domá-
cích zvířat, psů a koček bez dohle-
du chovatele. 

Předejdete tak možným kompli-
kacím po náhodném požití nástra-
hy nebo uhynulého hlodavce vaším 
zvířetem!

Občané mohou své požadav-
ky na provedení deratizace nebo 
poznatky z výskytu hlodavců 
nahlásit na:
sekretariát MěÚ 
        – 566 590 311 
odbor životního prostředí 
         – 566 590 301, 566 590 325 
odbor bytového hospodářství     
         – 566 550 821

Občané, kteří bydlí v RD nebo 
bytových domech v soukro-
mém vlastnictví a mají poznatky 
z výskytu hlodavců, mohou si 
objednat položení jednorázového 
balení návnady ve svém objektu 
na náklady této akce.

Vážený pane šéfredaktore, Městské muzeum v Bystřici nad Pern-
štejnem deponuje ve svých sbírkových fondech desítky tisíc různých 
tiskovin. Jedna část fondu je zaměřena na volby. Od roku 1905 (kdy 
u nás bylo zavedeno všeobecné hlasovací právo) ukládáme volební 
lístky a především nejrůznější propagační materiály přibližující 
atmosféru předvolebních klání.

Jedním z úkolů muzea je dokumentovat atmosféru ve společnosti 
v daném období. S povděkem vítám Váš vydavatelský počin, MLEJN 
se stává součástí našich sbírek, a to součástí pracovně nazvanou 
„politická špína“.

Ještě jednou Vám děkuji za rozšiřování našich sbírkových fondů 
a přeji Vám mnoho úspěchů v práci. 

Vladimír Cisár, vedoucí Městského muzea

MYKOLOGICKÁ PORADNA
Mykologická poradna 

bude otevřena v Měst-
ském muzeu v Bystřici 
n. P. v neděli 24. září 
a pak opět v neděli 1. říj-
na, vždy v době od 16.00 
– 17.00 hodin. Poradí vám 
Jaroslav Čáp, člen České 
vědecké společnosti pro 
mykologii a velký milov-
ník Vysočiny. Dne 24. září 
bude též otevřena výsta-
va hub, kterou bude pan 
Jaroslav Čáp každý třetí 
den obměňovat a přitom 
může posoudit vaše hou-
by, pokud je deponujete 
v muzeu. Výstava potrvá 
dva týdny. Přijďte se poch-
lubit svými pozoruhodný-
mi nálezy!

-HJ-

(dokončení ze str. 1)
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 ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI

Prázdniny skončily a dětem 
začaly školní povinnosti. Kromě 
školy se však rozeběhla i činnost 
ve skautských oddílech bystřické-
ho střediska. Na co se tedy případ-
ní zájemci o skaut mohou těšit?

Velmi zajímavou akcí bylo středo-
evropské setkání skautů a skautek 
s názvem ORBIS, které se usku-
tečnilo v brněnském Mariánském 
údolí. Naše skautky se ho zúčast-
nily a mohly tak prožít týden plný 
zábavy, všemožných aktivit, komu-
nikace se skauty z různých zemí 
světa a získat tak nejen zkušenosti, 
ale i nápady pro činnost v oddí-
lech. Do podobných akcí, při nichž 
čeští skauti poznávají své zahra-
niční bratry a sestry, se pravidelně 
zapojujeme. Léto zároveň patřilo 
vzdělávacím táborům pro starší 
skauty, kteří se na různých mís-
tech České republiky učili novým 
hrám, tvorbě programu pro mladší 
i starší děti, zdravovědě, proble-
matice výchovy a rovněž poznali 
nové kamarády. Od září totiž vždy 
začínáme s novou zajímavou čin-
ností, která si žádá kvalifi kované 
vedoucí, zajišťující správný chod 
schůzek a výprav. Letošní podzim 

Skautské středisko KLEN informuje
proběhne ve znamení rekonstruk-
ce naší klubovny, včetně jejího 
kompletního oplocení. Plot by měl 
zamezit vandalům v ničení budovy 
a děti se tak mohou těšit na pěkné 
prostředí. Program bude probíhat 
podle stanoveného plánu. Chce-
me nabídnout tradiční aktivity 
v přírodě a také využívat bystřická 
sportoviště. Z ušetřených peněz 
jsme nakoupili lezecké potřeby, 

abychom mohli navštěvovat umě-
lou lezeckou stěnu, nadále budeme 
využívat základnu ve Vojtěchově 
a srubu Pod horou pro výpravy. 
V zimě proběhnou lyžařské závo-
dy na běžkách i sjezdovkách a rov-
něž plavecké závody v bazénu. Do 
Vánoc se bude natáčet fi lm doku-
mentující letošní tábor Rychlých 
šípů. Všichni účinkující fi lmu z řad 
skautů a skautek se pak předvedou 

na vánoční besídce v kulturním 
domě. Nesmíme zapomenout na 
zajímavé besedy o horolezectví, 
cestování a skautingu ve světě. 
Jaro bude patřit tradičním skaut-
ským závodům a výletům pěšky, 
na lodi či na kolech. Nemyslíte, 
že jde o zajímavý program? Pokud 
Vás naše nabídka činnosti pro děti 
osloví, můžete kontaktovat jednot-
livé vedoucí, nebo přijít přímo na 
schůzku. Rodičům rádi vše vysvět-
líme. Naše klubovna se nachází na 
Lužánkách vedle házenkářského 
hřiště. 

Těšíme se na nové členy a všem 
dětem přejeme mnoho úspěchů 
v novém školním roce.

oddíl skautů a skautek: chlapci 
a děvčata 11 – 15 let; pátek 16-18h; 
vedoucí Luboš Gável 
 - 731 179 242
oddíl světlušek: děvčata 7-10 let: 
pátek 17-19h; 
vedoucí Míša Hovorková –   
 - 732 110 745
oddíl vlčat: chlapci 7-10 let; pon-
dělí 17-19h; 
vedoucí Filip Koenig 
 – 724 795 397

Technické služby Bystřice n.P., a.s.
vypisují výběrové řízení na obsazení místa

referent(ka) na středisku odpadů

Požadujeme:
 - vzdělání min. SŠ
 - znalosti v oblasti odpadového hospodářství (není podmínkou)
 - uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC 
 - časovou fl exibilitu a spolehlivost 
 - výrazný komunikativní typ
 - písemnou přihlášku doplněnou profesním životopisem a kopiemi   
 dokladů o vzdělání a praxi, osobními kontakty (e-mail, mobil, telefon)
 -      řidičský průkaz skupiny „B“

Nabízíme:
 - odpovídající fi nanční ohodnocení 
 - zaměstnanecké výhody
 - služební telefon

Pracovní náplň:
 -      jednání se zákazníky
 -      vedení smluvní agendy 
 -      vedení dokumentačních postupů 

Termín nástupu: 
 - ihned 
Bližší informace na tel. 606 770 118 (p. Kosová)
Přihlášky s přílohami zasílejte doporučeně do 30. 9. 2006 na adresu: 
TS Bystřice n.P., a.s., Na cihelně 469, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem 

– s označením: výběrové řízení - referent

Herbář v Městském muzeu Bys-
třice nad Pernštejnem byl založen 
v roce 2002. Byl zřízen jako herbář 
regionální; nebudou zde doklady 
z jiných částí České republiky ani 
ze zahraničí.

Rostliny jsou uloženy na her-
bářových papírech o rozměru 428 
x 306 mm. Podle rodové přísluš-
nosti jsou pak vkládány do sloh. 
Slohy se svazují do pevných desek 
a jsou uloženy v igelitových pytlích 
s dezinfekcí proti škůdcům.

Každá vylisovaná rostlina je opat-
řená etiketou (schedou) s názvem 
rostliny, místem jejího naleziště, 
datem sběru a jménem sběrate-
le; často jsou zde však ještě další 
údaje.

V České republice je celkem 
76 evidovaných institucionálních 
sbírek herbářových dokladů a je 
v nich uloženo přibližně 7 800 000 
položek (Index herbariorum Rei-
publicae bohemicae et Reipubli-
cae slovacae, 2001). Herbář muzea 
Bystřice nad Pernštejnem bude 
také do tohoto seznamu zařazen. 

Ke konci roku 2006 je uloženo 
v našem herbáři přibližně 900 
cévnatých rostlin. Mezi instituci-
onálními herbáři na Moravě a ve 
Slezsku mu, co do počtu položek, 
náleží 24. místo, v celé ČR pak 
65. místo. Jsou zde uloženy také 
některé vzácné druhy rostlin, 
jejichž výskyt byl publikován 
v odborné botanické literatuře. 
Seznam dokladovaných rostlin 
je ve zkrácené verzi dostupný 
i v elektronické podobě.

Kromě této největší části herbá-
ře, zpracované pro vědecké účely, 
jsou v muzeu uloženy také dva 
menší soubory určené pro výstav-
ky či pro srovnávací studium. 
Je to soubor trav z širšího okolí 
Pernštejnskobystřicka; u nich sice 
chybějí konkrétní údaje o nalezišti, 
jsou zde však kromě názvu latin-
ského a českého i jména německá 
a anglická. Druhým “výstavním” 
souborem je teplomilná květena 
Jižní Moravy. Další součástí her-
báře jsou doklady mechorostů; 
těch je prozatím asi 35. Předpoklá-
dá se i založení sbírky hub, ales-
poň významnějších, pro výstavní 
účely.

V případě, že má někdo doma, 
nebo je někde na škole zapomenutý 
nepotřebný herbář, který má údaje 
o nalezišti a datu sběru, můžete jej 
předat do muzea, kde bude odbor-
ně zpracován a uložen v depozitáři. 
Případným zájemcům o doplňová-
ní muzejního herbáře poskytneme 
odbornou radu a pomoc.

Jaroslav Čáp, 
Brno / Rožná-Dvořiště

Kulturní dům v Bystřici nad Pern-
štejnem  a Společnost Františka 

PFLEGRŮV  KARASÍN
Kroha chystají podzimní literární 
akci pod názvem Pfl egrův Kara-
sín. Název vznikl spojením jména 
jednoho z našich nejznámnějších 
rodáků, zakladatele českého sociál-
ního románu, a jeho rodiště. Součás-
tí akce bude literární soutěž pro žáky 
bystřických škol, beseda, autorské 
čtení apod. Účast předběžně přislíbil 
básník, překladatel a dramatik Lud-
vík Kundera. Podrobnosti najdete 
v příštím čísle Novin Bystřicka.

-HJ- 

Herbář muzea Bystřice nad Pernštejnem



rok. Můžete nám jej přiblížit?
V plném proudu je jeho příprava. V příštím roce je nutné dokončit 

akce již započaté jako je muzeum, tělocvična atd. ale plánujeme i akce 
nové. Nechceme ovšem realizovat projekty za každou cenu, ale vždy peč-
livě zvažujeme a necháme si vypracovat technicko ekonomickou studii 
a studii proveditelnosti. Tedy podklady, na základě kterých můžeme 
odpovědně rozhodovat. Nerozhodujeme na základě intuice nebo nějaké-
ho vnitřního pnutí. Alarmující příklady tohoto typu rozhodování jsme 
viděli a chceme se jim vyvarovat.

A jaké jsou priority pro příští rok?
Musíme pokračovat v rekonstrukcích škol. Dále je nutné pokračovat 

v rekonstrukcích městských bytových domů a připravit se na spolufi nan-
cování z fondů EU. Nesmíme zapomenout ani na dům s pečovatelskou 
službou, kde připravujeme projekt na přestavbu s termínem realizace 
v roce 2008. A samozřejmě jsou to pokračující rekonstrukce kanaliza-
cí, chodníků a silnic. Nejsou to tedy žádné gigantické stavby, ale drobná 
a potřebná mravenčí práce na zanedbané infrastruktuře, která znepříjem-
ňuje každodenní život našim spoluobčanům.

Blíží se plánovací období 2007-13 a tedy i velké peníze z fondů EU….
Už jsem naznačil, že prioritou je získání peněz na bytové domy a s tím 

související zelené a parkovací plochy. Připravuje se i větší akce v rámci 
Partnerství pro Vysočinu jako je biomasová elektrárna, revitalizace škol-
ního statku, sběrný dvůr atd. Tyto projekty jsou dlouhodobé a jejich rea-
lizace bude záviset zejména na ekonomice provozu.

Jak hodnotíte své působení na radnici?
Určitě pozitivně. I přes napjatou situaci a krátkou dobu působení na 

radnici jsme dokázali, že peníze sehnat umíme, že je vynakládáme účelně 
a že s nimi umíme hospodařit. Dále si myslím, že se výrazně zlepšila 
informovanost a komunikace s občany. Chtěl bych touto cestou podě-
kovat členům rady za jejich perfektní práci a připravenost a také všem 
zastupitelům, kterým jde o Bystřici.

A Vaše plány?
Nerad odcházím od rozdělané práce, to není můj styl.

-bk-

 ZPRÁVY Z RADNICE A LISTÁRNA 

„Nerad odcházím od rozdělané práce,“ 
říká místostarosta Josef Vojta

Jak se díváte na uplynulý rok a 
půl na radnici?

Myslím si, že svým jednáním 
jsme jasně ukázali, že nám jde 
jen a jen o Bystřici. Hlavní důraz 
jsme kladli na naše školáky, neboť 
jsme investovali zejména do škol. 
Proběhly rekonstrukce sociálních 
zařízení na obou školách, na ZŠ 
Nádražní se nyní zastřešuje sed-
lovou střechou přední pavilon. 
Musím se zmínit i o tom, že se 

nám podařilo nyní získat ze státního rozpočtu ještě dalších 7,5 milionů 
korun na rekonstrukci tělocvičny I. ZŠ TGM.

Co říkáte na hospodaření města?
I v tomto případě se můžeme každému směle podívat do očí. Proti plá-

novanému rozpočtu 2005 jsem skončili v plusu 23 milionů korun. Město 
disponuje volnými fi nančními prostředky přes 45 milionů korun a pro 
lepší zhodnocení prostředků jsme uložili 30 milionů na vkladové listy. 
Z tohoto pohledu se všem řečem o projedeném prasátku musím smát, 
neboť čísla hovoří jasně, tedy, že hospodaříme dobře.

Můžete nám říct, kolik získalo letos město ze státního rozpočtu 
nebo jiných fondů?

V letošním roce se nám podařilo získat 6 milionů korun na rekon-
strukci ZŠ Nádražní, 7,5 milionu na rekonstrukci tělocvičny  ZŠ TGM 
a 5 milionů na čtvrtou etapu rekonstrukce muzea. Nemohu, samozřejmě 
zapomenout na 2,6 milionu z fondu dopravní infrastruktury na vybu-
dování chodníku na ulici Zahradní. V současné době velmi usilujeme 
o získání dotace z ministerstva zemědělství ve výši nejméně 6,5 milionů 
korun na vybudování vodovodu do obce Vítochov. Samozřejmě se poda-
řilo získat i jiné dotace, které ovšem byly v nižších řádech. Celkem jsme 
tedy získali na investiční akce a opravy, nepočítaje v to Vítochov, přes 20 
milionů korun, což je krásný výsledek. 

Je začátek měsíce srpna a určitě připravujete rozpočet na příští 

„Káže vodu, pije víno“  
(reakce na články Ing. J. Novotného)

Snad je to naposledy, kdy jsem nucen 
reagovat na útoky senátora Novotného 
vůči lékařům a lékařskému povolání 
jako takovému. 

Nikomu ze čtenářů nemusím vysvět-
lovat, že pro pacienta je nejvýhodnější 
stav, kdy všichni lékaři (vč. souvisejících 
služeb jako je rentgen či laboratoř) jsou 
v jedné budově polikliniky. 

Jistě, i my lékaři bychom mohli 
minimalizovat svoje náklady a zařídit 
si svoji ordinaci kdekoliv ve městě, 
třeba ve vlastním domě stejně tak, 
jak to dělá senátor Novotný. Vždyť 
právě on má svoji senátní kancelář u 
sebe doma a  nemusí tak platit nájem-
né cizímu. Rozdíl je v tom, že jemu 
na režii senátní kanceláře Senát ještě 
přispívá. To lékaři musí platit nájem 
městu ze svých vydělaných peněz.

Avšak vzhledem k tomu, že lékaři 
chtějí zajistit svým pacientům kvalit-
ní péči, snažili se s bývalým vedením 
města dohodnout na podmínkách ná-
jemních smluv tak, aby byly pro obě 
strany akceptovatelné. Bohužel bývalý 
starosta Novotný nevidí ve Městě sub-
jekt sloužící lidem. Město je pro něho 
fabrika, která musí vydělávat peníze, 
bez toho, zda je to proti občanům. 
Souhlasím s tím, že by mělo být měs-
to fi nančně soběstačné, ale ne na úkor 
zdraví, sociálního zabezpečení, rozvo-
je kultury či duševního vlastnictví. Na 

tyto věci bude muset vždy město, 
stejně tak jako stát, doplácet. To 
však není senátor schopen pocho-
pit.

Přitom je zřejmé, že v údajném 
sporu o nájemní smlouvu šlo ze 
strany senátora v posledních chví-
lích úřadování spíše o ukázku jeho 
mocenského postavení. Dobře in-
formovaný čtenář totiž ví, že každý 
lékař platí 
nyní na poli-
klinice za 
1 m2 dva-
krát tolik 
než  banky a 
podnikatel-
ské subjek-
ty v budo-
vách města 
na náměstí. 
A nenechte 
se zmýlit 
v ý m y s -
ly pana 
Novotného. 
Za jeho vlá-
dy nebylo 
u žádného 
lékaře ve 
s m l o u v ě 
ustanovení o zvyšování nájmu, 
nájem jsme měli stejný po více jak 
deset let. S nadsázkou tedy mohu 

říci, že dokud nebylo zasaženo sená-
torovo ego, měli se lékaři lépe než 
nyní, kdy jsou podepsány s vedením 
města smlouvy nové. 

Nikdy bych neměl potřebu ko-
mentovat senátorovy myšlenky, 
kdyby mě a lékaře nešpinily v očích 
veřejnosti. Proto jsem se i já zamys-
lel nad rozdílem v pracovním nasa-
zením lékaře a jeho.

Od té doby 
nevím, kde dělám 
chybu. Pro sená-
tora Novotného 
platí více než pro 
kohokoliv jiné-
ho, že káže vodu 
a sám pije víno. 
Jako by nestačila 
skutečnost při-
jímání peněz na 
provoz senátní 
kanceláře, on pro 
jistotu zaměstná-
vá i svoji manžel-
ku jako svoji 
asistentku. A na 
její plat mu opět 
přispívá Senát, 
tedy my všichni. 
Bohužel, takové 

štěstí lékař nemá, i kdyby zaměstná-
val svoji manželku, musí na její plat 
vydělat sám. 

Stejně tak si já sám ze svého platu 
ani ze svého postavení nemohu dovo-
lit obstarat vlastní letiště i s letadlem. 
Proto mě zaráží  schopnosti senátora, 
když dokázal během svého působení 
na radnici získat do svého vlastnictví 
veškeré pozemky v Domanínku tak, 
aby si mohl vybudovat svoje vlastní 
letiště. Nechávám stranou za jeho 
úřadování opravenou silnici právě 
k letišti, byť ostatní komunikace ve 
městě jsou v příšerném stavu. Mou 
starostí ani není, kde se tam vzala 
elektřina a el. rozvody.

Vůbec tedy nechápu, proč senáto-
rovi tolik vadí dobře pracující lékaři 
a přitom se sám hřeje na výsluní své 
výjimečnosti. Prosím proto pana 
Novotného, ať se věnuje raději svým 
aktivitám, ve kterých má letitou pra-
xi a nás lékaře, kteří musí léčit paci-
enty, nechá v klidu pracovat za stan-
dardních podmínek srovnatelných 
kdekoliv v našem okrese.

Je jisté, že pokud by se dostal 
opět k moci, lékaře by z budovy 
polikliniky vypudil. Pacientovi by 
pak nezbývalo nic jiného, než obíhat 
praktického lékaře, rentgen, labora-
toř či specialistu z jedné strany měs-
ta na druhou. Nechci se opět dočkat 
časů vzájemných bojů a strachu. 

MUDr. Pavel Lukša,
zastupitel města



ŠKOLSTVÍ

V polovině června loňského škol-
ního roku bylo obnoveno přátelství 
Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem 
s partnerským Gymnáziem Crimmit-
schau v Německu.
Po ročním plánování jsme odpo-
ledne 12. června s našimi studenty 
německého jazyka plni očekávání 
vyhlíželi německý autobus s 31 stu-
denty a 2 učitelkami, které jsme 
měli týden hostit.
„Jací asi budou? Spřátelíme se 
s nimi? Koho asi vyfasuju? Tu malou 
brunetku nebo toho velikánského 
chlapce s modrou čupřinou?“, honilo 
se hlavou asi většině vybraných stu-
dentů, jejichž rodiče se ujali činnosti 
hostitelských rodin.

Po prvním odpoledni byly rozptýle-
ny obavy obou stran a nově navázaná 
přátelství se během tohoto týdne pro-
hlubovala. Komunikovalo se v němči-
ně a angličtině, jazyková bariéra byla 
brzy překonána. Naši žáci pochopili, 
proč je ve školních lavicích trápíme 
slovíčky, gramatikou, dávali si před-
sevzetí do dalšího školního roku, že 
nebudou podceňovat přípravu do hodin 
cizích jazyků.  Počasí přálo výletům 
do okolí našeho města, během nichž 
jsme připravili  veřejnou prezentaci 
společného projektu na téma - Naše 
město a okolí, která se konala v aule 

STROM PŘÁTELSTVÍ PŘED GYMNÁZIEM

bystřického gymnázia ve čtvrtek 
15. 6. Bohužel účast z řad veřejnosti 
byla velmi malá.

Dopolední  program přispěl větši-
nou k rozvoji komunikačních schop-
ností, studenti sami seznámili hosty 
s naší školou , prostředím a možnost-
mi, připravené kvízy, tajenky, jazy-
kové hry a soutěže pomohly získat 
celou řadu informací z oblasti slov-
ní zásoby, života v Crimmitschau 
a u nás, porovnávali jsme němec-
ké a české školství… Ve sportovní 
hale jsme změřili síly ve volejba-
le, vyzkoušeli horolezeckou stěnu 
a využili i další nabízející se mož-
nosti. Odpoledne byla nabita krásami 
a zajímavostmi našeho regionu, např. 

muzeum a  památky města Bystřice, 
Karasín, Vírská přehrada, Vítochov, 
Doubravník, Pernštejn, Zelená hora, 
Šiklův mlýn…

Následující program trávili studen-
ti individuálně – bowling, koupání se, 
opékání, grilování,…

Naši nezletilí hosté i jejich dvě 
milé vedoucí paní  Veronika Müller 
a Annett Biedermann nás stále ujišťo-
vali o své spokojenosti. Obdivovali 
místní členitou krajinu, naše moderní 
gymnázium, novou sportovní halu. 
„Vše bychom si chtěli sbalit a odvézt 
s sebou.“ překládáme slova studentů 
z Crimmitschau. Byli nadšeni pro-
hlídkou místní německé fi rmy Wera 

Werk, již nám umožnil pan Ing. Mar-
tin Broich z této fi rmy. Díky jeho 
fi nanční pomoci a fi nanční spoluú-
časti Městského úřadu Bystřice n. P. 
formou grantu se mohla celá tato akce 
uskutečnit. Děkujeme vřele všem, 
kteří jakýmkoliv způsobem pomohli 
tento projekt realizovat. Ujistili jsme 
se, že máme co nabídnout a nemusí-
me mít  obavy ukazovat se světu, a že 
můžeme směle a bez zábran vykročit 
do Evropy.

Přátelství jsme stvrdili vysazením 
stromu přátelství – jeřábu obecného - 
před budovou bystřického gymnázia

Loučení v pátek dopoledne nebralo 
konce. Studenti si slibovali dopisová-
ní, my vedoucí se opětovně domlou-
vali na další spolupráci a loučili jsme 
se s příslibem společných webových 
stránek, prohloubení spolupráce i do 
francouzského jazyka.

Další partnerská výměna je pláno-
vána na školní rok 2007/2008, tento-
krát naši studenti do Crimmitschau. 
Rádi bychom  také zdokumentovali 
tuto spolupráci od samých počátků 
v 70. letech a uvítáme každou infor-
maci z řad veřejnosti o svých tehdej-
ších i současných kontaktech.

Za vyučující němčiny 
Mgr. Pavla Filipová

ZŠ a MŠ Strážek, 
příspěvková organizace

Strážek 27, 592 53
IČO 70998779

Oznamuje

zahájení kurzu anglického jazyka:
s paní 

Mgr. Drahomírou Michnovou
v pondělí 11. 9. 2006 

 v 16.00 hod - pro maminky s dětmi
 v 16.30 hod - pro ostatní 
                      začátečníky a pokročilé

budova ZŠ - nová přístavba
kurzovné 700,- Kč + učebnice

Kontakt:

na e-mail: zs.strazek@seznam.cz 
na tel: 566 567 331

na mobil: 731 107 933

Školní družina při ZŠ TGM 
v Bystřici n. P. zahájila pro-
voz hned v první den školního 
roku2006/2007. Pro děti byly při-
praveny pěkně vybavené a čistotou 
zářící třídy.

Rozjasněné oči malých dětí, kte-
ré jsou přihlášeny do školní druži-
ny a budou sem v tomto školním 
roce docházet, jsou to nejkrásnější 
a dovedou nás vychovatelky hodně 
potěšit.

Ve školní družině se prolínají 
rozmanité zájmové aktivity – čin-
nosti pracovní, výtvarné, literární, 
hudební, přírodovědné, dopravní 
i  tělovýchovné a pohybové. Kla-
deme důraz na rozvíjení všestran-

Už jsme zase spolu

ných dovedností a znalostí dětí. 
Spolu s vychovatelkami děti pra-
cují na projektech ŠD, jsou sezna-
movány se základy práce na počíta-
čích, vedeny k pohybu, sportování a 
kladnému vztahu k přírodě.

Děti z družiny rády tráví čas na 
naší zahradě, která je nově zrekon-
struována a vybavena moderními 
herními prvky pro dětská hřiště.

Za kolektiv školní družiny pře-
jeme všem dětem do nastávajícího 
školního roku, aby se jim ve škole 
všechno podařilo a aby u nich zví-
tězila radost z poznání, přátelství 
a kamarádství.

Eva Sedláčková, 
vedoucí vychovatelka ŠD při ZŠ TGM

ZŠ a MŠ Strážek, Vás zve na kurz

ODPOLEDNE 
S KERAMIKOU

Scházet se budeme pravidelně 
jednou za 14 dní v budově ZŠ 

Strážek. 
Věková hranice zájemců je neome-
zená, děti do 7 let s doprovodem.

Měsíční kurzovné: 100,- (děti 50,-)
(cena je včetně materiálů 

a výpalu v peci)
Informační setkání proběhne ve 
čtvrtek 14. 9. 2006 v 16.00 hod 

ve školní družině.
Kontakt: zs.strazek@seznam.cz,
telefon: 566 567 331 nebo 
mobil: 731 107 933 

Dobu a den, kdy se bude kera-
mika konat, si upřesníme na infor-
mačním setkání. Pokud se nebudete 
moci zúčastnit, informace získáte 
od 15. 9. na telefonu nebo mailu.



KULTURA

Pátek 6. října – malý sál KD – 20.00 
– 02.00 hodin 
PŘEDHODOVÝ TANEČNÍ 
VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Reprodukovaná hudba od 70. let až 
po současnost včetně hudby na přání 
pro všechny věkové kategorie. Velký 
výběr vín – míchané nápoje –výběr 
minutkových jídel – půlnoční loso-
vání vstupenek o ceny.
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: KD od 25.9.2006

Sobota 7. října, neděle 8. října 
– Masarykovo náměstí 
TRADIČNÍ BYSTŘICKÉ 
HODY
Program sobota - od 15.00 hodin: 
Stavění máje za doprovodu Decho-
vé hudby Pavla Slezáka, koncert 
populární country skupiny Zimour 
Brno
Program neděle - od 9.30 hodin:
Povolení hodů a předání klíče od 
města u radnice, děti mateřských 
škol, dechová hudba Bystřická 
kapela, aerobik, Dechový orchestr 
ZUŠ a bystřické mažoretky, Rytíři 
Země zubra, soutěž v pojídání bram-
borových šišek sypaných mákem 
- zaevidování pokusu o vytvoře-
ní rekordu za účasti rozhodčích 
z Agentury „Dobrý den“ z Pelhři-
mova, Waldemar Matuška Revival 
Band, hodový průvod, tradiční ortel 
se souzením berana u máje.

Úterý 10. října – velký sál KD – 19.30 
KONCERT
JAROSLAV HUTKA
Koncert legendy českého folku 
a výrazné osobnosti, která svými 
písněmi ovlivnila několik generací 
posluchačů. Mnohokrát byl vyhod-
nocen jako písničkář roku. Část 
života byl nucen strávit v emigraci 
v Nizozemí. Do Čech se vrací v roce 
1989 a zpívá na Letenské pláni pís-
ničku Náměšť. Byl jedním z prv-
ních zpěváků, který popularizoval 
moravské lidové písně. Písničkář, 
hudebník, skladatel, textař, spisova-
tel, malíř, svérázný fi losof, vydava-
tel svých písní – to vše je Jaroslav 
Hutka. Snad všichni znají jeho pís-
ně Havlíčku Havle, Pravděpodobné 
vzdálenosti, Vandrovali hudci, Litví-

nov, Slunečnice  a spoustu dalších.
Vstupné: 80 Kč
Předprodej: knihkupectví od 25.9.

Pátek 13. října – velký sál KD – 18.30
KINOKAVÁRNA
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Úspěšná česká komedie podle před-
lohy Michala Viewegha. Pestrá sku-
pina českých turistů vyráží autobu-
sem na zájezd k Jadranu. Zatímco 
se naivní průvodkyně snaží stmelit 
kolektiv a řidiči počítají ztracené 
podšálky, proplétají se vztahy mezi 
účastníky zájezdu jemným předivem 
křehkých sympatií a nečekaných 
přátelství … Komedie nabízí lákavý 
mix situační komiky, vieweghovské 
ironie a laskavého humoru v duchu 
nejlepších tradic české veselohry.
Hrají: A. Polívková, E. Holubová, 
B. Klepl, J. Štěpánková, K. Fialová, 
P. Liška a další
Režie: Jiří Vejdělek, zvuk Dolby 
Digital 5.1 – 117 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 4.10. 2006

Úterý 17. října – velký sál KD – 8.30 
a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
KAŠPÁREK A DRAK
Uvádí Divadelní společnost Julie 
Jurištové Praha. Děti se setkají s tra-
dičním dětským hrdinou Kašpár-
kem. Tentokrát musí Kašpárek spolu 
s dobromyslným dráčkem vysvobo-
dit ze zakletí princeznu a krále a pře-
moci zlou černokněžnici. Jako vždy 
v pohádce zvítězí vtip a dobré srdce 
nad zlobou a chamtivostí.
Účinkuje 6 herců, doba trvání cca 60 
min., určeno dětem MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč

Úterý 17. října – malý sál KD – 19.30
KONCERT KPH
BRAHMS TRIO PRAGUE
MONIKA VRABCOVÁ – housle
ONDŘEJ VRABEC – lesní roh
DANIEL WIESNER - klavír
Trio sestává z nepříliš častého, ale 
o to posluchačsky atraktivního nástro-
jového složení.
Monika Vrabcová studovala praž-
skou konzervatoř a v roce 1998 ja-
ko nejmladší absolvovala úspěšný 

konkurz do Gustav Mahler Jugend 
Orchester, kde se stala nejmladší 
členkou tohoto tělesa. Od roku 2002 
studovala v Londýně. V současné 
době je posluchačkou pražské AMU. 
Ondřej Vrabec absolvent Pražské 
konzervatoře, v současné době studu-
je dirigentskou katedru na AMU. Od 
17 let spolupracuje s Českou fi lhar-
monii a od roku 1999 byl jmenován 
jejím sólohornistou. 
Daniel Wiesner studoval na Pražské 
konzervatoři a absolvoval mistrovské 
kurzy ve Výmaru. Mimo několika 
cen z domácích soutěží je vítězem 
Mezinárodní klavírní soutěže v Glas-
gow a fi nalistou soutěže v Osace. Jako 
sólista a vyhledávaný komorní hráč 
vystupoval na koncertech ve většině 
evropských zemí a také v USA.
Vystoupení se uskuteční v rámci cyk-
lu koncertů Kruhu přátel hudby.
Program: L. v. Beethoven: Sonáta 
F Dur op. 17 pro lesní roh a klavír
W. A. Mozart: Sonáta A Dur KV 331
Sonáta B Dur KV 378 pro housle 
a klavír
J. Brahms: Trio op. 40 pro housle, 
lesní roh a klavír
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH 
Předprodej: kulturní dům od 9.10.

Neděle 22. října – velký sál KD – 14.00 
KINO
DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA
Hrdinové z prostředí pod bodem 
mrazu: chlupatý mamut Manny, 
lenochod Sid, šavlozubý tygr Die-
go a prehistorická kryso/veverka, 
věčná smolařka Kryserka se vracejí 
v novém dobrodružství. Kamarádi 
drží stále pospolu a užívají si výho-
dy světa, který je ve stavu tání. Jak 
tání pokračuje, naši hrdinové rych-
le pochopí, že oteplování má jednu 
zásadní nevýhodu – ohromnou, hro-
zivou povodeň …
Režie: Carlos Saldanha
zvuk Dolby Digital 5.1 – český 
dabing – 91 minut
Vstupné: 31 Kč
Předprodej: kulturní dům od 11.10.
Úterý 24. října – velký sál KD – 19.30 
BESEDA
ZDENĚK TROŠKA 

Program Kulturního domu na říjen 2006
Komerčně nejúspěšnější fi lmový 
tvůrce posledních dvaceti let.
Úspěšný režisér trilogie „Slunce, 
seno …“ a třídílné série Kameňá-
ků. Nejenom u dětí zabodovaly 
jeho pohádky O princezně Jasněnce 
a létajícím ševci, Princezna ze mlej-
na a Z pekla štěstí. Zdeněk Troška 
je známý jako vynikající vypravěč 
a  milovník dobrého jídla, který umí 
zaútočit na vaše bránice a je vždy 
zárukou dobře stráveného večera.  
Spoluúčinkuje: Michal Herzán
Vstupné: 80 Kč
Předprodej: knihkupectví od 9.10.

Čtvrtek 26. října – velký sál KD – 18.30
KINOKAVÁRNA
RAFŤÁCI
Komedie režiséra Karla Janáka 
s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem 
v hlavních rolích.
Každý z nás vzpomíná na noční 
můru dospívajícího teenagera, kte-
rou je dovolená s rodiči. A když se 
tato noční můra stane skutečností, 
je to opravdu k vzteku. Celovečerní 
fi lm Rafťáci je plný smíchu, napě-
tí a trapasů z nečekaných situací. 
Poslední dovolená s rodiči, při kte-
ré kluci zažívají akce, u kterých by 
rodiče vůbec být neměli ….
Hrají: J. Mádl, V. Kotek, J. Jirásko-
vá, V. Reimannová, M. Šteindler 
a další. Režie: Karel Janák
zvuk Dolby Digital 5.1 – 104 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 16.10.2006 
V říjnu zahajujeme kurz taneční 
společenské výchovy pro dospě-
lé – začátečníky. Bližší informace 
v kanceláři Kulturního domu.

Změna programu vyhrazena!

PRODEJ VSTUPENEK:

Kulturní dům, Luční 764 
tel. i fax 566 552 626

e-mail: kd.bystrice@atlas.cz

Po-pá:   8.00 – 11.00 /kancelář/
 16.00 – 18.00 /pokladna/
Knihkupectví
Masarykovo náměstí 12 
telefon:   566 552 582
Po-pá:    8.00 – 12.00, 
 12.30 – 17.00  
So:    8.00 – 11.00

Vážení přátelé hudby,
dovolte nám, abychom Vás 

pozvali na výroční koncert Orches-
tru Něhoslava Kyjovského, od jeho 
založení uplyne na podzim pět let. 
Zdá se to možná málo, ale i za tak 
krátký čas se orchestr dostal do 
povědomí mnoha lidem. Pravidel-
ně koncertuje na různých místech, 
nejen v našem městě. Jen za minulý 
školní rok měl jedenáct vystoupení. 

Letos také ve své kategorii vyhrál 
první místo v krajském kole soutěže 
smyčcových orchestrů. V současné 
době má orchestr 24 členů. 

Koncert, který se uskuteční 
3. listopadu 2006 v Kulturním domě 
v Bystřici nad Pernštejnem, bychom 
rádi věnovali památce dvou vynika-
jících pedagogů, Něhoslavu Kyjov-
skému a Svatopluku Bagarovi. Díky 
jejich práci má výuka houslové 

KONCERT K 5. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ORCHESTRU N. KYJOVSKÉHO
hry v našem městě skvělou pověst 
a tradici. Dokládá to, mimo jiné, 
i velký počet dětí, které hrají na 
housle v naší ZUŠ.

Je naším velkým přáním, aby se 
na tomto koncertě sešlo co nejvíce 
bývalých žáků smyčcového odděle-
ní. Vzhledem k tomu, že se nám je 
nepodařilo všechny vypátrat, prosí-
me Vás, pokud o někom víte, předej-
te mu telefonní číslo 736 540 894, 

aby nás mohl kontaktovat. Za pří-
padnou spolupráci Vám moc děku-
jeme.

Na koncertě uslyšíte známé 
skladby, ale i úplné novinky z naše-
ho repertoáru. Hostem bude zpěvák 
a kytarista František Guman, s kte-
rým jsme již spolupracovali.

Těšíme se na Vás i s vedoucí 
orchestru Lenkou Macháčkovou.

Petra Marková

8. strana                                                                                             Zpravodaj města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko



KNIHOVNA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Městská knihovna informuje
Do fondu naší knihovny přibylo v minulém měsíci 92 

nových knih a našim čtenářům nabízíme tento výběr.

Knihy pro dospělé:
Michora Zdeněk  Český Honza: Maringot
   kou napříč republikou
Vondruška Vlastimil Prodavači ostatků
Ryšánek Vít  Soutoky řek na území 
   Čech, Moravy a Slezska
Watt Peter  Po stopách bouře
Bradford Barbara T. Nečekané požehnání
Monyová Simona  Střípky z ložnic
Wilson Robert  Slepý muž v Seville
Däniken Erich von  Bohové byli astronauti
Chant Christopher  Encyklopedie plachetních 
   lodí
Bednářová Jiřina  Rozvoj grafomotoriky
Urban Miloš  Santiniho jazyk
Pražáková Hana  Dobrý den Brno
Bondyová Ruth  Rodinné dědictví
Masaryk Tomáš G.  Světová revoluce
Devátá Ivanka  Soužití k zabití
Kroupa Janek  Zločin jako profese
Fencl Jiří   Moderní odstřelovačky
Pokorný Zdeněk  Planety
Carter Philip  IQ testy a testy osobnosti

Knihy pro mládež:
Goscinny René  Asterix legionářem
Vrbová Milada  Setkání v Londýně
Junková Šárka  Zachraň mě, lásko
Březinová Ivona  Básník v báglu
Vollenbruch Astrid  Černá madona

Statistika za období letních prázdnin nás velmi potě-
šila. Jak v nadprůměrně horkých, tak později ve stude-
ných a deštivých dnech navštívilo naši knihovnu za čer-
venec a srpen celkem 2 358 čtenářů, což je v průměru 71 
čtenářů za 1 den. Za tyto dva měsíce bylo zaregistrováno 
celkem 21 229 výpůjček a služeb internetu využilo 445 
zájemců.

Jak jsou již naši čtenáři zvyklí, od začátku školního 
roku máme znovu prodlouženou půjčovní dobu.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
Pondělí  8,00 – 12,00
Úterý  zavřeno
Středa  8,00 – 12,00 12,30 – 18,00
Čtvrtek  8,00 – 12,00
Pátek  8,00 – 12,00 12,30 – 18,00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Pondělí  12,30 – 16,00
Středa  12,30 – 16,00
Čtvrtek  12,30 – 16,00

Prosíme čtenáře, aby dodržovali výpůjční dobu.

INTERNETOVÁ STUDOVNA
Pondělí  9,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Úterý  9,00 – 12,00
Středa  9,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Čtvrtek  9,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Pátek  9,00 – 12,00

Kontakty na naši knihovnu

tel.: 566 552 376

mobil: 723 521 892 (nové!)

fax: 566 551 590

e-mail: knihovna@bystricenp.cz
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Přihlášky a informace je možné získat denně 
od 8:00 do 17:00 hodin v kanceláři DDM, telefon 
566 552 700. Činnost zájmových útvarů zahájí-
me v týdnu od 2. 10. 2006. Termíny informačních 
schůzek budou vyvěšeny od 25. 9. 2006 na nás-
těnkách DDM. 

Klub volného času 
je určen pro děti čekající na autobus, 

zájmový útvar ... 

Herna 
otevřeno denně od 12:00 do 14:00 hod. 

(bezplatné) 

Novinka 
Veřejný internet ve vstupní hale 

Tento projekt vznikl za fi nanční podpory 
kraje Vysočina

Výpočetní technika - Internet 
otevřeno denně od 12:00 do 14:00 hodin, dopo-
ledne po dohodě hry,internet - 10 Kč/den, samo-
studium zdarma, možnost konzultací

Poznámky: 
U některých zájmových útvarů 

je podmínkou zájem minimálně tří 
až osmi členů, jinak není možné 
zájmový útvar otevřít. 

Školné lze platit pololetně, pří-
padně je možné domluvit se na 
splátkovém kalendáři. 

Příležitostné akce 
pro školní rok 2006/2007

 Mikulášská šaráda, Maškarní 
rej, Velikonoční nadílka, Akade-
mie DDM, Turistický pochod Za 
krásami Vysočiny, Bystřický juni-
or aerobik, Víkendy s všeumělem, 
Všeználek, Miniplayback show, 
Karaoke show, Flétnová soutěž, 
Recitační soutěž, Městské a letní 
tábory, Letní soustředění mládeže 
- Nové Veselí, Letní tábor u moře 
- rodiče s dětmi, Síťování PC,  

Dále pořádáme zájezdy na kul-
turní představení (muzikály, diva-
delní hry ...) dle aktuální nabídky. 

Nabídka zájmových útvarů školní rok 
2006/2007 

Dům dětí a mládeže
Masarykovo náměstí 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 
web: http://ddmbynp.zdarsko.cz
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ZDRAVOTNICTVÍ, RŮZNÉ 

Zubní pohotovost k září a říjnu 2006

Září

23.9.2006 MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko
                 MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
24.9.2006 MUDr. Věra Prášková, Dolní Rožínka
                 MUDr. Monika Přikrylová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
28.9.2006 MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí
                 MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí
30.9.2006 MUDr. Eva Daňková, Rovečné 176
                 MUDr. Marie Kulková, Strážek 80

Říjen

1.10.2006 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
                 MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11 Velké Meziříčí
7.10.2006 MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš
                 MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou 
8.10.2006 MUDr. Alena Burešová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.
                 MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice
14.10.2006 MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n.P.
                   MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Velké Meziříčí
15.10.2006 MUDr. Věra Dvořáková, Šrursova 487, Nové Město n.M. 
                   MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš

Pozvánka na veřejné setkání

Společenství žen bystřické římskokatolické farnosti, členky bystřic-
kého Orla a členky KDU - ČSL se před třemi roky rozhodly zapojit se 
do celostátní akce Adopce na dálku. Finančně přispívají na studia chlap-
ce jménem Rajendra z  Indie. Ten pochází z chudé rodiny námezdního 
dělníka, matka je v domácnosti. Chlapci je 12 let, má ještě dvě sestry 
a bratra. Studium ve škole jej baví, jeho každoroční školní hodnocení je 
dobré, on i celá rodina jsou všem vděčná za jeho podporu při studiích. 
Osobou pověřenou pro styk s Charitou je MUDr. B. Žváčková, která rov-
něž vybírá příspěvky od všech dalších dobrovolných dárců.

Kučerová M.

Adopce na dálku

Tradiční celostátní dvoudenní 
orelská pouť na Sv. Hostýně se 
letos konala ve dnech 19. a 20. 
srpna 2006. První poutní den kro-
mě duchovních akcí,  nabízí také  
sportovní soutěžení, neboť tamní 
terén sám o sobě vybízí sportovce 
vyzkoušet si své síly především 
v běhu do vrchu. A tak v sobotní 
odpoledne odstartovalo z Bystřice 
pod Hostýnem v běhu do vrchu 
na Sv. Hostýn celkem 120 běžců, 
v podvečer pak 150 běžců všech 
věkových kategorií běželo již jen 
kratší trasu  do kopce. Večerní 
program pak uzavíralo podmanivé 
zpívání na schodech.

Nedělní dopoledne hlavního 
dne pouti bylo zahájeno odmě-
ňováním nejlepších běžců minu-
lého dne za hudebního dopro-
vodu dechové hudby Šohajka. 
Slavnostní program pouti byl 
zahájen průvodem 60 orelských 
praporů, za nimiž následovali 
kněží, hosté a orelští představi-
telé. Hudební doprovod tentokrát 
obstarala schola sv. Prokopa ze 
Žďáru n. S. Letošním zahranič-
ním hostem pouti byl zástupce 

českých Orlů z USA Oldřich 
Holubář. Po církevních obřa-
dech následovalo shromáždění, 
na kterém vystoupili se svými 
projevy vedle zástupců Orla 
a předsedů orelských odborných 
rad také někteří politici, duchov-
ní a již zmíněný host z USA.

Župa Metodějova z Bystřice 
n. P. byla v letošním roce silně 
zastoupena jednotami z Bystřice n. 
P., Rožné, Strážku, Rozsoch, Dol-
ních a Horních Louček a Čebína. 
Zástupci jednot z Nového Města 
na Moravě a Žďáru nad Sázavou se 
i letos jako každoročně na průběhu 
pouti podíleli organizačně. V slav-
nostním průvodu byly rovněž 
neseny prapory orelské jednoty 
z Bystřice n. P., Strážku, Dolních 
a Horních Louček.

Orelské poutě na Sv. Hostýně 
mají bohatou tradici, poslední pouť 
před vydáním zákazu o činnosti 
Orla  se tu konala v roce 1947 a sta-
la se velkou manifestací za zacho-
vání orelských idejí. Po posledním 
znovuobnovení činnosti Orla byly 
obnoveny i tyto pouti.

Kučerová M.

Svatý Hostýn 2006

Většina občanů Bystřice má jis-
tě v živé paměti pana učitele Jose-
fa Kšicu. Nebyl jenom učitelem, 
ale také – nebo snad především 
– výborným muzikantem a orga-
nizátorem hudebního života v By-
střici. Mnohým žákům a členům 
dětského pěveckého sboru Kohou-
tek ukázal krásu hudby a otevřel 
pohled do světa umění, ze kterého 
čerpají dodnes. 

Jeho syn Josef Kšica vystudo-
val brněnskou konzervatoř – obor 
varhany u prof. Bělského a AMU 
v Praze u prof. Šlechty. Dnes je 
hlavním varhaníkem katedrály sv. 
Víta v Praze. Při tomto náročném 
zaměstnání ještě občas koncertuje. 
Pamatujeme se na jeho koncert při 
příležitosti kolaudace nových var-
han v kostele sv. Vavřince v roce 
1996 a na další koncerty, které 
provedl se svojí ženou Pavlou Kši-
covou.

Nyní budeme mít příležitost 

Třetí generace nastupujeTřetí generace nastupuje
poznat třetí generaci Kšiců. Vnuk 
pana učitele Přemysl Kšica vystu-
doval na pražské konzervatoři 
obor varhany a nyní studuje AMU 
u prof. Jaroslava Tůmy. Pravidel-
ní návštěvníci bohoslužeb už měli 
několikrát možnost mladého Pře-
mysla Kšicu slyšet a když usedne 
za hrací stůl královského nástroje, 
tak je to vždycky velký zážitek. 
Přemysl dobře a rád improvizu-
je, studoval improvizaci u prof. 
Vodrážky a jeho současný profe-
sor na AMU je rovněž vynikající 
improvizátor, takže se v tomto 
umění stále zdokonaluje. Přemysl 
koncertoval doma i v zahraničí, 
letos se zúčastnil varhanní soutěže 
Pražského jara.

Přemysl Kšica – třetí z genera-
ce muzikantů – bude koncertovat 
v sobotu 7. 10. 2006 v kostele sv. 
Vavřince v Bystřici nad Pern-
štejnem. Koncert se koná v 19:30 
hodin, vstupné je dobrovolné.

VK
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OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - 9.

Pan Bohuš Schwarzer pocházel 
ze starobylého rodu, který se objevil 
v Bystřici už před polovinou 18. sto-
letí, jak vypátral právě pan Bohuš při 
zpracovávání rodové kroniky. Jeho 
předek Martin se narodil v roce 1730 
v Kuřimi a v 18ti letech přišel do 
Bystřice jako varhaník. Založil zde 
bystřickou větev rodu, z níž pochá-
zel i Ing. Schwarzer (1872-1932), 
známý projektant a předseda Klubu 
za starou Prahu, ale i mnohé další 
významné osobnosti, o nichž třeba 
bude jednou řeč v této rubrice.

Samotný Bohuš Schwarzer se 
v pěti letech stěhoval na Šumavu, ale 
pak strávil celé mládí od nástupu do 
školy (1. 9. 1927) u babičky v Tiš-
nově, kde i vystudoval gymnázium 
(maturita 1941). 

Bohuš 
SCHWARZER

Hynek Jurman

Po maturitě odešel do Bystřice, 
kde jeho rodiče zdědili továrnu. 
V této přádelně utrpěl mladý Bohuš 
vážný úraz na pravé ruce, o niž čás-
tečně přišel. Na obor však nezane-
vřel a v roce 1943 nastoupil v Ústí 
nad Orlicí do dvouleté přadlácké 
školy. Po jejím absolvování se vrátil 
do Bystřice a pracoval jako vedoucí 
mistr v přádelně svého otce až do 
násilné likvidace podniku v roce 
1950. 

* 12. 8. 1921 Horní Lhota 
 u Luhačovic
+ 18. 8. 2004 Bystřice nad
 Pernštejnem

Jeho další pracovní zastávkou byl 
Heřmanův Městec, kam dojížděl 
skoro 8 let. Pracoval tam jako mistr 
a později vrchní mistr v odpadové 
přádelně. V roce 1958 však utrpěl 
zase úraz a levá ruku mu byla ampu-
tována po zápěstí. V roce 1959 proto 
odešel do invalidního důchodu.

Pan Bohuš Schwarzer tak při-
šel po úrazech v přádelnách prak-
ticky o obě ruce, ale nestáhl se do 
ústraní. Věnoval se plně své rodině 
a pustil se také do vlastivědného 
bádání, shromažďoval národopisný 
materiál, spolupracoval s místním 
muzeem, ale též s Národopisnou 
společností v Praze. Napsal svému 
osudu navzdory spoustu vlastivěd-
ných článků, které těšily čtenáře 
především v Bystřickém zpravodaji 
a následně v Bystřicku, ale také ve 
Vlastivědném věstníku moravském. 
Pro časopis Hádanka a křížovka 
tvořil hádanky. Sepsal také dvanáct 
fundovaných rukopisných svazků 
historických studií o minulosti Bys-
třice nad Pernštejnem. 

Jejich názvy zní následovně: 
Škola, Hospody, Mlýny, Manuály, 

Cechy a řemesla, Spolky a divadla, 
Jednota bratrská, Úryvky z rod. Boč-
kova, Farní kostel, Ze staré Bystřice, 
Páni z Pernštejna a Žili mezi námi.

V posledně jmenovaném díle při-
blížil významné bystřické rodáky. 
Zajímavé čtení uvedl slovy: „Oni 
žili doby nikoliv chudší na události, 
ale klidnější a tišší ve svých vnějších 
projevech.“ A dodává, že bychom se 
měli v úctě zastavit nejen před uměl-
ci, ale i před těmi, „kteří přerůstají 
své okolí jen svými krásnými skutky 
a svým příkladným životem rozdá-
vají dobro na všechny strany. Chodí 
často kolem nás, tihle drobní, nezná-
mí a přece tak vzácní lidé, usmíva-
jí se na nás, pomáhají nám a my je 
pokládáme za samozřejmé. A neví-
me, že vlastně i oni probíjejí nový, 
krásnější svět. Svět plný harmonie, 
porozumění, lásky a štěstí.“

A právě pan Bohuš Schwarzer 
z Bystřice nad Pernštejnem, jenž 
tahle krásná slova napsal o jiných, 
patřil také mezi tyto vzácné lidi. 
Z jeho díla mohou čerpat badatelé 
celých budoucích generací.

  

10. září 2006 se dožil osmdesáti 
let pan Jaromír Procházka, dlouho-
letý profesor dějepisu a zeměpisu 
na Gymnáziu v Bystřici nad Pern-
štejnem. Působil zde krátce v letech 
1956-58 a později od roku 1967 do 
roku 1987, kdy odešel do důcho-
du. Spojení se školou však dodnes 
nepřerušil. 

Pan profesor patřil k výjimeč-
ným osobnostem bystřického gym-
názia, které formovaly celé genera-
ce studentů. Opíral se o přirozenou 
autoritu, byl vzdělaný a náročný. 
Ukázal studentům, že dějiny nejsou 
jen souhrnem událostí, výčtem dat 
a osobností. Vedl je k pochopení 
dějinných zákonitostí, k historické-
mu myšlení, ke schopnosti nacházet 
– nejen v dějinách – ty nejdůležitěj-
ší hodnoty. A jaké hodnoty to byly? 
Svoboda jednotlivce i celého náro-
da, svoboda spojená vždy s odpo-
vědností a úctou k druhým. 

Vedl studenty k vytváření vlast-
ních názorů, učil je přemýšlet, 
klást otázky, hledat podstatu a 
souvislosti. Vychovával demo-
kratické občany, s kterými nelze 
snadno manipulovat, a to v době, 
která takovému pojetí dějepisu při-
nejmenším nepřála. Neměnil svoji 
výuku pod vlivem politické situa-
ce, nezpronevěřil se pravdivému 
obrazu dějin, i když byl po dlou-
hou dobu profesně diskriminován. 
V roce 1990 mu byla vyslovena 
plná morální rehabilitace.

A jaký byl jeho přístup ke škol-
ní práci? Měl vlastnost, která by 
neměla chybět žádnému dobrému 
učiteli - nadšení a zaujetí pro svůj 
předmět. Byl vždy pečlivě připra-
ven nejen na samotný výklad, ale 
také na procvičování studentských 
znalostí. Využíval k poučení i výle-
tů a exkurzí, na které vedle studentů 
vzpomínají dodnes i jeho kolegové.

Pane profesore, k Vašemu jubileu 
Vám přejeme za bývalé i součas-
né studenty a kolegy a bystřickou 
veřejnost do dalších let hodně zdra-
ví, spokojenosti a životního elánu!

Gymnázium Bystřice n. P.

Na závěr si připomeňme slova 
pana profesora:

„Člověk mimoděk vždy znovu je 
v pokušení předpokládat, že to, co je 
momentálně, bude i nadále. Propadá 
tak fatalismu v podobě jak laciné-
ho optimismu, že to, čemu se těší, 
samovolně potrvá, tak otupělosti, že 

se zlořády nic nenadělá. Historie zde 
usvědčuje z pošetilosti.

Jedinec i společnost se rozhodují 
na základě zkušenosti. Manipulací 
s historií lze tedy manipulovat s lid-
mi. Historickým myšlením člověk 
brání proti demagogům svou svo-
bodu… Svět, v němž člověk žije, 

Životní jubileum Jaromíra Procházky

Čestné občanství Vincenci Koutníkovi

Zastupitelstvo města udělilo na 
návrh rady čestné občanství měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem panu 
Vincenci Koutníkovi u příležitosti 
jeho 95. narozenin, které oslavil 
v červenci letošního roku za jeho 
celoživotní postoje, boj za svobo-
du a demokracii.

V roce 2002 navrhlo Město Bys-
třice nad Pernštejnem pana Vincen-
ce Koutníka na státní vyznamenání 

nezačíná okamžikem, odkdy jej 
vnímá, a nekončí odchodem člově-
ka do důchodu. Během svého života 
cosi přijal, s čímsi se ztotožnil, kde-
si byl doma, a to všechno zde bylo 
před ním. Zapletl se do historie. Je 
na něm, zda se nechá, nebo povede 
zápas. Nejen pro sebe.“

za jeho celoživotní boj za svobodu, 
pravdu a slušnost, které celý svůj 
život prosazoval. Dne 28. 10. 
2002 mu bylo na Pražském hradě 
uděleno prezidentem republiky 
státní vyznamenání „Medaile Za 
hrdinství“. Pan Vincenc Koutník 
se narodil 19. 7. 1911. Za 2. svě-
tové války se zapojil hned v roce 
1939 do protifašistického odboje 
a většinu války strávil v ilegalitě. 
Rovněž tak po roce 1948 začal 
bojovat proti nesvobodě a odešel 
do ilegality. Na podzim roku 1949 
byl zatčen, uvězněn a propuštěn 
na svobodu byl až v dubnu 1964. 
„Čestné občanství bylo uděleno 
deseti osobnostem, mezi které 
mimo jiné patří Alois Jirásek, T. 
G. Masaryk či nynější prezident 
Václav Klaus,“ konstatuje mís-
tostarosta Josef Vojta a dodává: 
„Myslím, že si pan Koutník toto 
ocenění zaslouží, neboť není mno-
ho lidí, kteří se drželi celý život 
svých zásad a zasloužili se o svoji 
vlast, jako on.“

-bk-
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Koncem prázdnin proběhla ve Stříteži velkolepá oslava 650 let od první 
písemné zprávy o obci, o které přinášíme samostatný článek.

Na své si tam přišli i milovníci historie a výstav. RNDr. Ivan Koláčný pro-
mluvil o historii Stříteže, Stanislav Bělík (1919) z Doubravníka vystavil své 
obrazy v místním kulturním sále, další soubor obrazů doložil um zdejšího 
rodáka Karla Voneše (1919-1996, jeho obraz žní evokoval i techniku Jose-
fa Čapka) a zajímavou výstavou se blýskl i mladý občan František Dvořá-

ček ze Stříteže.
Tento agilní 

člen Společnosti 
Františka Kroha 
už v minulos-
ti organizoval 
v l a s t i v ě d n é 
výlety a známý 
je též produk-
cí oblíbené-
ho „Krohova 
medu“. Jeho 
výstava byla 
věnována histo-
rii obce Střítež 

od založení až po součastnost, byla doplněná mnohými starými fotogra-
fi emi a dokumenty. Připomeňme alespoň základní témata: 1. a 2. světová 
válka (výzbroj i výstroj vojáků, seznamy narukovaných i obětí ze Stříteže, 
ale i třeba pozůstatky z útočného tanku), rodáci (kaplan František Voneš 
byl za heydrichiády popraven za pomoc parašutistovi), škola, tradiční sla-
vení ostatků, fotbalový turnaj, hasičský sbor (župní výstroj, výzbroj, hasí-
cí technika), kaplička (i srdce zrekvírovaného zvonu) a zdejší novokněží, 

hrad Lísek včetně 
pravděpodobné 
makety a archeo-
logických nálezů 
(keramika, dlažba, 
hřeby, struska), his-
torické fotografi e 
a dokumenty o obci 
včetně 1. josefín-
ského mapování 
z let 1764 – 1768,  
ale třeba též i kopie 
kupní smlouvy 
z roku 1451.

Prostě spousta zajímavých exponátů, které musel mladý nadšenec sesbí-
rat a utřídit. A na co se František Dvořáček těší v nejbližší budoucnosti, co 
pro nás zase přichystá?

„Autorská dvojice Urbánková – Jurman píše divadelní hru ze života 
manželů Anny a Františka Krohových. Těším se, že příjemně prožijeme 
zimní zkoušky a že si ve hře také nějakou dobrou roli zahraju!“  

-RN- 

STŘÍTEŽSKÁ VÝSTAVA

Stáří 650 let je z pohledu trvání 
této planety pouhým okamžikem. 
Jedná-li se o stáří obce, pak je tento 
věk  úctyhodný i přiměřený našim 
podmínkám. Obec Střítež, malá ves-
nička s pouhými 103 stálými oby-
vateli, si 26. srpna právě ono výročí 
první zmínky o obci připomněla.

Výroční oslavy zahájila slavnost-
ní mše svatá u kapličky sv. Ducha 
celebrovaná P. Doubravou, který před 
závěrečným požehnáním posvětil 
obci novou hasičskou stříkačku - dar 
sponzora ČEZ a.s. a obecní znak 
schválený v loňském roce. Po mši 
byla v přízemí obecního úřadu slav-
nostně otevřena výstava věnovaná 
dějinám a současnosti obce. Jejím 
tvůrcem byl mladý Střítežan Franti-
šek Dvořáček. Práce, kterou odvedl 

NAŠE STŘÍTEŽ SLAVILA

Borověnka na Pernštejně

za pomoci svých nejbližších, byla 
odměněna potleskem, mimořádným 
zájmem a obdivem zejména starších 
rodáků, kteří si nad originály a kopi-
emi historických předmětů a fotogra-
fi í rádi zavzpomínali na své mládí 
a léta prožitá ve Stříteži. Výstavu 
o historii obce doplňoval videodoku-
ment z kamery Bohdana Jandy, jehož 
některé nápadité a vtipné videoshoty 
znají i diváci celostátní televize. 

Výstava byla doplněna průře-
zem z tvorby již nežijícího místního 
výtvarníka Karla Voneše a přehlíd-
kou půvabných maleb současného 
doyena malířů pernštejnského kraje  
p. Stanislava Bělíka z Doubravníka.

Odpolední program zahájil za 
zvuků kapely společný průvod čle-
nů SDH ze Stříteže a všech náv-
štěvníků od kapličky do nedávno 
vybudovaného a nyní ještě zdoko-
naleného sportovního areálu, kde po 
úvodních slovech starosty Stříteže 
p. Radka Štourače a zdravicích hos-

tů, seznámil s historií obce všech-
ny přítomné naturalizovaný Brňan 
a dlouholetý zdejší chalupář Dr. Ivan 
Koláčný. A poté již následoval pest-
rý proud hudby, zpěvu a vystoupení, 
moderovaný Zdeňkem Truhlářem. 

S  pásmem soubojů se představila 
skupina historického šermu Rytíři 
Země zubra, nechyběla soutěž dob-
rovolných hasičů z nejbližšího okolí 
spojená s přehlídkou historické i nej-
novější hasební techniky, s divácky 
vděčným programem orientálních 
tanců vystoupily půvabné dívky 
z Bystřice nad Pernštejnem.

Podvečerní program vyplnila 
hudbou a zpěvem folklorní skupi-
na Groš z Dolní Rožínky a kapela 
Koroužanka, zlatým  hřebem večera 
pak bylo vystoupení hudební skupi-
ny Čankišou, po kterém následoval 
malý ohňostroj. Zábava se protáhla 
až do půlnoci, o dobré jídlo a pití 
nebyla nouze.

Přes drobné rozmary počasí se 
pořadatelé, účinkující i diváci bez 
výjimky společně shodli na tom, že 
oslavy 650. střítežského výročí pat-
ří k nejzdařilejším akcím v historii 
obce.

Ivan Koláčný
 Poděkování:
Dovolte mi, abych touto cestou 

poděkoval sponzorovi oslav elektrá-
renské společnosti ČEZ a.s., členům 
SDH Střítež pod vedením starosty 
sboru p. B. Chocholáčovi, všem spo-
luobčanům, kteří se zapojili do pří-
prav, autorům výše uvedené výsta-
vy, všem účinkujícím a zejména 
Dr. I. Koláčnému za pomoc při pří-
pravě a organizaci slavnosti.

 Radek Štourač,
starosta obce 

Ve dnech 4. - 9. července se v Nedvědici konaly již tradiční Slavnosti Pern-
štejnského panství. 
Na 1. nádvoří hradu 
Pernštejna vystou-
pily tentokrát i děti 
ze ZŠ Štěpánov nad 
Svratkou, které pra-
cují ve folklorním 
souboru Borověnka. 
Za krásného počasí 
předvedly hudebně 
taneční pásmo „Na 
trávu“. Na harmo-
niku je doprovázela 
paní Iva Polesná.  
Vystoupení se líbi-
lo. Na pozvání paní 
Škrabalové se na 
Pernštejn vrátíme 
s novým programem 
v době předvánoční. 

B. Blechová,
vedoucí souboru 

Borověnka
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Rekonstrukce školy jede na plné obrátky
Od konce čer-

vence probíhá ve
Štěpánově rozsáh-
lá rekonstrukce 
budovy základní 
školy z počátku 
šedesátých let mi-

nulého století. Obci se na celou akci 
nazvanou „Vestavba MŠ do části ZŠ 
a rekonstrukce ZŠ Štěpánov“ podařilo 
získat 15 mil. Kč ze státního rozpoč-
tu. Kvůli zrušení prvního výběrového 
řízení na dodavatele stavby ze strany 
obce se zahájení stavby oddálilo asi 
o pět týdnů. Vítězná stavební fi rma 
z druhého výběrového řízení V&K se 
nicméně s nasazením sil vyrovnala se 

skluzem a práce nezbytné pro chod 
školy včas zrealizovala do začátku 
školního roku. 4. září se školáci tedy 
mohli těšit z mnoha novinek a další 
je teprve čekají. Téměř celá budova 
má již nová okna, z bývalých šaten 
vzniká část MŠ a školáci se už pře-
vlékají ve zbrusu nových prostorech, 
které navíc za přispění sponzorů 
škola zčásti vybavila skříňkami. 
Kompletní modernizací dále prošla 
školní kuchyň. Nově byly provede-
ny veškeré rozvody, obklady, dlažba 

a zázemí kuchyně se citelně rozšířilo 
o nové místnosti včetně sklepů, kam 
vede samostatné schodiště a výtah na 
suroviny a kde jsou také veškerá soci-
ální zařízení pro zaměstnance kuchy-
ně. V kuchyni samozřejmě najdeme 
řadu technických vymožeností, jako 
např. konvektomat, myčku, vzdu-
chotechniku… V části budovy školy 
proběhla výměna elektroinstalace 
a osvětlení, opravena byla jídelna 
a přestavěny byly i zbývající sklepní 
prostory. V těchto dnech se provádí 
zateplování budovy spolu s novou 
fasádou, buduje se bezbariérový 
vstup do školy a zároveň vzniká 
nástavba nad bývalými šatnami, kde 

budou mít ložnici děti z MŠ. O patro 
níž vznikne herna, šatna, výdejna jíd-
la a sociální zařízení pro předškoláky. 
V neposlední řadě proběhne také 
rekonstrukce stávajících sociálních 
zařízení. Děti i zaměstnance proto 
příští týdny nečeká zrovna nejklid-
nější prostředí pro výuku, věříme ale, 
že tak velké omlazení školy určitě 
vynahradí veškerá dočasná omezení. 
Celá akce by měla skončit do konce 
listopadu.

OÚ

ZNÁTE  VRTĚŽÍŘ?

ZKOUŠKY Z NOROVÁNÍ V MS ROVEČNÉ
Okresní myslivecký spolek ve 

Žďáře nad Sázavou pověřil v letoš-
ním roce uspořádáním zkoušek 
z norování opět Myslivecké sdružení 
Rovečné.

Zkoušky se konaly dne 26. srpna 
2006 v areálu zvaném „Bořinka“.

Výkony pejsků posuzovali zkušení 
a uznávaní rozhodčí – pánové Bohu-
mil Řehůřek, Jan Kessner, Adolf Kin-

cl a pan Kincl mladší. 
Jejich posuzování bylo 
velice přesné, rychlé, 
citlivé a spravedlivé. 
Rovněž velký kus 
skvělé práce odvedli 
normistři (na jejich 
rychlosti a postře-
hu hodně záleželo) 
a v neposlední řadě 
i zapisovatelé.

Byla opět připrave-
na skvělá myslivec-
ká kuchyně a ostatní 
občerstvení. O ná-
vštěvníky a přihlížejí-
cí se ochotně starali 
členové MS Rovečné. 
Vyšlo i krásné poča-

sí, takže všichni účastníci odjížděli 
z Rovečného velmi spokojeni.

Vlastním zkouškám předcházel při 
zahájení i jeden slavnostní okamžik. 
Jednatel OMS ve Žďáře nad Sázavou 
pan Oldřich Sedlář předal členovi MS 
Rovečné panu Miroslavu Novotnému 
při příležitosti jeho 70tých narozenin 
stříbrný odznak „Za zásluhy o mys-
livost“. Pan Novotný je dosud aktiv-
ním členem MS Rovečné, účastní se 
všech akcí včetně 
brigádnické činnosti 
a může být oprav-
dovým vzorem pro 
mladé myslivce.

Za zdařilý průběh 
celé akce patří vel-
ký dík členům MS 
Rovečné, vedení 
OMS ve Žďáře nad 
Sázavou, rozhod-
čím, normistrům, 
z a p i s o v a t e l ů m 

a pochopitelně i čtyřnohým aktérům 
a jejich vedoucím.

Všichni doufáme, že další ročník 
zkoušek z norování, který proběhne 
příští rok a bude již třicátý v pořadí 
zde na umělé noře v „Bořince“, se 
rovněž vydaří jako ten letošní i jemu 
předcházející a že se do Rovečného 
rádi opět vrátí příznivci malých ple-
men – norníků.

  Libor Šikula

V Turistickém infor-
mačním centru v Bys-
třici se docela dobře 
prodává pohlednice 
Vrtěžíře. Kupují ji jed-
nak ti, kteří si malou 
vesničku v hlubokém 
údolí nedaleko Štěpá-
nova oblíbili, ale zrov-
na tak i ti, kteří jsou 
existencí vesnice s tak 
podivuhodným jmé-
nem překvapeni.

Autorem pohlednice je vrtežířský rodák Ing. Antonín Špaček, který už 
v minulosti přispěl svými fotografi emi do několika publikací, především do 
knih o dějinách i současnosti Štěpánova nad Svratkou, ale i do novin (Vyso-
čina, VVM, Odpich).

Antonín Špaček dnes žije v Nedvědici, ale na svůj Vrtěžíř nedá dopustit, bádá 
nad jeho minulostí, sepisuje osudy majitelů jednotlivých domů a gruntů, pátrá 
v kronikách i matrikách, shromažďuje jakoukoliv zajímavost. Pozoruhodný 
výsledek své práce představil veřejnosti o víkendu 2. a 3. září 2006 formou 
výstavy fotografi í, pohlednic a dokumentů pod názvem „Vrtěžíř v minulosti 
i přítomnosti“.

V těch dvou dnech se stal Vrtěžíř jakýmsi regionálním poutništěm, výstava 
přilákala neuvěřitelný počet zájemců, kteří ve společenské místnosti obecního 
domu strávili spoustu času a nechtělo se jim domů. Aby si většinu z exponá-
tů mohli doslovně odnést domů, připravil pro ně a sám i vytiskl Ing. Špaček 
publikaci „Vrtěžíř 1346 – 2006“, kde na 44 stránkách zachytil vše podstatné 
o Vrtěžíři. Antonín Špaček tak vlastně navázal na svou publicistickou práci 
z dob povinné školní docházky, kdy právě ve Vrtěžíři vydával ručně psaný 
časopis. 

Moje první cesta po návratu z 16tidenního pobytu v zahraničí vedla právě 
do Vrtěžíře. A nelitoval 
jsem… Tonda toho ví 
o Vrtěžíři víc, než mnozí 
lidé o Praze, napadlo mě, 
když jsem výstavu opouš-
těl.

A tak zbývá pobla-
hopřát a poděkovat za 
příklad – být skromný, 
pracovitý, klacky na ces-
tě překonávat s úsměvem 
a nedat se – a samozřejmě 
za velice vydařenou akci.

Hynek Jurman
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 ŠKOLSTVÍ, KULTURA, INZERCE

Půjčíme Vám 
(na cokoliv)

723 473 087723 473 087

732 302 998732 302 998

Půjčky s 
jakýmkoliv 

příjmem

739 097 053

• Dubové podlahy, schody, střeš-
ní okna – 777 788 164

• Nebankovní půjčky. Tel.: 739 
097 053

• Pronájem místnosti k podniká-
ní v Bystřici n.P. na Masaryko-
vě náměstí č. 53  k 1.10.2006. 
Informace na tel.č.732921073.

• Koupím chalupu. Při neúčasti 
RK odměna za zprostředková-
ní.737 323 053 jana.jobova@
seznam.cz

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

Vyšší  uplatnění  absolventůVyšší  uplatnění  absolventů

„Bystřická střední škola“ se 
v rámci atraktivnější, variabilnější 
a hlavně kvalitnější výuky zapoji-
la do projektu Adaptabilní školy 
– počáteční vzdělávání (AŠPV) 
s cílem vyššího uplatnění  svých 
absolventů.

Projekt je realizován krajem 
Vysočina v rámci Operačního pro-
gramu Rozvoje lidských zdrojů, 
opatření 3.1 Zkvalitňování vzdě-
lávání ve školách a školských 
zařízeních. Partnery projektu je 
9 středních odborných škol zři-
zovaných krajem, 4 z nich jsou 
technicky zaměřené, 1 stavebně, 2 
zemědělsky a 2 jsou zaměřeny na 
obchod, podnikání a služby. Glo-
bálním cílem projektu je „posílení 
zaměstnatelnosti žáků středních 
škol kraje Vysočina přizpůsobe-
ním vzdělávacích programů indi-
viduální profesní orientaci žáků a 
potřebám zaměstnavatelů.“

Na naší škole došlo k úpravě 
učebních dokumentů ve skupině 
učebních oborů automechanik, 
autoelektrikář a opravář zeměděl-
ských strojů a studijních oborů 
management cestovního ruchu 

a agropodnikání. Od 4. 9. 2006 byla 
zahájena realizace výuky společ-
ného oborového základu v 1. roč-
níku studia. Úpravy učebních 
dokumentů byly realizovány ve 
spolupráci s odbornými pracov-
níky Národního ústavu odborné-
ho vzdělávání a pomohou zvýšit 
míru kvalifi kovaného rozhodování 
žáků o vlastní studijní či profesní 
orientaci. V praxi to znamená tzv. 
nahlédnutí pod pokličku u jednot-
livých skupin oborů a ujištění se, 
že obor, který si žák vybral, je 
ten správný, nebo jej může v prů-
běhu studia změnit a pokračovat 
v jiném, aniž by musel složit roz-
dílové zkoušky. Dalším význam-
ným prvkem projektu je zajištění 
souvislé praxe ve fi rmách pro 
žáky v posledním ročníku studia, 
což fi rmám přináší možnost ově-
řit si přímo v praxi potenciálního 
zaměstnance. 

Věřím, že nastartovaný směr 
adaptabilní školy přinese žákům 
lepší vstup na trh práce a umožní jim 
kvalifi kované rozhodování o svém 
studijním či profesním uplatnění.

Mgr. Miroslav Novák

Dechový orchestr ZUŠ a mažoretky  
v Německu

Ve dnech 24. až 28. srpna 2006 
se uskutečnil zájezd vybraných čle-
nů dechového orchestru ZUŠ Bys-
třice nad Pernštejnem a mažoretek 
z Nového Města na Moravě. Cílem 
zájezdu byla přehlídka pochodo-
vých hudeb ve městě Bad Ems.

Zajímavá byla zastávka ve městě 
Koblenz s prohlídkou bývalé vojen-
ské pevnosti a návštěvou muzea 
počítačových her, kde si přišli na 
své všichni milovníci této zábavy, 
kterou měli 
možnost na 
místě vyzkou-
šet. 

V Bad Em-
su se členové
orchestru a ma-
žoretky zúčast-
nili slavnost-
ního průvodu
městem. Mažo-
retky i členové 
orchestru před-
vedli profesionální výkon bez ohle-
du na fyzickou a hudební obtížnost 
při dlouhém pochodu. 

Na samotnou přehlídku se všich-
ni těšili nejvíc. Předcházela ji 
generální zkouška všech orchestrů 
s nácvikem společných skladeb. 

Navzdory tomu, že dechový 
orchestr měl připravené společné 

vystoupení s mažoretkami, organi-
zátoři rozhodli, že každá skupina 
vystoupí zvlášť. I počasí se umoud-
řilo a těsně před přehlídkou přestalo 
pršet. Obdivuhodné bylo vystou-
pení evropských kapel, například 
Vojenské hudby z Maďarska a nebo 
Hudby holandského námořnictva. 
Bystřický orchestr se rozhodně 
nemusel stydět za svůj výkon, pře-
stože byl věkově nejmladší. Přes 
rozdílnost kvality nástrojů ve srov-

nání s ostatní-
mi účastníky 
obstál velice 
dobře. Po pře-
hlídce následo-
valo slavnost-
ní zakončení 
s ohňostrojem 
s doprovo-
dem moderní 
reprodukova-
né hudby. 

B y s t ř i c -
ký orchestr je tělesem mladých, 
navzájem soudržných muzikan-
tů, kteří jsou motivovaní nejen 
moderní diskografi í dechové 
hudby, ale i vztahy v dechovém 
orchestru. Spojuje je nejen vztah 
k hudbě, ale také kamarádství 
a smysl pro kolektiv.

Štěpán Husák

•  Levné oděvy, Masarykovo nám. 
50, obchodní pasáž u Mazour-
ků oznamují změnu sorti-
mentu!!! Nyní v prodeji nové 
oblečení pro volný čas přede-
vším českých značek SAM73, 
VACANT, Ellipse, ONNO, 
LOAP, Pleas, NF, HANNAH. 
Dále prodáváme kabelky, bato-
hy, stany, spacáky a peněženky 
HIS, OZONE, LOAP. Čistírna 
oděvů a prádla je v provozu 
denně. Nově čistírna peří, šití 
přikrývek. Otevřeno 9-12, 13-
16, SO 9-11.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PILAŘSKÁ VÝROBA
pořez kulatiny

prodej řeziva

trámy

střešní latě

kratina

MOBILNÍ KATR
pořez kulatiny u zákazníka

Jaroslav Kabelka

tel.: 516 462 942

mob.: 608 328 299



REKLAMA, INZERCE
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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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