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Návštěva hejtmana kraje Vysočina

SLOVO STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
Blíží se vánoční čas, a my máme 

opět možnost zamýšlet se nad již téměř 
uplynulým rokem 2007. Zdá se mi, 
a možná nejenom mně, že Vánoce spo-
lu s koncem roku přicházejí s každým 
rokem rychleji a rychleji. S Vánocemi 
a v jejich sváteční atmosféře jsme 
vždy o trochu smířlivější a pokornější. 
Snažíme se pochopit druhého a podat 
pomocnou ruku člověku potřebnému. 
Během našeho bilancování však také 
již pomalu plánujeme rok nastávající.

V letošním roce se stalo mnoho 
událostí, které zaslouží naši pozornost. 
Z hlediska kultury a společenské-
ho života již pomalu a jistě můžeme 
říci, které akce jsou úspěšné a které 
se s úspěchem bohužel nesetkaly. Za 
zmínku nepochybně stojí mnohé dnes 
již tradiční akce, které si již vydobyly 
svoje místo v bystřickém kulturním 
programu a doufám, že i ty ostatní, 
z nichž mohu zmínit nové festivaly 
a mnohá představení na náměstí, 
úspěšné koncerty, bohatou plesovou 
sezonu nebo netradiční hudební spo-
jení, dodávají našemu městu nové 
dimenze. Opět jsme pokročili i v bu-
dování a opravách infrastruktury. Vím, 
že jste si všichni jistě „užili“ rozko-
paného města, omezených možností 
parkování a zimy při výměnách oken. 
Všechno špatné je však pro něco dob-
ré a drobná omezení a mrzutosti Vám 
jistě nahradí pohled na nové silnice, 
chodníky a různá jiná zkrásnělá místa 
našeho města. Samozřejmě nejde vše 
udělat najednou, protože zanedba-
ných míst je v našem městě mnoho. 
Vedení města chce však postupovat 
dále a využít všech možností a gran-
tů k rychlejšímu řešení problémů 

a ke zlepšení bytového fondu a infra-
struktury. Chceme připravovat nové 
lokality pro výstavbu rodinných domů, 
a to nejen přímo v Bystřici, ale také v 
obcích, které k našemu městu neod-
myslitelně patří. Budeme pokračovat 
v opravách bytů a samozřejmě máme 
podány mnohé projekty k získání 
dotací z peněz Evropské unie. Snaží-
me se také zapojovat do naší práce 
i nové investory a tím mimo jiné 
i snížit nezaměstnanost.

Naše město je již svátečně vyzdo-
beno, cukroví začíná pomalu vonět na 
našich plotnách a mně již zbývá jen pár 
slov na závěr. Město a jeho úředníci 
jsou stále otevřeni Vašim problémům. 
Doufám, že jsme Vás o našem zájmu 
přesvědčili a můžeme se v novém 
roce opět pustit do řešení Vašich 
i našich všedních starostí a strastí. 
Jsem velmi rád, že všechny pláno-
vané akce byly dokončeny dle plánu 
a že zmizely výkopy a uzavírky. Naše 
město je opět trochu krásnější, byly 
opraveny některé památky a jiné na 
opravu již netrpělivě čekají.

Máme mnoho plánů a záměrů, 
které Vám, našim občanům, budeme 
postupně představovat. Chceme o nich 
diskutovat, protože Vaše spokojenost 
je naším společným cílem, a proto si 
přeji, aby se nám všem v našem městě 
dobře žilo.

Vážení Bystřičáci, 
přejeme Vám klidné prožití vánoč-

ních svátků plných štěstí, rodinnou 
pohodu a pevné zdraví v roce 2008. 
Myslím si, že na naše město můžeme 
být právem pyšní.

Za vedení města Bystřice nad Pern-
štejnem

Karel Pačiska, starosta města

V sobotu 8. prosince 2007 
se celé bystřické náměstí 
ponořilo do vánoční atmo-
sféry. Za dětmi přišli pomoc-
níci Ježíška, aby vybrali tajná 
vánoční přání. Malí i velcí 
vyráběli vánoční ozdoby, 
slaměné řetězy, stromečky 
z proutí, zdobili perníčky, kte-
ré chutnaly obzvláště dětem. 
O vánoční program se posta-
raly děti z mateřských škol, 
základních škol a gymnázia. 
Každý si odnášel s sebou 
domů nejenom to, co si sám 
vyrobil, ale i kousek vánoční 
nálady a vědomí, že se opět 
přiblížil ten nejkrásnější čas 
v roce.                              -am-

JEŽÍŠKOVA POŠTA
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INZERCE

Kontakt:
Rotter, s.r.o.

592 66, Vír č. 1

Tel.: +420 566 575 111

Mob.: +420 739 649 307

Firma Rotter s.r.o. přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici:

Vedoucí mistr:
- středoškolské vzdělání (strojírenský obor),
- praxe v seřizování (CNC programování),
- komunikace s vedením fi rmy - sledování výroby,
- úzká spolupráce se směnovým mistrem,
- schopnost organizace, komunikace, analytického myšlení.
 
Směnový mistr:
- středoškolské vzdělání (strojírenský obor),
- praxe v seřizování (CNC programování),
- komunikace se seřizovači a obsluhami strojů,
- schopnost vedení lidí.

Technická kontrola: 
- praxe ve strojírenství výhodou,
- zaučení je samozřejmostí.

 
Podrobné informace na telefonním čísle: +420 739 649 307. 

Bc. Šárka Spilková - personální oddělení 

Rotter s.r.o., Vír č.1., 592 66, tel:  +420 566 575 111
fax: +420 566 575 192, e-mail: spilkova@rotter.cz

http: www.rotter.cz
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ZPRÁVY Z MĚSTA A POZVÁNKY
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Nohejbalový klub Sokol Bystřice nad Pernštejnem pořádá dne 
26. prosince 2007 Vánoční turnaj registrovaných i neregistrova-
ných hráčů v nohejbalu mužů.
Turnaj se uskuteční ve Sportovní hale v Bystřici nad Pernštejnem.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

SILVESTR 2007

Město Bystřice nad Pernštejnem a kulturní dům

zvou všechny občany našeho města na

tradiční oslavu konce starého 

a příchodu nového roku 2008.

V pondělí 31. prosince se sejdeme před budovou muzea na 

náměstí, kde od 23.00 hodin bude hrát reprodukovaná hudba 

k poslechu i k tanci a od 24.00 bude ohňostroj.
Občerstvení je zajištěno.

Vezměte s sebou dobrou náladu a přijďte všichni!

• www.zbavteseuveru.cz Tel. 608 653 629

• Stříhání psů, Hodonín u Kunštátu, t. 721308702

• Rychlé půjčky bez poplatku. (www.pujcime-vam.cz) 

 Telefon: 777 034 567, 736 765 494

• Hledáme spolupracovníky pro poskytování nebankovních 

půjček. Zajímavé provize! Tel.: 608 034 567 (www.profi real.cz)

• Hledáme brigádníky na rozvoz knih s vlastním autem. Telefon: 

739 067 695. Vhodné i pro důchodce.

• Nabízím půjčky. Při podpisu smlouvy peníze ihned. 

    Tel.: 723 553 701

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

V pátek 30.11. 2007 na zahradě MŠ Čtyřlístek děti s rodiči zvoně-
ním zvonečků rozsvítily vánoční strom, u kterého si společně zazpívaly 
vánoční koledy.                                                                -MŠ Čtyřlís-

Zvonící zvoneček rozsvítil nám stromeček

Prezentace: 8.30 hodin
Zahájení: 9.00 hodin
Startovné: 350,- Kč za trojici
Ceny: poháry, diplomy a věcné 
           ceny
Pravidla: hraje se dle Pravidel 
                ČNS
Systém: bude určen pořadate- 

    lem podle počtu přihlášených 
trojic

Občerstvení: zajištěno v místě 
konání.

Přihlášky zasílejte na adresu:
Ing. František Špatka
K Pernštejnu 626
593 01 Bystřice n.P.
tel. : 566550286
mobil : 602756276



Narození

ŘÍJEN 2007

  9.10. Barbora Hnátová
18.10. Jakub Kozák
23.10. Nela Čížková
23.10. Patrik Cisár
24.10. Dominik Beran

Jubilanti

LEDEN 2008

Anežka Procházková 92 let
Štefan Ďuroška          87 let
Anna Čechová            70 let
Věra Dostálová           70 let

Úmrtí

13.11. Mária Antalová
20.11. Josef Kinc

 POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

(Změna programu vyhrazena - aktuální znění na www.bystricenp.cz) 
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UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANYPRO OBČANY

Městský úřad Bystřice nad 
Pernštejnem upozorňuje obča-
ny, že městský úřad bude v 
pondělí 31. prosince 2007 uza-
vřen. Občané si mohou svoje 
záležitosti na úřadě naposledy 
v tomto roce vyřídit ve čtvr-
tek 27. a v pátek 28. prosince 
2007.

JUDr. Eva Špatková,
tajemnice MěÚ

Od 2. – 13.1.2008 bude probíhat 
Tříkrálová sbírka. Tato charitativní 
akce umožňuje veřejnosti podílet se 
spolu s Diecézní charitou Brno na 
pomoci sociálně slabým či trpícím 
a stává se jedním z pravidelných 
zdrojů pro podporu charitní činnosti.

Turistické informační centrum 
města Bystřice nad Pernštejnem 
upozorňuje občany Bystřice n.P. a 
mikroregionu Bystřicka, že bude 
od 22.12.2007 do 1.1.2008 uza-
vřeno.

Výbor SK Bystřice zve tímto 
všechny své členy na valnou hro-
madu, která se koná v sobotu 22.12. 
v hostinci Na Síti od 10:00 hod. 
Účast nutná! 

Program: volba komisí, hodnoce-
ní sezony (sportovní, ekonomické), 
změna stanov, volba nového výboru 
a diskuse.              SK Bystřice n.P.

Pozvánka 
na valnou hromadu

OZNÁMENÍOZNÁMENÍ

Ž Á D O S T I  O  D OTAC E
V minulých dnech podalo naše 

město šest zajímavých žádostí 
o dotace. 

1. Udržitelné a enviromentální 
nakládání s odpady, 1. etapa

Předmětem projektu je poříze-
ní obslužné a sběrné technologie 
pro zpracování odpadů, která je 
v současnosti nedostačující. Cílem 
je zajistit odpadové hospodářství 
svozové oblasti na úroveň 21. sto-
letí, zvýšit podíl recyklace a tím 
pádem snížit množství odpadů. 

2. Realizace energetických 
úspor ve veřejných objektech ve 
vlastnictví města Bystřice n. P.

Předmětem projektu je zateple-
ní obou základních škol. To zahr-
nuje zejména výměnu všech oken 
a dveří a následné zateplení fasády.

3. Modernizace fotbalového are-
álu (žadatelem je Sportovní klub 
Bystřice n. P.)

Projekt řeší modernizaci fot-

balového areálu SK Bystřice 
n. P. Záměr spočívá v instalaci 
zavlažovacího systému na hlavním 
a tréninkovém hřišti a v instalaci 
umělého osvětlení na tréninkovém 
hřišti.

4. Konzervace a záchranné prá-
ce hradu Zubštejna, 1. etapa

Předmětem projektu jsou static-
ké a sanační práce schodišť hradní-
ho paláce, zejména doplnění koru-
ny zdiva, úprava terénu a opatření 
na zabezpečení kleneb schodišť, 

zabezpečovací práce lícového zdi-
va dvou poschodí hlavního paláce, 
zejména odstranění dřevin, lokál-
ní spárování havarijních úseků, 
jílová izolace stropů, čímž dojde 
k  zabránění zatékání a vyplavová-
ní pojiva z kleneb.

5. Parkoviště pro turisty
Předmětem projektu je vybu-

dování centrálního městského 
záchytného parkoviště. Součástí 
záměru je vybudování přímého 
průchodu na náměstí, a to jedním 
z domů ve vlastnictví města a roz-
šíření veřejného osvětlení.

6. Rekonstrukce bytového domu 
se sociálními službami pro seniory

Předmětem projektu je rekon-
strukce bytových jader ve stávají-
cích bytech včetně nových rozvo-
dů, fasády, balkonů, oken, chodby, 
vstupní haly a vytvoření bezbarié-
rových vstupů.

-HJ-

UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANYPRO OBČANY
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V období od 1.11. do 30.11.2007 
došlo na Bystřicku k 29 událos-
tem za přítomnosti Hasičského 
záchranného sboru z Bystřice nad 
Pernštejnem. Z těchto událostí byly 
4 dopravní nehody, 17 technických 
pomocí, 1 požár, 2 taktická cviče-
ní, 1 prověřovací cvičení, 3 plané 
poplachy a 1 únik nebezpečných 
látek.

Nejzajímavější události:

Cvičení

Dne 5. listopadu byl na tísňové 
lince 112 ohlášen nástražný výbuš-
ný systém na oddělení neurologie v 
Novém Městě na Moravě. KOPIS 
HZS kraje Vysočina vyhlásil 
2 stupeň poplachu jednotkám HZS 
a SDH. Na místě zasahovalo cel-
kem 7 jednotek HZS a SDH. Byla 
vytyčena nebezpečná zóna a povo-
lán policejní specialista se psem na 
vyhledávání nástražného výbuš-
ného systému. Současně s touto 

Události HZS Bystřice n.P.
činností byla prováděna evakua-
ce pacientů a vytvoření 8 proudů 
C na ochranu okolních budov. Po 
vyhodnocení bylo cvičení ukon-
čeno.

Únik nebezpečných látek

Dne 7. listopadu jednotka vyjela 
k úniku nafty z proražené nádrže 
nákladního automobilu na ulici 
K Pernštejnu v Bystřici n.P. Po pří-
jezdu bylo zamezeno dalšímu úni-
ku a jímaní cca 150 litrů nafty, která 
unikla do příjezdu jednotky. Zbýva-
jící nafta z poškozené nádrže byla 
přečerpána do sudů. Na místo se 
dostavila obvodní Policie ČR, paní 
Petrová z odboru životního prostře-
dí MěÚ a pan Fabián z Vodárenské 
společnosti.

Dopravní nehoda

Dne 7. listopadu jednotka vyjela 
k dopravní nehodě mezi Bystřici 
n.P a obcí Lesoňovice. Jednalo se 

o nehodu osobního automobilu, kte-
ré skončilo v příkopu na střeše. Řidič 
byl nezraněn. Po zdokumentování 
události dopravní policií jsme auto 
převrátili na kola, odpojili baterii 
a vytáhli na nedalekou polní cestu, 
aby nepřekáželo silničnímu provozu. 

Požár

Dne 25. listopadu jednotka vyje-
la k požáru sazí v komíně na ulici 
Novoměstská v Bystřici. Průzku-
mem bylo zjištěno, že se požár 
sazí rozšířil do mezistropního dře-
věného prostoru, který byl vypl-
něn tepelnou izolací. Jednotka po 
vypnutí el. proudu postupně roze-
bírala deskový strop a požár likvi-
dovala za pomocí vysokotlakého 
proudu s příměsí smáčedla Pyro-
cool. Požár byl zlikvidován a půdní 
prostor odvětrán, místo požáru bylo 
předáno majiteli. Na místo se dosta-
vila Policie ČR a vyšetřovatel HZS 
mjr. Ing. Milan Bělík.

Za PS Bystřice n. P. Petr Lukeš 

OBEC DOMANÍN
V neděli 8. prosince se konala 

v sále kulturního domu Mikuláš-
ská diskotéka. O muziku se postaral 
pan Jiří Dvořák, o nadílku maminky 
a o dobrou náladu samy děti, které 
přišly v počtu více než třiceti.

Dne 27. prosince pořádá místní 
samospráva pro děti a jejich rodiče 
zájezd na bruslení do Nedvědice. 
Odjezd autobusu je od prostřední 
zastávky v 15:30, očekávaný návrat 
v cca 18:30 hod.   

Zdeněk Skula, předseda 

Místní samospráva v Domaníně 
přeje všem občanům pokojné 

Vánoce a pevné zdraví do nad-
cházejícího roku 2008.

Samospráva obce vyhlašuje 
záměr na koupi cca 5 ha pozemků 
v katastru obce Domanín pro 
budoucí výstavbu rodinných dom-
ků. Nabídky lze adresovat buď 
členům samosprávy nebo přímo 
Odboru správy majetku a investic 
Městského úřadu v Bystřici.
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Zastupitelstvo města dne 14. břez-
na 2007 schválilo projekt na ledovou 
plochu. První fází bylo schválení 
záměru ZM, druhou fází pak změna 
územního plánu pro stavbu stadionu. 
Nyní je nutno přikročit k další etapě, 
jíž je projektová příprava. Z toho-
to důvodu bylo osloveno pět fi rem 
(Architep, Brnofrost, K4, SPH Beton 
 Investing), aby předložily své nabíd-

ky. Jako nejvýhodnější se jeví nabídka 
fi rmy Architep s. r. o. z Hradce Krá-
lové, a to nejen z hlediska fi nanční-
ho, ale i profesního, neboť už několik 
zimních stadionů projektovala (např. 
Čáslav, Ledeč nad Sázavou atd.) a má 
tedy s podobnou stavbou zkušenosti. 
Náklady na projektovou dokumenta-
ci jsou přitom uznatelné při žádosti 
o dotaci.                                       -HJ-

BUDEME MÍT KLUZIŠTĚ? Rada města projednala žádost PhDr. 
Vladimíra Cisára o souhlas s uzavřením 
městského muzea. Městské muzeum 
se v současné době nachází ve fi nální, 
páté etapě rekonstrukce. Půdní prostor 
je přestavován pro galerii, depozitář 
a konzervárenskou dílnu. V přízemí 
se ve dvou místnostech mění stropní 
konstrukce. Ve sklepení vznikne nová 
sbírka RNDr. Ludvíka Ducháčka 
a v I. patře se změní interiér Síně Aloise 
Lukáška. Vznikne tam i expozice dějin 

města. Budou se přemisťovat současné 
sbírky, vyčistí se od prachu a exponáty 
ze současných depozitářů se vystaví 
v nových prostorách. Vzhledem ke 
stavebním úpravám a k přeměně sbí-
rek žádal ředitel o uzavření muzea od 
12.11.2007 do 30.4.2008, což rada 
města schválila. Dne 3.5.2008 proběh-
ne slavnostní otevření muzea spojené 
se Dnem otevřených dveří, expozic, 
výstav a prohlídkou nového depozitu.
                                                     -HJ-

MĚSTSKÉ MUZEUM UZAVŘENO

L É T O  B U D E
Rada města pověřila občanské 

sdružení „Zapnuto Bystřice“ přípra-
vou a realizací akce s názvem „Bys-
třické léto“. Jedná se o soubor kul-

NÁVŠTĚVA HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

Ve čtvrtek 22.11.2007 navštívil 
Bystřici n.P. hejtman kraje Vysočina 
RNDr. Miloš Vystrčil a jeho tajem-
ník Mgr. Jan Kaleta. Cílem návštěvy 
bylo více poznat naše město a okolí, 
seznámit se s problémy, ale i úspěchy, 
které město dosáhlo. Jeho program 
byl nabitý. Po příjezdu do našeho 
města byl slavnostně uvítán na bys-
třické radnici starostou města Ing. 
Karlem Pačiskou, místostarostou Bc. 
Josefem Vojtou a tajemnicí městské-
ho úřadu JUDr. Evou Špatkovou. Po 
seznámení s celodenním programem 
se všichni přemístili na ulici Příční, 
kde se hejtman setkal s vedoucími 
odborů Městského úřadu Bystřice 
n.P. V zasedací místnosti debatovali 
cca hodinu o problémech, na které 
se vedoucí jednotlivých odborů pana 
hejtmana chtěli zeptat a znát jeho 
názor, popřípadě návrh řešení. 

Následovala návštěva výstavy 
obrazů Ladislava Šauera (v pro-
storách školy) a prohlídka Vyšší 
a střední školy zemědělsko-technické 
v Bystřici, kde byl hejtman přivítán 
ředitelem Mgr. Z. Večeřou a jeho 
zástupcem Mgr. M. Novákem. Dal-

turně společenských akcí v Bystřici 
n.P. O podrobnostech budeme včas 
informovat.

                                                 -HJ-

Debata s vedoucími odborů Městského úřadu na ulici Příční.

Návštěva výstavy L. Šauera.

Návštěva v hodině angličtiny na Gymnázium v Bystřici n.P.

Slavnostní přivítání hejtmana v kanceláři starosty města.

ším místem, kam hejtman se svým 
doprovodem zavítal, bylo bystřické 
gymnázium. Zde se zastavil i v něk-
terých třídách během vyučování, aby 
si udělal přímo představu o tom, jak 
výuka probíhá. Inu pedagogické nit-
ro se v něm nezapře. Celou budovou 
hejtmana provedl ředitel Mgr. M. Cí-
sař a jeho zástupce Mgr. M. Bárta, 
kteří jej seznámili s dalšími plány 
školy do budoucna. 

Slavnostní oběd, který následoval, 
se konal v prostorách restaurace Club, 
kde se mimo jiné hejtman seznámil 
se zástupci a řediteli významných 
fi rem, škol a sportovních a kulturních 
zařízení. Během oběda se všichni 
vzájemně představili a stručně nastí-
nili strukturu a problematiku svých 
organizací, aby si hejtman vytvořil 
ucelenou představu o situaci v našem 
městě a okolí. 

Poslední zastávka před odjezdem 
byla ve fi rmě Wera Werk s.r.o., kde 
se všichni mohli podívat přímo do 
výroby a seznámit se s jednotlivými 
sekcemi této fi rmy. Krajská návštěva 
byla ukončena kolem 16.00 hod.

                                                  -bk-

Sdělení pro obecní úřady
a občany Bystřicka

Předsednictvo Svazu vodovodů 
a kanalizací Žďársko na svém 
zasedání předsednictva dne 
29. 11. 2007 schválilo cenu vodné-
ho a stočného na rok 2008 s účin-
ností od 1. ledna 2008.



KULTURA A OSTATNÍ

Sdružení křesťanských seniorů 
- SKS je občanské sdružení, které 
sdružuje muže a ženy, občany České 
republiky. Je registrováno u Minis-
terstva vnitra ČR a je organizací 
starších lidí, kteří jsou si vědomi, že 
základem rozvoje evropské civiliza-
ce bylo a je přijetí křesťanské etiky. 
Na tomto základě je možno zacho-
vat národní identitu a rozvíjet národ-
ní povědomí svých členů s plným 
respektováním práv všech občanů 
bez ohledu na jejich náboženskou 
a národní příslušnost. 

Okresní pobočka SKS byla založe-
na v r. 2004 ve Žďáře nad Sázavou. 

V r. 2005 byly utvořeny dva kluby 
- klub Žďár n.S. a klub Bystřice n.P.

Činnost bystřického klubu SKS.
Sdružení sleduje oblast sociální 

a kulturní politiky, neboť důstojnost 
člověka vyžaduje, aby jeho život-
ní podmínky i v důchodovém věku 
odpovídaly jeho životním potřebám, 
včetně duchovní a kulturní oblasti. 
Důležitým cílem je zajištění a orga-
nizování kulturních a společenských 
akcí, přednášek, zájezdů a výletů 
s naučnou i náboženskou tematikou 
a především možnost společného 
setkávání. 

Členové klubu se shodli na tom, 
že jedině pravidelné schůzky jsou 
základem činnosti. Proto jsme využili 
nabídky vedení místní organizace Orla 
(tímto vyslovujeme veřejné poděko-
vání za vstřícný přístup) a pořádáme 
každé druhé úterý v měsíci setkání 
v prostorách orlovny. 

Na každé schůzce se výboru klubu 
podařilo zajistit zajímavý program, 
ať již to bylo promítání diapozitivů 
z vlastních zájezdů či akcí, vystou-
pení starosty města, vedoucího měst-
ského TIC, přednášky zástupce kraje 
i pozvaných duchovních. Schůzek se 
pravidelně zúčastňuje dvacet pět až 

Sdružení křesťanských seniorů - SKS
třicet členů a příznivců SKS.

Dále se členové účastnili třídenního 
zájezdu do Polska (Krakov, Osvětim, 
Brezinka, solné doly atd.). Zájezd 
byl velice zdařilý, měl perfektní jak 
duchovní, tak naučnou náplň. Takové 
zážitky je možno doporučit každému, 
abychom si uvědomili, že máme být 
skromnější ve svých nárocích a být 
vděční za to, že žijeme přes šedesát 
roků v mírových podmínkách a v sou-
časné demokratické společnosti. 

Poděkování za připravenost a orga-
nizaci náleží jáhnu L. Kincovi. 

Dále byl pořádán jednodenní 
poznávací zájezd v našem kraji (Čer-
ná, Meziříčko, Přibyslavice a Třebíč). 
Jednoznačný závěr je, že všude ve 
světě je něco pěkného, ale měli by-
chom především znát to krásné doma 
v naší vlasti. Máme stále ještě nád-
hernou přírodu a obdivuhodné stavby 
z minulosti i současnosti. 

A že nemusíme chodit daleko, 
je dokladem zářijová schůzka, kdy 
jsme se vydali na prohlídku místního 
muzea, na které mohou být občané 
města Bystřice hrdí. Totéž platí o kos-
tele sv. Vavřince, který je důstojným 
stánkem a dokladem přístupu jeho 
správců minulých (nádherná a cenná 
vnitřní výzdoba z 18. st.), tak součas-
ných, čehož dokladem je pohled na 
kostel z náměstí.

Činnost klubu v roce 2007 byla 
uspokojující a všichni si přejeme, 
abychom byli dostatečně zdraví, 
mohli se i nadále pravidelně scházet 
a pořádat podobné zdařilé akce. 

Vyslovujeme poděkování před-
nášejícím a všem, kdo nám při naší 
činnosti byli nápomocni. 

Všem občanům Bystřice a okolí 
přejeme pěkné Vánoce 2007, hodně 
zdraví a Boží požehnání v roce 2008.

J.Š.

Již pátým rokem může bystřická 
veřejnost, naše základní umělecká 
škola a hlavně její rodiče sledovat mi-
mořádný hudební vývoj talentované 
fl étnistky Anežky Šejnohové, žákyně 
paní učitelky Martiny Olivové. 

V minulém měsíci se zúčastnila, 
jako vůbec poprvé někdo z našeho 
městečka, mezinárodní soutěže mla-
dých talentů do 19 let Concertino 
Praga 2007. Na úspěch měla „našláp-
nuto“ již svým úspěchem z minu-

Základní umělecká škola v roce 2007
I v Základní umělecké škole v Bys-

třici nad Pernštejnem končí rok 2007, 
který se také zároveň stává odrazo-
vým můstkem pro její činnost a čin-
nost jejích žáků pro rok příští. 

A protože opravdu máme na co 
navazovat, dovolte malé bilancování 
a poděkování městu Bystřice nad 
Pernštejnem za fi nanční injekce v po-
době programu podpory kulturního, 
sportovního a společenského života 
města pro rok 2007. Díky němu jsme 
mohli uskutečnit spoustu nápadů, 
aktivit a dát našim žákům mnohé 
možnosti seberealizace. Ale je také 

Anežka poprvé na Concertinu Praga
lého roku – vítězstvím v národním 
kole soutěže ZUŠ ve hře na příčnou 
fl étnu. Výsledky soutěže Concertino 
Praga dosud neznáme, ale zcela jistě 
víme, že se Anežka ve velké konku-
renci i mnohem starších fl étnistek 
opět zablýskla, a že v Českém roz-
hlasu v Praze natočila svoje první 
CD. Anežka je nesmírně talentovaná 
a pracovitá mladá dáma a určitě o ní 
ještě uslyšíme.    

Eva Bagarová, ZUŠ

potřeba pochválit je za to, že nám 
bohatou měrou vše vraceli svým zau-
jetím, pracovitostí i úspěchy, kterých 
dosáhli. V Kulturním domě v Bystři-
ci jsme zrealizovali šňůru koncertů, 
mimo jiné koncert žáků a učitelů v 
rámci festivalu Concentus Moraviae, 
absolventské a výchovné koncerty 
Děti dětem. Dětský pěvecký sbor Stu-
dánka oslavil 10 let od svého založení, 
reprezentoval nás na mezinárodním 
festivalu Festa choralis v Bratislavě, 
kde získal v kategorii dětských sborů 
do 16 let stříbrné pásmo. Zazpíval si 
mimo jiné i na nádvoří renesančního 
zámku v Moravské Třebové, na kon-
certech spojených se soustředěním 
v lesní školce Jezírko ve Sloupovsko-
šošůvských jeskyních Moravského 
krasu a na hradě Veveří v rámci pro-

jektu Dny země. Dechové kvarteto 
ZUŠ koncertovalo v Bystřici, v je-
jím regionu i mimo něj, v zahraničí 
daleko na jihu, kde také uskutečnilo 
svoje soustředění. Také akordeonové 
a smyčcové oddělení překvapilo 
a potěšilo bystřické posluchače, 
zejména Francouzským koncertem 
a nedávným společným koncertem 
smyčcového orchestru Něhoslava 
Kyjovského a rockové skupiny Arse-
nal. Akordeonisté se zúčastnili celo-
státního interpretačního kurzu pro 
učitele a žáky ZUŠ v sólové a komorní 
hře na akordeon Akordeonové pódium 

v Klimkovicích, dostali možnost 
podívat se na mezinárodní akorde-
onovou soutěž v Popradě, která jim 
byla inspirací a zkušeností pro akor-
deonovou soutěž ZUŠek v příštím 
roce. Dechový orchestr se představil 
svými koncerty v kulturním domě, na 
festivalu dechových hudeb v Prostě-
jově i v zahraničí – tentokráte v Belgii 
a francouzské Provence.

Tento výčet našich aktivit není zda-
leka úplný, nebylo to však ani účelem 
tohoto článku. Chci poděkovat našim 
pedagogům, rodičům a žákům za to, 
že se nám dílo daří, pozvat všechny 
na naše prosincové vánoční koncerty 
a popřát všem jménem základní umě-
lecké školy krásný nový rok 2008. 
                                    

 Eva Bagarová
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ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Lékařská  s lužba  prvn í  pomoc i
S účinností od 1. ledna 2008 je krajem Vysočina zajištěna lékařská služba první pomoci prostřednictvím zřizovaných nemocnic. Pro občany Bys-

třice nad Pernštejnem a okolí bude LSPP zajišťovat nemocnice v Novém Městě na Moravě. V následující tabulce jsou uvedeny základní informace, 
jak bude zajištěna služba pro děti, dorost a pro dospělé i systém lékařské služby první pomoci stomatologické.
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PD – pracovní den; S, N, Sv – sobota, neděle, svátek

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace upozor-
ňuje občany, že od 1.1.2008 ze zákona zavedené poplatky za ošetření 
budou na ambulantních pracovištích nemocnice hrazeny formou plateb-
ních kupónů v hodnotách 30 Kč (resp. 90 Kč).

Prodej těchto kuponů budou zajišťovat tři automaty – u hlavní vrátnice, 
na centrální recepci a v interním pavilonu.

Automaty budou přijímat mince v hodnotách 10 a 20 Kč. Vedle auto-
matu bude dále k dispozici měnička papírových bankovek (50, 100, 200 
Kč) na mince v hodnotě 10 Kč.
Kupon odpovídající hodnoty doporučujeme zakoupit ještě před návště-
vou ambulantního pracoviště, urychlí Vám to průběh Vašeho ošetření.
Podrobné informace o automatech a jejich obsluze budou též uveřejněny 
na internetových stránkách - www.nnm.cz. 

Děkujeme za pochopení.                                           Vedení nemocnice

Nemocnice Nové Město na Moravě Zubní pohotovost 
k prosinci 2007 a lednu 2008

PROSINEC 2007

22.12.2007 MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n.P.

        MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou

23.12.2007  MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n.P.          

 MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou

24.12.2007 MUDr. Jitka Kašparová, Nová Říše 624/2

              MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou

25.12.2007 MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.

                   MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n.S.

26.12.2007 MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem

                     MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n.S.

29.12.2007 MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko

                    MUDr. Marie Šenkýřová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

30.12.2007 MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár nad Sázavou

                    MUDr. Magda Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí

Zubní pohotovost je držena od 8.00 - 12.00 hod.
!Ověření informací a sdělení změn na telefonu 566 688 219!

LEDEN 2008

  1.1.2008 MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš

  5.1.2008 MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město na Moravě

  6.1.2008 MUDr. Eva Daňková, Rovečné 176

12.1.2008 MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71

13.1.2008 MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130

19.1.2008 MUDr. Marie Kulková, Strážek 80

20.1.2008 MUDr. Marcela Petrášová,  Studentská 7, Žďár nad Sázavou

26.1.2008 MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.

27.1.2008 MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou

!Více informací viz článek Lékařská služba první pomoci!
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V listopadu 
2007 byl ukončen 
projekt „Adapta-
bilní školy – dal-
ší vzdělávání“. 
Tohoto projek-
tu, v němž bylo 
v průběhu dvou 

uplynulých let zapojeno v rámci 
kraje Vysočina 11 odborných škol 
různých zaměření a oborů, se aktiv-
ně účastnila i Vyšší odborná škola 
a Střední odborná škola zemědělsko-
technická Bystřice nad Pernštejnem. 
V rámci projektu zaměřeného na pro-
fesní vzdělávání dospělých byly při-
praveny dva vzdělávací programy. 

Prvním kurzem, který byl i pilotně 
realizován a prakticky odzkoušen, je 
kurz Integrovaný management pro 
vedoucí pracovníky zemědělských 
subjektů zaměřený na znalosti a do-
vednosti nutné k modernímu řízení 
podniku v souladu s platnou legislati-
vou, na využití nástrojů managemen-
tu v oblasti řízení životního prostředí, 
zavádění norem ISO a nových tech-
nologií. Tohoto vzdělávacího kurzu 
se v období prosince 2006 až dubna 
2007 účastnilo 8 frekventantů.

Druhým připraveným vzdělá-
vacím programem je kurz Využití 
expertních systémů a aplikovaných 
programů v zemědělské praxi. Ten 
je určen pro THP pracovníky země-
dělských subjektů, soukromě hospo-
dařící rolníky a širokou zemědělskou 
veřejnost. Jeho cílem je seznámení 
frekventantů s moderními možnost-
mi využití počítačů pro každodenní 
činnosti, jakými jsou vedení eviden-
ce, optimalizace krmných dávek pro 
hospodářská zvířata, výběr vhodných 
odrůd plodin nebo látek na ochranu 
rostlin. Tento kurz bude nabídnut pro 
realizaci v letošním roce.

Pro realistické zhodnocení pozice 
školy na trhu vzdělávání byl v červnu 
letošního roku pod záštitou staros-
ty města Bystřice nad Pernštejnem 
zorganizován workshop s názvem 
„Odborné vzdělávání v bystřickém 
regionu“, který měl ukázat možnos-
ti dalšího uplatnění školy v oblasti 
celoživotního učení a vzdělávání 
dospělých. Na tomto setkání zástup-
ců významných zaměstnavatelů, 
představitelů města, krajského úřa-
du, vzdělávacích institucí v regionu, 
Úřadu práce, zemědělských subjektů 
i profesních organizací, byly prodis-
kutovány potřeby a perspektivy vzdě-
lávacích aktivit pro rozvoj regionu. 
Z přednesených referátů a diskusních 
příspěvků vyplynula řada podnětů, 
z nichž se dají odvodit následující 
závěry:

1) V regionu je ze strany zaměst-

Rekapitulace projektu 
„Adaptabilní škola – další vzdělávání“

navatelů obrovská poptávka po ab-
solventech učebních a studijních 
strojírenských oborů. Tato skutečnost 
vedla vedení školy k přípravě podkla-
dů pro akreditaci nového učebního 
strojírenského oboru, jenž je od dal-
šího školního roku nabízen absolven-
tům ZŠ. V krátkém časovém horizon-
tu bude vhodné uvažovat i o novém 
maturitním oboru se zaměřením na 
technické předměty a jazykovou 
přípravu absolventů, neboť řada vý-
znamných zaměstnavatelů v regionu 
jsou zahraniční fi rmy.

2) Existuje zájem zaměstnavatelů 
o provádění kvalitní praxe studentů 
školy přímo v podnicích, s využitím 
nejmodernější techniky. Tato oblast 
bude zohledněna při přípravě nového 
modelu praxí pro další školní roky, 
v současnosti ji řeší již probíhající 
projekt Adaptabilní školy – počáteční 
vzdělávání.

3) Je důležité udržet v systému re-
gionálního středního školství studijní 
obor Agropodnikání a učební obor 
Opravář zemědělských strojů. Tyto 
obory jsou velmi významné vzhle-
dem ke generační obměně v země-
dělských provozech, která nastane 
v krátké budoucnosti

4) Existuje významný prostor pro 
realizaci záměru vzniku centra celo-
životního vzdělávání na naší škole. 
Tento prostor vzniká díky poptáv-
ce místních fi rem a podnikatelů po 
vzdělávacích aktivitách nejrůznějšího 
typu a profi lace. Z hlediska potřeby 
mohou být nabízeny dlouhodobé 
vzdělávací kurzy odborného zamě-
ření, rekvalifi kační kurzy, jazykové 
kurzy, krátkodobé specializační kur-
zy, kurzy pro využití výpočetní tech-
niky i pravidelná zákonná školení 
zaměstnanců. Tento fakt umožňuje 
využít potenciálu školy právě v době, 
kdy klesá populační křivka naší spo-
lečnosti a střední školy svádějí tvrdý 
boj o učně a studenty. 

A co říci závěrem? Celý projekt 
nás naučil orientovat se v ne příliš 
přehledném trhu, v našem případě 
na trhu vzdělávání dospělých. Vy-
zkoušeli jsme si v praxi přípravu 
vzdělávacích programů, lektorová-
ní konkrétních kurzů, andragogiku 
– vzdělávání dospělých osob a tím 
i vyspělých osobností. Naším zámě-
rem je pokračovat v této nastoupené 
cestě a vytvořit na naší škole Místní 
centrum celoživotního vzdělávání, 
jenž přispěje k zvýšení vzdělanos-
ti, profesních a odborných znalostí, 
lepšímu pracovnímu uplatnění a tím 
i k zvýšení kvality života obyvatel 
bystřického regionu.

Ivo Solař 
manažer projektu

Naše škola je velmi malá, ale snažíme se vytvořit pro děti co nejlepší pod-
mínky pro výchovu a vzdělávání.

V rámci tvorby nového Školního vzdělávacího programu máme vytvořeny 
různé projekty. Na jejich tvorbě se podíleli všichni vyučující.

Jedním z těchto projektů je turnaj v bowlingu a kuželkách, který proběhl 
ve středu 21. listopadu v hale Areálu sportu v Bystřici nad Pernštejnem.

Děti se na tuto akci už dlouho těšily. Malí žáčci a děti s vážnějším 
postižením soutěžily v kuželkách a ty větší a silnější v bowlingu.

Všechny děti se velmi snažily a učitelé měli plné ruce práce, aby zazname-
nali správně výsledky, které byly nad očekávání výborné.

Další den jsme si udělali 
malou oslavu s předáváním 
diplomů a menších cen. Děti 
jsou spokojené a už nyní se těší 
na další podobnou akci.

Jindřiška Dostálová – učitelka
Základní škola

Masarykovo náměstí 60, 
Bystřice nad Pernštejnem

Děti se bavily

Den studentů na Gymnáziu v Bys-
třici n. P. má již dlouholetou tradici, 
letos jsme ho úspěšně oslavili už po 
devatenácté. Během tak dlouhé doby 
se objevily samozřejmě i problémy 
– programové, organizační i jiné, ne 
vždy také byla 
plánovaná akce 
přijímána vstříc-
ně.

Je dobře, že i 
přes všechny pře-
kážky se podaři-
lo oslavu udržet 
a vytvořit tak tra-
dici. Dnes už patří 
k rituálům, na které se celá škola těší 
a pečlivě připravuje. I nově přícho-
zí studenti se do naší oslavy rádi se 
svým příspěvkem zapojují. Součástí 
programu jsou rovněž sportovní akce, 
např. mezitřídní utkání v košíkové 
a odbíjené.

Přípravu zajišťují maturanti, kteří 
také dávají programu závěrečnou 
podobu, pořad moderují a stále více 

Studenti sobě – i nám všem!
přitom využívají moderní techniky. 
Výjimkou nejsou předtočené šoty 
a scénky, samozřejmostí je mikrofon 
a hudba. A co jednotlivá čísla pro-
gramu? – písně, scénky, okořeněné 
studentským humorem a recesí, ale 

také náměty k pře-
mýšlení…

Avšak nejcenněj-
ší na celé akci je, že 
ji studenti připravují 
samostatně, s elá-
nem a obětavostí, ve 
svém volném čase. 
Letos nás diváky 
dokázali přenést 

do atmosféry listopadových událostí 
roku 1989 i let předchozích. Ukázali, 
že slova svoboda či lidská práva ne-
jsou pro ně jen prázdnými hesly. Že 
dnešní studenti mohou být zábavný-
mi i přemýšlivými lidmi, kteří plamí-
nek naděje a pokroku budou předávat 
dál, jak zpívali na závěr dne ve zná-
mém černošském spirituálu…

Jarmila Horáčková

„Společným úsilím ke společ-
ným cílům“ je mottem školního 
vzdělávacího programu naší školy, 
v němž si učitelé společně stano-
vili cílové kompetence, kterých by 
jejich žáci měli dosáhnout. Žáci 
1. tříd začali tím, že si společně 
s paní učitelkou stanovili pravidla 
chování ve svých třídách. Učí se 
úspěšně vzájemné pomoci a spolu-
práci, osobní zodpovědnosti a také 

Prvňáčci ZŠ T.G.Masaryka již podle nového 
Školního vzdělávacího programu

zdravému sebeprosazování. 
Novinkou v prvním ročníku je 

zařazení anglického jazyka do výuky. 
Jednohodinová týdenní dotace je roz-
dělena každodenně do „anglických 
okének“- English windows. Výho-
dou je využití slovní zásoby ve všech 
ostatních předmětech a ponechání 
čtyř vyučovacích hodin každý den.

Letos také pokračujeme osvědče-
nou výukou čtení genetickou meto-
dou. Na konci listopadu již všichni 
prvňáčci čtou a mohou se těšit na 
svoji první vánoční knihu, kterou si 
už přečtou sami.

O šikovnosti našich dětí se můžete 
přesvědčit při Dni otevřených dveří 
v naší škole. Srdečně všechny zveme.

Jana Bártová, Věra Šikulová 
(učitelky 1. tříd ZŠ TGM)



ŠKOLSTVÍ

Školní rok 2007/08 se už rozbě-
hl naplno a chtěl bych v souvislosti 
s tím čtenářům zprostředkovat něko-
lik informací o škole a studiu v ní.

Dne 3. září 2007 zahájilo vyučo-
vání celkem 352 studentů ve dvanácti 
třídách – v primě až oktávě osmileté-
ho a v 1.A až 4.A čtyřletého studia – s 
různými cíli. Nováčci ve škole, tzn. 
primáni a prváci se chtějí především 
rychle adaptovat v novém prostředí 
a ověřit si, že mohou být ve středo-
školském studiu úspěšní. Evidentně 
je nečeká snadný úkol, protože ze 
známých důvodů neprošli důklad-
ným výběrem přijímacího řízení. Za-
hájili svoje působení na gymnáziu in-
tegračně seznamovacím programem, 
prošli si některými vstupními testy, 
které hodně naznačily. Mají nyní re-
lativně dostatek času, aby pochopili 
význam a způsob středoškolské vý-
uky a zapracovali na nedostatcích. 
V době, kdy hodnotíme I. čtvrtletí, 
jejich výsledky naznačují vzestup-
nou tendenci, a to i u těch, kteří ne-
jsou výrazně nadaní ke studiu. Bude 
záležet na jejich snaze, vytrvalosti 
a vzájemné spolupráci s učiteli, aby 
prokázali opodstatněnost příslušnosti 
ke studentskému stavu.

V primě jsme letos experimentál-
ně zařadili v rámci tělesné výchovy 
výuku plavání, v posledních dvou 
ročnících před maturitou je nový 
předmět „Úvod do světa práce“, který 
má připravit studenty v oblasti logiky 
a matematiky, psychologie, fi lozofi e, 
praktických jazykových a mediálních 
dovedností – zjednodušeně v tzv. 
studijních předpokladech. Důraz kla-

Co je nového na Gymnáziu
Bystřice nad Pernštejnem?

deme trvale mj. na jazykovou výuku 
a zvládnutí práce s PC a psaní na klá-
vesnici – nejlepší studenti každoročně 
získávají prestižní Zertifi kat Deutsch 
nebo skládají státní zkoušku v psaní 
a grafi ckých disciplínách. 

Všechny naše žáky letos čeká 
- mimo vlastního studia - celá řada 
doprovodných akcí: v září se družstvo 
atletek vítězstvím v okresním kole 
probojovalo do krajského fi nále 
CORNY atlet. poháru a tam obsadilo 
2. místo, v aule školy proběhla mimo-
řádná beseda s českými reprezentan-
ty - atlety, oslavili jsme společně se 
slovenskými kolegy Den studentstva. 
Čekají nás odborné exkurze, besedy, 
sportovní kurzy atd., Studentský par-
lament plánuje některé dny ve vlastní 
režii. O všech těchto událostech Vás 
budeme průběžně informovat, všech-
ny důležité informace můžete najít na 
adrese - www.gybnp.cz 

Významný je letošní rok především 
pro maturanty. V současné době činí 
vážné rozhodnutí, na kterou vysokou 
školu se přihlásit, zvolit zajímavý 
a lukrativní obor. Už od loňska se 
intenzivně připravují ve vybraných 
předmětech a disciplínách k maturitě a 
k přijímacím zkouškám. Prostě dospě-
lost je tady a my jim popřejeme hodně 
štěstí. Jak známo – štěstí přeje připra-
veným. O tom, že naši maturanti bý-
vají kvalitně připraveni, není pochyb.

Výsledky maturitních zkoušek, 
procento přijatých na VŠ (kolem 

90 %) v posledních letech.
A jejich další úspěšnost, to doklá-

dají. Přijetím na VŠ však naše kon-
takty nekončí, žádáme absolventy 
o zpětnou vazbu (poznatky a zkuše-
nosti) formou dotazníku, zveme je 
na besedy s jejich mladšími kolegy. 
Absolventům patří naše uznání, jsme 
vždy rádi, když z nich vyrostou osob-
nosti ve zvolených oborech a přede-
vším - slušní lidé.

Letos jsme zakončili tříletý jazy-
kový projekt Socrates za účasti sed-
mi evropských zemí, pokračuje pře-
shraniční spolupráce s bratislavským 
a varšavským gymnáziem. Nezapadla 
ani přátelství s fi nskými žáky v Halli, 
v německém Crimmitschau a dalších 
evropských školách. Snad se podaří 
znovu najít možnosti a prostředky 
k výměnným pobytům.

Naši studenti a učitelé jsou součás-
tí projektu Globe, poprvé jsme nyní 
získali certifi kát a čestný název „Ško-
la ACES“ (Asociace škol Střední 
Evropy, jejíž sídlo je ve Vídni), dru-
hým rokem jsme partnerskou školou 
Masarykovy univerzity Brno. Tyto 
aktivity přináší výrazný vzdělávací, 
společenský a jazykový efekt, který 
je bezesporu významným aspektem 
ve výstupech a výsledcích našich 
studentů.

Přijímací řízení pro školní rok 
2008/09 začíná pozváním našeho 
gymnázia k návštěvě žáků 5. a 9. tříd 
základních škol z Bystřice n. P. a okolí. 

Pro páťáky a jejich rodiče připravuje-
me setkání s krátkou prezentací, pro-
gramem a prohlídkou školní budovy 
ve středu 12. prosince 2007 od 14.00 
do 15. 30 hodin, pro všechny zájemce 
i rodinné příslušníky bude Den ote-
vřených dveří v úterý 22. ledna 2008 
od 8.00 do 16.00 hodin, s možností 
navštívit výuku, získat další informace 
a prohlédnout si vyučovací prostory 
a zázemí školy. Od 8.00 do 11.20 ho-
din lze v tento den navštívit výuku tě-
lesné výchovy ve sportovní hale. 

Přihlášku ke studiu na střední 
školu je třeba doručit nejpozději do 
15. března 2008.

Kritériem pro přijetí 30 primánů a 
30 studentů 1. ročníku ke studiu bude 
v první řadě prospěch ze dvou posled-
ních pololetí základní školy. Přesná 
hranice, která bude znamenat přijetí 
bez zkoušek, bude zveřejněna ihned 
po převzetí přihlášek. Ti z uchazečů, 
kteří nesplní toto prospěchové kri-
térium, vykonají přijímací zkoušku 
formou testu, který určí jejich pořa-
dí na zbývající volná místa. Dnem 
přijímacích zkoušek bude pondělí 
21. dubna 2008.

Upřímně zveme všechny zájemce 
o studium – i ty nerozhodnuté nebo 
váhající – k návštěvě gymnázia ve 
výše uvedených dnech, po domluvě 
lze i jindy. 

Pro všechny studenty, absolventy, 
rodiče a přátele školy platí srdečné 
pozvání na XXVIII. Ples Gymnázia 
Bystřice n. P., který se uskuteční v 
sobotu 26. ledna 2008 v KD.

Miloslav Císař, 
Gymnázium Bystřice n. P.

Základní škola T. G. Masaryka v Bystřici n. P., Tyršova 409
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče

na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V PRVNÍCH TŘÍDÁCH
ve čtvrtek 17. ledna od 8.00 hodin

Těšíme se na vás !!!

24. a 26. listopadu jsme prožili 
super vyučovací hodinu. Jan Ámos 
Komenský by byl s námi spokojený. 
Spojili jsme totiž teorii s praxí. Na-
vštívili jsme MěÚ v Bystřici v rámci 
výuky Vo. (Vy nevíte, co je to Vo – no 
přece výchova k občanství! Dříve se 
tento vyučovací předmět nazýval ob-
čanská výchova, ale v rámci realizace 
Školního vzdělávacího programu do-
stal nový název.)

V posledních hodinách výchovy 
k občanství jsme si povídali o obci, 
o obecním zřízení, zastupitelstvu, 
o jednotlivých odborech, které tvoří 
MěÚ. Teď jsme měli možnost vše vi-
dět na vlastní oči.Ve vestibulu hlavní 
budovy MěÚ se nás ujala p. ing. Blan-
ka Svobodová, vedoucí školského 
oddělení. Ta nás ochotně prováděla 
všemi budovami. 

Pan starosta ing. Karel Pačiska 
nám ukázal svoji kancelář a odpoví-
dal na naše zvídavé otázky. Pan Bc. 

Naše návštěva na Městském úřadu v Bystřici n.P.
Josef Vojta nás seznámil se staveb-
ními záměry města např. se stavbou 
zimního stadionu nebo tobogánu na 
koupališti. Ve správním oddělení se 
nám věnovala paní Holá a Martinco-
vá. Měli jsme možnost nahlédnout do 
velikánské knihy, do které byli, jak 
nám paní Holá a Martincová sdělily, 
zapisováni od r. 1905 občané narození 
v Bystřici. Pány kluky zajímal výklad 
pana Jirčíka – zkušebního komisaře 
z odboru dopravy – o zkušebních tes-
tech pro získávání řidického průkazu, 
o bodovém systému atd.

No zkrátka k poslechu a k vidění 
toho bylo opravdu hodně. Protože 
všechno bylo pro nás zajímavé a ba-
vilo nás to, nezlobili jsme a vše pro-
běhlo v klidu a pohodě. 

Děkujeme všem zaměstnancům 
MěÚ za to, že si na nás udělali čas, 
a přejeme jim hodně zdraví a pracov-
ní pohody.

Žáci 6.A,B,C ZŠ T.G.Masaryka

Základní škola Bystřice n.P., Nádražní 615
zve

budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

k zápisu do prvních tříd.

Zápis se koná dne 31. ledna 2008 
od 13 do 17 hodin v budově školy. 

Rodiče si přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Do spádové oblasti naší školy patří: 

ulice A. Štourače, Beranka, Bočkova, Bratrská,
Bratrušínská, Cibulkova, Farská, Horní, Jívová, K Ochozi, 

K Pernštejnu, K Valše, Kostelní, Koželužská, Lipová, 
Na Cihelně, Na Kameníku, Na Příkopech, Na Skřipci,

Na Vyhlídce, Nádražní, Nový Dvůr, Pod Horou,
Pod Kaštany, Průmyslová, Rácová, Souběžná, Suchý kopec,

Topolová, Větrná, Vírská, Višňová, Voldán, Zahradní 
a obce Bratrušín, Lesoňovice, Pivonice, Dvořiště, Kozlov,

Bohuňov, Věchnov, Býšovec, Rodkov.

Rádi přivítáme u zápisu děti i z dalších ulic města Bystřice n.P. 
a okolních obcí.

ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615 se od září 2008 zapojuje do pro-
gramu podpory výuky nadaných dětí. Proto Vás zveme k účasti 

na diagnostickém dnu. Během této akce bude ve spolupráci 
s pedagogickopsychologickou poradnou testováno nadání budoucích 
žáků prvních tříd.  Diagnostika dítěte je zdarma. Testování proběh-

ne v lednu 2008, přesné datum bude upřesněno.
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KNIHOVNA  

Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění dlouhých zimních večerů nabízíme našim 

věrným čtenářům malý výběr nových knih, z celkem 166 
titulů zaevidovaných v průběhu měsíce listopadu.
Knihy pro dospělé:
  13. komnata
  Artritida
  Život a dílo prof. Antonína Bočka
Bauer Jan  Životy slavných českých vojevůdců
Barry Steve Alexandrijská knihovna
Březinová Taťána Tanec na paletě
Bukovský Igor Návod na přežití pro muže
Coetzee J.M. Mládí
Čížová Kamila Jiřina Steimarová
Fousek Josef Dobré jitro, člověče
Georgiev Adam Deník sestry Lídy Baarové
Harris Lee Vražda o Vánocích
Heřmanová Radka Návštěvy se nežerou
Chmel Ladislav Věra Galatíková
Kellerman J. Posedlost
Kessler Leo Operace Irák
Kessler Leo Operace Leningrad
Kohák Erazim Zelená svatozář
Labuda Marian Herec je stále na očích
Legátová Květa Mušle a jiné odposlechy
Lustig Arnošt Krásné zelené oči
MacAlister Katie Deníky psané v korzetu
McNab Andy Zelenáč
Novák Tomáš Sourozenecké vztahy
Novotná Jarmila Metoda Ludmily Mojžíšové
Oufkir Malika Svoboda
Plaidy Jean Předehra
Regelin Petra Zdravé kosti a klouby pomoci Pila-
  tesovy metody
Suchý Jiří Život není jenom legrace
Vejvoda Jaroslav Pomsta pozdních partyzánů a jiné 
  poválečné tragédie
Vodička Karel Politický systém České republiky
Votýpka Vladimír Paradoxy české šlechty
Vysekalová Jitka Psychologie reklamy

Knihy pro mládež:
Francková Zuzana Vítěz bere vše
Horník Ladislav Z koně se padá zvysoka
Challoner Jack Hurikány a tornáda
Limb Sue  Dívka, skoro 16
Makoliová Petra Letní vzplanutí
McCarthy Colin Plazi
Svobodová Vlasta Pět holek vítězí
Taylor Barbara Arktida a Antarktida
Zöller Elizabeth Jednu jí vrazím

Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376

Mobil: 723 521 892
Fax: 566 551 590

e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

Zveme všechny maminky, tatínky, babičky 
i dědečky s dětmi na první čtení v naší knihov-
ně.

Ze své nejoblíbenější knihy našim dětem pře-
čtou krátké úryvky Ing. Karel Pačiska – staros-
ta města, paní Věra Řeháčková – spisovatelka, 
pan Erik Pardus – herec (strážmistr Zahálka) 
a další zájemci z řad návštěvníků. 

Pro zpestření odpoledne bude pro děti při-
pravena také malá výtvarná dílnička. Čtení se 
uskuteční v rámci celorepublikového projektu 
„Celé Česko čte dětem“.

Tento projekt vznikl proto, aby si společnost 
uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čte-
ní dítěti. Pravidelné předčítání učí dítě jazyku 
a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, 
obohacuje ho o vědomosti a posiluje jeho se-
bevědomí.

Akce proběhne v úterý 22. ledna a ve čtvr-
tek 24. ledna 2008 od 16 hodin v oddělení 
pro mládež Městské knihovny v Bystřici nad 
Pernštejnem.

Příjemný večer v knihovně
V úterý 27. listopadu 2007 jsme měli možnost shlédnout 

další prezentaci ekologického kroužku dvou bystřických škol 
(ZŠ Nádražní a Gymnázia). Poutavé vyprávění členů expe-
dice doplněné množstvím fotografi í a fi lmem nás tentokrát 
zavedlo na komáří stezky jižního Finska. Myslím, že téměř 
90 diváků, kteří společně s námi shlédli originální prezentaci, 
bylo spokojeno a těší se na další příjemná setkání s bystřic-
kými ekology. 

Vítězům byly předány diplomy a drobné dárečky všem, kteří se soutěže zúčastnili.

Literární soutěže vyhlášené u příležitosti 11. týdne knihoven s názvem „Každý 
z nás je básník“ se zúčastnilo celkem 44 autorů různých věkových kategorií. Počet 
autorů, kteří se soutěže zúčastnili nás velmi příjemně překvapil a samotné vyhodnocení 
literární soutěže bylo velmi náročné. 
Vítězové jednotlivých kategorií: 

ZŠ Masarykovo nám.
1. Marcela Černá
2. Erika Vytlačilová
3. Nikol Dudková

2. ročník ZŠ TGM
1. Lukáš Kratochvíl
2. Tereza Rubínková
3. Michala Plucková

4. ročník ZŠ TGM
1. Marek Peňáz
2. Jan Čermák
3. Valentýna Veselá

9. ročník
1. Martin Petr
2. Soňa Gregorová
3. Jana Pěšinková

2. stupeň ZŠ a Gymnázium
1. Pavlína Zichová
2. Veronika Prosecká

Střední školy
1. Radim Pekař
2. Milan Peňáz
3. Veronika Klukanová

Dospělí  1. Anežka Cikánková

Kam za příběhy z knih? 
Do knihovny!

(známé osobnosti čtou dětem)

Upozoròujeme ètenáøe,
že knihovna bude ve dnech

27., 28. a 31. prosince 2007
UZAVØENA

Pøíjemné prožití
vánoèních svátkù,

hodnì zdraví,
štìstí a pohody

v roce 2008
pøejí všem
pracovnice

Mìstské knihovny
v Bystøici n.P.

Naši milí pohádkoví návštěvníci (přátelé, sousedé, cyklisté, motorkáři, turisté, van-
dráci, tuláci…) Blíží se nám konec roku, což je obvykle doba vzpomínek na uplynulý 
rok. a proto i my si rádi zavzpomínáme. Letošní rok byl pro Pohádku velmi významný. 
Díky Vaší pomoci se Pohádka dostala do povědomí dalších lidí a nám přibyla celá 
hromada nových hostů z různých koutů nejen České republiky, ale i ze zahraničí. Patří 
Vám tedy velké díky za Vaši podporu a návštěvy, kterými nás pokaždé velmi potěšíte. 

Po zkušenostech z roku 2007 jsme si řekli, že bychom mohli pro Vás nachystat něco 
nového. Chtěli bychom každý čtvrtek udělat tématický večer. Pro Vaši představu Vám 
nabízíme návrh programu na leden 2008.

03.01. Ukončení Vánoc
10.01. Slovenský večer
17.01. Řecký večer
24.01. Maškarní večer
31.01. Domácí zabíjačka

Při každém večeru budeme nabízet typická jídla a muziku k poslechu. Nevím, jestli 
se náš záměr setká s ohlasem, proto bychom Vás rádi poprosili o Váš názor. Prosíme 
zájemce o další informace, dotazy, připomínky či rezervace, aby se nám ozvali na tuto 
e-mailovou adresu: jitka.blaurock@volny.cz

Za všechny Vaše připomínky děkuji.
Dovolte nám ještě popřát Vám krásné Vánoce plné klidu, pohody a kouzla a do 

nového roku hodně zdraví, štěstí a krásně prožitých chvil nejen s rodinou a s přáteli 
v teple domova, ale i v Pohádce.

S přáním krásného dne za Pohádku                                                Jitka Blaurocková
hospůdka Pohádka, Hluboké

POZVÁNKA DO POHÁDKY
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KULTURA

Středa 9. ledna - velký sál KD – 10.00 
hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁ-
DEK
Dopolední promítání pohádek pro děti 
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 12 Kč, veřejnost 17 Kč

Úterý 15. ledna – malý sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
GRAFFOVO KVARTETO

Štěpán Graffe – housle, Lukáš 
Bednařík – housle, Lukáš Cybulski 
– viola, Michal Hreňo – violoncello

Graffovo kvarteto patří mezi před-
ní česká kvarteta mladé generace. 
Vzniklo v roce 1997 na brněnské 
konzervatoři ve třídě primária Janáč-
kova kvarteta Miloše Vacka. Soubor 
již za dob studií na konzervatoři zís-
kal celou řadu laureátských titulů na 
mezinárodních soutěžích. Na umělec-
kém růstu Graffova kvarteta se od dob 
jeho studií na HF JAMU podílí Prof. 
Adolf Sýkora, člen legendární sesta-
vy Janáčkova kvarteta a v současné 
době také Prof. Jerry Horner, člen 
slavného amerického Fine Arts Quar-
tet. Kvarteto se opakovaně zúčastnilo 
řady mezinárodních kurzů komorní 
hudby, kde mělo možnost studovat 

Program Kulturního domu na leden 2008Program Kulturního domu na leden 2008
pod vedením předních umělců. Byli 
to např. Günter Pichler, Norbert Bra-
inin, Siegmund Nissel, László Mezö 
a další. Graffovo kvarteto vystoupilo 
na stovkách koncertů doma, v mnoha 
evropských zemích a v USA.
Program:
František Adam Míča – Smyčcový 
kvartet G dur
Leoš Janáček – Smyčcový kvartet č. 
1 „Z podnětu L. N. Tolstého Kreutze-
rovy sonáty“
Antonín Dvořák – Smyčcový kvartet 
F dur, op. 96, „Americký“
Vystoupení se uskuteční v rámci cyk-
lu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné:100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 7.1.2008

Sobota 19. ledna – prostory KD 
– 20.00 hodin
PLES KULTURNÍHO DOMU 
Generální partner plesu – NÁBY-
TEK POHODA
Program:
19.30 - 20.00 hodin
Uvítací přípitek – Bohemia sekt 
20.00 hodin
Zahájení plesu – moderátor večera 
Jindřich Eliáš

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

Děkujeme Vám za přízeň v uply-
nulém roce a těšíme se na Vaši náv-
štěvu i v roce příštím.

Bylo nám potěšením připravovat 
pro Vás pořady. 
Přejeme příjemné prožití vánočních 
svátků a mnoho osobních i pracov-
ních úspěchů v roce 2008.

Pracovníci Kulturního domu 
v Bystřici nad Pernštejnem

Hudba – SABRIN BAND
20.15 a 20.45 hodin  
Předtančení - Taneční škola STAR-
LET Brno
21.30 hodin
JARDA HYPOCHONDR a tanečnice
22.45 hodin
DAVID MATTIOLI
23.40 hodin
Tombola
00.30 hodin
TĚŽKEJ POKONDR
01.45 
Oldies party J. Eliáše
Malý sál – hudba BALANC
Hlavní partneři plesu – Kooperativa, 
pojišťovna, a.s., MEGA, a.s., Mr. 
MAGIC, s.r.o., WERA WERK s.r.o.
Vstupné: 150 Kč s místenkou
Předprodej: KD od 27.12.2007

Sobota 26. ledna – prostory KD 
– 20.00 hodin
PLES GYMNÁZIA
Hraje skupina  R – BOOM
Zahájení -   Gaudeamus – studentská 
hymna
- předtančení studentů
- předtančení maturantů
- vystoupení studentů
- tombola
Malý sál – diskotéka
Vstupné: 150 Kč s místenkou, 100 Kč 

bez místenky
Předprodej: kancelář gymnázia od 
9.1.2008

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU:
2. 2. 2008 – Zemědělský ples
8. 2. 2008 – Miroslav Donutil
16.2.2008 – Ples MEGA

Změna programu vyhrazena!

1. Jak jste se dostal k hudbě 
a ke zpěvu?

Je mi 43 let a odmala rád zpí-
vám. Poprvé jsem zpíval jako 
sedmiletý, sám veřejně koledu 
v kostele na vánoční besídce. Se 
vstupem do školy jsem se učil hrát 
na trubku. Přestože trubka pro mě 
nebyla nejlepší nástroj, vydržel 
jsem u ní do čtrnácti let. V patnácti 
jsem s kamarády založil svou první 
,,bigbítovou“ skupinu Magnet, kde 
mně byly přiděleny bicí a zpěv, 
což mi zůstalo u všech rockových 
skupin. Po pár vystoupeních byla 
naše činnost zakázána.

2. Co následovalo dál?
Na vojně jsme s kamarády 

založili folk-country skupinu SAS, 
se kterou jsme se dostali až do 
okruhového kola ASUTu na Klad-
ně. Po návratu z vojny zakládám 
rockovou kapelu Bruker, s kterou 
jsme obráželi zábavy po okrese.
V prosinci roku 1993 ze skupiny 
odcházím. Začínám spolupraco-
vat se skupinou Goback. Během 
pěti let mého působení ve skupině 
jsme natočili dvě cédéčka. Goback 
se rozpadl a já půl roku hledal, 
co v muzice dál. Za pár měsíců 
jsme již s Ivanem Bauchnerem 
jezdili do Jihlavy hrát s rockovou 
skupinou ,,Oranžová brablenec“, 
se kterou jsme natočili cédéčko 
Výlet. Po neshodách se kapela 
v září 2001 po křtu svého CD roz-
padla. Po krátkém čase zakládá-
me s Ivanem skupinu ,,Bohouš“, 

Rozhovor s bystřickým písničkářem Láďou Zítkou

SÓLISTA CHYBU NESCHOVÁ

s níž jsme natočili CD ,,Všechno, 
co nás baví“. V roce 2004 jsme se 
celoročně umístili jako první na 
regionální hitparádě rádia Region 
s písní ,,Pod okapem“. O rok poz-
ději toto rádio vyhlásilo soutěž 
,,Vyznání regionu“, na niž jsem 
přihlásil svoji píseň ,,Moje toulky 
Vysočinou“, která se umístila na 
prvním místě. 

3. Nyní však s kapelou nevy-
stupujete...

Bohužel, pracovní vytížení čle-
nů ,,Bohouše“ uvedlo skupinu do 
klidu, takže jsem se začal věno-
vat vlastnímu projektu a produ-
kovat své písně, které mi skupiny 
předtím odmítaly hrát. Hraji jako 
písničkář na kytaru, foukací har-

moniku a zpívám. Sólista nikam 
chybu neschová, ale zase se nemu-
sí s nikým domlouvat a za chybu 
může nadávat jen sobě. Moje první 
samostatné vystoupení bylo loni 
na regionální Portě v Rantířově. 
Na pódiu jsem také díky Karlovi 
Hitzgerovi doprovázel na foukací 
harmoniku známého folkového 
hráče Miloše Dvořáčka. V roce 
2006 jsem se celoročně umístil 
s písní ,,Vzpomínáš“ v Regionádě 
rádia Region na 4. místě. Zúčastnil 
jsem se soutěže ,,Jihlavský slavík“, 
kde jsem skončil na 1. místě. Dále 
jsem natočil samostatný autorský 
demosnímek s dvanácti písněmi.

4. Ale na letním Pelíšku jste 
vystupoval hned se třemi kape-

lami.
Ano, byly to Bruker, Bohouš 

a Goback. S Brukerem jsme měli 
jen čtyři zkoušky a s Bohoušem 
dvě. Festival se povedl, vím, co to 
dá práce! Nyní fandím chystané 
folkové přehlídce na bystřickém 
náměstí.

5. Několikrát jste vystoupil 
s našimi předními písničkáři. 
Kterého máte nejraději?

Idolem mi byl vždy Vladimír 
Merta. Teď v listopadu jsme spo-
lečně vystupovali v bystřickém 
kulturním domě. Škoda, že nepřišlo 
více posluchačů, Merta by je určitě 
zaujal! Několikrát jsem vystoupil 
s naším předním bluesovým pís-
ničkářem Pepou Streichlem. Hrál 
jsem na mnoha festivalech (např.: 
Vítání jara v Nížkovicích, Slunce 
a Folklórní festival ve Strážni-
ci, v Kobeřicích u Vlasty Redla, 
Olešnická kytka, na Folkomíně 
v Praze a jinde…). Na festivalu 
Zahrada jsem postoupil až do fi ná-
le písničkářů. Prvního listopadu 
2007 jsem postoupil do semifi nále 
v „Notování pod Vyšehradem“.

6. Co plánujete v nejbližší 
době?

Rád bych přivedl do Bystřice 
další zajímavé muzikanty. Třeba 
vynikajícího Martina Rouse, nevi-
domého písničkáře z Prahy. Nebo 
Žambochy ze Vsetína - držitele 
Anděla 2006. Znám jich spoustu. 
Byl by to dlouhý seznam.

 ptal se Hynek Jurman
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KULTURA BYSTŘÍ LIDÉ

 BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - 24.

* 5. 1. 1887 Slavkovice
 + 3. 5. 1953 Praha
Blízké vztahy k Bystřici a jejímu 

okolí měl jeden z nejznámějších 
malířů Vysočiny Oldřich Blažíček, 
i když nebyl bystřickým rodákem. 
Narodil se 5. ledna 1887 ve Slavko-
vicích. Otec Vincent byl vojenským 
krejčím a brzy po Oldřichově naroze-
ní se rodina odstěhovala do Veselíčka, 
kde chlapce začal učit Josef Koněrza, 
autor spisu „Pryč s kořalkou!“ Odtud 
se stěhovali Blažíčkovi na podzim 
1893 do Dvořišť a příští rok do sou-
sední Rožné. Do měšťanky chodil 
malý Oldřich pěšky do Bystřice, už 
tehdy velmi pěkně kreslil a s bratrem 
maloval ochotníkům kulisy a vyře-
zával betlémy. V Bystřici zhotovil 
budoucí umělec diplom společnosti 
Pánů z Prstena a sblížil se tehdy pře-
devším s kaplanem Souškem, s nímž 
podnikal mineralogické výlety na 
Hradisko. Také na něj velmi zapůso-
bil bystřický učitel přírodopisu a fyzi-
ky Brandýs, který v něm vypěstoval 
všímavost k přírodě. 

Starší bratr Vincenc přijel jednoho 

dne z Tišnova na kole a Oldřich se 
stal společně s ním prvním cyklistou 
na okrese. V Rožné také zažil příchod 
nového století a zaznamenal příhodu 
místního ponocného, jenž se straš-
ně těšil, jak odtroubí o půlnoci nové 
století. Z toho těšení se ukrutně opil 
a troubit poté nebyl schopen...

V roce 1901 odešla rodina z Rož-
né do Horní Bobrové, kde se Oldřich 

u bratra Vincka učil dva roky malí-
řem pokojů. Jako tovaryš odjel na jaře 
1904 s desetikorunou v kapse na kole 
do Prahy. Vyjel brzy ráno a druhé-
ho dne byl v Praze. Po dva roky tam 
pracoval a marně se pokoušel dostat 
na studia. Na zimu se vždy vracel do 
Bobrové.  Přitom pracoval na zámku 
v Moravci, kde si všiml jeho talentu 
hrabě Gudenus, když Oldřich tvořil 
reprodukci Ženíškova obrazu Oldřich 
a Božena. Hrabě mu zadal zakázku 
patnácti obrázků, které umístil na 
rozcestí do lesa. S jeho přímluvou 
a fi nanční podporou se pak dostal 
Blažíček na Umělecko-průmyslovou 
školou v Praze, kde absolvoval v letech 
1906-1909 a v roce 1909 vstoupil na 
Akademii do fi gurální školy Hanuše 
Schwaigera. Studia dokončil v roce 
1912, o dva roky později se oženil 
a narukoval do války. 

Oldřich Blažíček maloval fi gury, 
zátiší, ale především se stal uznáva-
ným tvůrcem chrámových interiérů 
(katedrála sv. Víta, Loreta, bazilika 
sv. Jiří, kostel sv. Václava ve Staré 
Boleslavi, Porta coeli a mnohé další 
kostely pražské, pařížské, cařihrad-

ské a jiné) a krajinářských motivů. 
Maloval především na Vysočině, 
mnoho obrazců věnoval Rožné, kam 
pravidelně zajížděl od roku 1920. Zde 
vznikly např. obrazy Zima v Rožné, 
U mlýna v Rožné, První jarní den 
v Rožné, Tání, Konec zimy v Rožné, 
Jarní Rožná, Doba velikonoční ad. 
Na jaře a na podzim tu rád maloval 
nejen Rožnou, ale i Zlatkov, Jablo-
ňov,  Slavkovice, Studnice, Pernštejn 
či kostel ve Žďáře. O prázdninách 
jezdil tvořit zase na Slovensko. V za-
hraničí maloval v Dalmácii, v Itálii, 
na Rujaně, v Norsku a ve Španělsku. 

Už v roce 1931 vystavil na soubor-
né výstavě v Brně 81 obrazů. V Praze 
působil od roku 1921 jako profesor 
kreslení a malby na technice. Zemřel 
3. května 1953.

Z Blažíčkových vzpomínek vyšla 
tiskem publikace „Rožná“ (1959)  
a „Mládí na Vysočině“ (1960). Prvně 
jmenovanou uvádí slovy: „Nejkrás-
nější doba mého mládí spadá do let 
prožitých v Rožné. Tam jsem strávil 
nezapomenutelná klukovská léta do 
čtrnáctého roku...“

 Hynek Jurman

OLDŘICH 
BLAŽÍČEK

AAA RADÍ: 
2. JAK ZATRAKTIVNIT KOPANOU?

Vážení přátelé, jak asi sami 
vidíte, z fotbalu se stává pěkná 
nuda. Čest výjimkám, ale většina 
mužstev betonuje, zdržuje a hrát 
začíná až za nepříznivého stavu. 
Protože pro mnohá družstva je 
i menší prohra dosti příznivá, hrát 
nezačnou prakticky nikdy. Co 
s tím? Naše AAA si samozřejmě 
lámala hlavu i s tímto problémem 
a jako vždy ho rozlouskla. Řešení 
spočívá v několika dílčích opat-
řeních a v jednom zásadním. 

Ta dílčí se zabývají změnou 
pravidel, která by měla vést 
k ofenzivnější taktice fotbalistů. 
Především bychom zrušili pravi-
dlo o postavení mimo hru, česky 
řečeno ofsajd! K čemu takové 
pravidlo, když je rozhodčí vůbec 
neumějí posoudit a v devíti pří-
padech z deseti je posuzují špat-
ně? Kamery je  z toho usvědčují 
v naprosto každém zápase, ale 
moderní technice se rozhodčí 
přesto brání s naprosto alogickou 
argumentací, že prý chyby k fot-
balu patří. Jenže hra sestavená ze 
samých chyb už přece není kopa-
nou, to už je spíš politika! Proto 
bychom ofsajd zrušili!

Mnohem zásadnější změnu si 
však slibujeme od zvýšení počtu 
míčů ve hře. Pro začátek bychom 
vhodili mezi dvě jedenáctky dva 
míče. A ukažte se! Počítaly by 
se všechny góly dosažené oběma 
míči.

Ve vývojových laboratořích 
AAA „VOM-OČ“ jsme však 

vyvinuli další racionalizaci fot-
balu. Oba míče by měly barevné 
rozlišení a jen jedním z nich by 
příslušné mužstvo mohlo střílet 
góly. Tedy např. v nejslavnějším 
derby by Sparta mohla skórovat 
jen míčem rudým a Slávia jenom 
modrým. Útočily by celé jede-
náctky bezhlavě v touze prosadit 
se klapzubovskou kanonádou, 
nebo by někdo bránil? Rozdě-
lilo by se mužstvo na ofenziv-
ní a defenzivní část? Obrovské 
množství taktických variant se tu 
nabízí pro trenéry „dvojmíčáky“. 
Utkání dostanou nevídaný spád a 
divák si přijde na své.

V krátké budoucnosti by se 
počet míčů na jednom hřišti dále 
navyšoval, takže si umíme klid-
ně představit ligové utkání hrané 
s osmi míči! Ovšem více než 11 
míčů v jednom utkání by už bylo 
kontraproduktivní a vůbec si 
neumíme představit počet míčů 
v množině 23 a více. Nutno však 
přiznat, že tyto varianty jsme 
ještě laboratorně neodzkoušeli! 
Takže uvidíme...

Prosíme všechny aktivní fot-
balisty, aby se nad naším návr-
hem zamysleli a zkoušeli už nyní 
na pláccích i hřištích hrát s více 
míči. Jedinou nevýhodou je vyšší 
opotřebení balonů, jinak nabízí-
me jen samé výhody a atraktivi-
tu...

Jiří Vomočil,
 jednatel AAA „VOM-OČ“

O. Blažíček: Jarní Rožná

Divadelní ochotníci z Rozsoch uvedou 

dne 25.12.2007 v 16.00 hodin 

v orlovně v Rozsochách vánoční hru s  názvem 

„Komedie o hvězdě“.

Toto vypodobnění o narození Krista podle starých rukopi-

sů, zvláště Metelkova paseckého, zkomponýroval 

a Léta Páně 1967 znovu na světlo vydal Jan Kopecký.

Na setkání s Vámi se těší 

všichni účinkující a pořadatelé

Vstupné je dobrovolné.

Pozvánka na divadelní představení
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SEDM DIVŮ BYSTŘICKA 

Letos v létě (7. 7. 2007) proběh-
la anketa o sedm nových divů světa. 
Když jsem se během přímořského 
pobytu zamyslel nad naším krajem 
kolem Bystřice, nad naší Zubří zemí, 
napadla mě okamžitě celá řada přírod-
ních, stavebních, uměleckých památek, 
které lze možná s přimhouřením oka 
také označit za divy. Za naše milé divy 
Bystřicka. Netroufám si však vybrat z 

S E D M  D I V Ů  B Y S T Ř I C K A    t e x t : H y n e k  J u r m a n

nich těch sedm nejlepších, neobdivo-
vanějších, nejmilejších. Probrali jsme 
nápad v týmů lidí, kteří se zabývají 
rozvojem turistického ruchu na Bys-
třicku, a rozhodli jsme se požádat 
o pomoc Vás, čtenáře Bystřicka.
   V každém čísle Vám nabídneme 
několik potencioálních divů Bystřicka, 
krátce Vám je přiblížíme a připojíme 
hlasovací kupón. Pokud Vás některý z 

Kamenný kostel sv. Michaela byl podle legendy vystavěn z popudu svatého 
Metoděje, který jej měl osobně vysvětit. Prý na místě, kde se ujala borovice 
zasazená kořeny vzhůru. Býval označován jako kostelík „U Sedmi borů“ právě 
podle stromů, které zde rostly zdánlivě kořeny vzhůru. Poslední z nich vzal 
ovšem za své v roce 1976.

Jde původem o převážně raně gotické jednolodí snad z 1. pol. 13. století. 
Ve 2. pol. 13. století byla loď zvýšena  a vznikla dnešní podoba čtyřbokého 
kněžiště. To bylo v dalším století zaklenuto valenou klenbou a vymalováno. 
Ve 2. pol. 15. století byla přistavěna hranolová věž na jižní straně, jež bývala 
kryta šindelem a až od roku 1905 plechem. Její pseudogotická římsa pochází 
z roku 1848.

Nejcennějšími památkami uvnitř kostela jsou kamenná křtitelnice z pol. 13. 
století (120 cm vysoká a nahoře 68 cm široká) a menza z původního kamenné-
ho oltáře, která je dnes zazděna za křtitelnicí. Fresky asi z poloviny 14. století 
byly odhaleny v roce 1949 a restaurovány v roce 1967 a naposledy v roce 
2005. 

Švédové měli v roce 1645 v kostele upálit kněze. Pod podlahou chrámu se 
našlo 13 koster v presbytáři a dalších 40 v lodi, jedna měřila 210 cm! Kostel byl 
opravován roku 1661 a důkladně pak v roce 1967.

Mladší zvon na věži odlil v roce 1535 Adam z Meziříčí, druhý je ještě 
o století starší. V kostelíku se zachovalo několik zajímavých kamenů. Od víto-
chovského kostela se naskýtají krásné výhledy do okolí. Natáčel se zde jeden 
díl televizního seriálu Paměť stromů a také píseň Mrtví z televizního fi lmu Slu-
novrat.

1. Kostelík sv. Michaela ve Vítochově

Mohutná stavba nad Vírem zcela změnila zdejší krajinu a zatopila překrásné 
údolí kolem Chudobína. V roce 1949 začala příprava základů betonové hráze, 
která je dnes třetí nejvyšší hrází u nás (76,5 m). Materiál na staveniště přepra-
vovala lanovka z Bystřice. Celá stavba skončila v roce 1957.

Vzdutí vody od hlavní hráze dosahuje až k obci Dalečín (délka 9,3 km, roz-
loha až 223,6 ha a max. objem 56,3 mil. m3). Stavba si vynutila vystěhování 
143 obyvatel z obce Chudobín a 105 občanů z části obce Korouhvice. Někteří 
jen těžko opouštěli rodné údolí a celou problematiku stavby zachytil její první 
stavbyvedoucí, brněnský spisovatel Zdeněk Pluhař v budovatelském románu 
„Modré údolí“ (1954, přeprac. 1972).

Pro využití vodní energie bylo dílo osazeno turbinami typu Francis o výko-
nu 6 MW a 1,15 MW. Ve špičkovém provozu pracuje elektrárna s větší tur-
bínou, v průběžném pak s turbínou menší, zajišťující odběr vody na úpravnu 
vody do Švařce. 

Vodní dílo Vír vzniklo především za účelem regulace průtoku v povodí 
Svratky, ale jeho význam byl hned v počátcích provozu rozšířen o využití pro 
vodárenské účely. Na vodárenském významu nabyla nádrž výstavbou oblast-
ního vodovodu s úpravnou vody ve Švařci, který vznikal v letech 1988–2001. 
Voda z této úpravny napomáhá  v zásobování Brna a jeho okolí pitnou vodou. 

2. Vírská přehrada
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Už ve starověku byly zcela mimořádné stavební a umělecké památky 
v oblasti Středozemního moře a na Středním východě označeny za div 
světa. Těchto divů vyhlásili pouhých sedm, i když se uvažovalo i o dalších. 
Navíc seznamů sedmi divů vzniklo několik a dost se od sebe lišily.

prezentovaných divů zaujme, můžete 
mu dát svůj hlas. Vyplníte číslo a 
název památky a musíte vyplnit své 
jméno a adresu. Stejný kupón najdete 
i na internetových stránkách Bystřice 
nad Pernštejnem. Kupóny odevzdá-
vejte nebo zasílejte na TIC Bystřice 
n.P., Masarykovo nám. 1. Každý z 
Vás může v každém kalendářním 
měsíci přidělit jeden hlas jakékoliv 
památce! Můžete dát samozřejmě 
hlas i jiné zajímavosti, která Vás uhra-
nula a kterou mnozí jiní ani neznají. 
V tom případě bude nejlepší, když 
nám dáte tip, abychom na tuto pozoru-

hodnost nezapomněli také upozornit.
Co bude výsledkem akce? V létě 

vyhlásíme na základě Vašeho hlasová-
ní Sedm divů Bystřicka! Těchto sedm 
priorit pak budeme výrazně propago-
vat a v příštích letech se na ně zamě-
říme při dalších turistických akcích. 
Účastníky hlasování slosujeme, 
výherce odměníme drobnými dárky 
a vezmeme je na slavnostní vyhlášení 
a navštívení všech Sedmi divů Bystřic-
ka. Celá akce by měla přispět ke zvý-
šení turistického ruchu v našem kraji 
a k propagaci Bystřicka.

                                   Hynek Jurman
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SEDM DIVŮ BYSTŘICKA 
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Hrad, nazývaný latinsky Lapis - Kámen, byl vystavěn goticky zřejmě až 
ve 14. st. (podle nalezené keramiky, první zpráva o něm je z r. 1344) a patřil 
pánům z Medlova. Střežil zde hlavní osu kolonizace, řeku Svratku. Hrad samo-
zřejmě prošel mnoha přestavbami. V roce 1358, kdy přešel do rukou markra-
běte Jana Jindřicha, je v listinách poprvé použit název Zubštejn. Až od roku 
1446 připadl opět Pernštejnům. V roce 1547 a pak defi nitivně v roce 1596 je 
Zubštejn uváděn jako „zámek pustý“. Jeho zřícenina je nejmohutnější v celém 
okolí (délka dispozice 275 m, plocha 1,7 ha).

Do dneška se dochoval zbytek paláce se čtyřmi klenutými místnostmi 
a část vstupní věže (někdy bývá označována za štítovou zeď), k jejíž bráně vedl 
padací most. Při průzkumu hradu se našlo několik mincí, cenné střepy a část 
mramorového nadpraží s poprsím muže a nápisem: „Milý pane Bože...“.

Ke hradu se pojí i řada pověstí. O pokladu ve zřícenině, o tajné chodbě, 
o duchu nešťastné Blaženky, která zde pyká za svou zrazenou lásku. Na 
Zubštejně měla být vězněna i dcera Jiřího z Poděbrad a právě tento český král 
měl hrad dobýt a vyvrátit. I to je však pouhá pověst. 

Ze zříceniny je vidět směrem jv. Sýkoř, jižně až téměř k Brnu, směrem jz. 
Křižanovsko a na sz. Pohledecká skála a okolí Studnic. V červenci se zde koná 
oblíbená historická Bitva o hrad.

S E D M  D I V Ů  B Y S T Ř I C K A    f o t o :  J . H o r á k  ( 2 ) ,  H . J u r m a n  ( 8 )

4. Zubštejn

Malebné údolí říčky Loučky-Bobrůvky je místy tvořeno kolmými 
skalními stěnami, z nichž se ta nejpamátnější z nich nazývá Trenkova 
a najdete ji u Drahonína. Místo je pověstí spojeno s pobytem barona Tren-
ka, který zde měl ukrýt poklad. Na zdejším tábořišti nechybí jeho portrét. 
Můžete tu obdivovat i malé vodopády, příkré skály a vzácné mechy.

Údolí romantické říčky můžete projít od Strážku kolem Trenkovy rok-
le až do Skryjí a Dolních Louček a odbočit třeba ke zřícenině Víckova 
nebo na Havlov. 

3. Trenkova rokle

5. Kostel v Bukově

Dominantou Bukova je fi liální kostel sv. Jakuba Většího, jehož vznik 
se datuje zřejmě do 13. století. Poslední přestavbou prošel v roce 1856. 
V následujícím roce začala být přestavována věž, na níž je erb Mitrov-
ských. V gotickém presbytáři kostela jsou zazděny náhrobní kameny 
s erby (jeden patří Janu Radešínskému, další Petru Čížovskému) a gotic-
kými nápisy. Na kostelní věži visí tři zvony, největší o průměru 973 mm 
byl zhotoven v roce 1530 mistrem Matějem z Meziříčí, jenž zvon vyzdo-
bil znakem zubří hlavy s houžví. 

V Bukově byl 1. května 1608 úkladně zavražděn Petr Čížovský z Čížo-
va a Mitrova. Podle pověsti soutěžil o dívku v jízdě na koni, vyhrál, ale 
jeho sok jej úkladně zavraždil. Viníka pak měly utlouct přihlížející ženy z 
Bukova. Událost připomíná kamenná deska v patě pomníku padlým před 
kostelem. Na kameni je reliéf golgotského kříže. Celou plochu vyplňuje 
pětiřádkový nápis lomeným písmem, který zní: „Léta páně 1608 ve čtvr-
tek na sv. Filipa a Jakuba v tomto místě úkladně  zabit jest urozený pan 
Petr Čížovský z Čížova a Mitrova“. 



KOSMOS ROŽNÁ 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KOLEDY

V sobotu 29.12.2007 v 16.00 hodin si přijďte poslechnout 

do kostela sv. Bartoloměje v Rozsochách pásmo vánočních 

koled, které nám zazpívá dětský folklórní soubor 

Groš z Dolní Rožínky.

Všichni jste srdečně zváni.

P. Jan Kubát a starostka obce Rožná

V á s   z v o u  

na vánoční koncert s názvem

TEN  VÁNOČNÍ  ČAS 
DOČKALI  JSME  ZAS

v provedení národopisného souboru Groš,

kterým bude doplněna 

VÁNOČNÍ  POBOŽNOST
v pátek 28. prosince 2007 v 16.00 hodin

v kostele sv. Havla v Rožné.

V rámci projektu Vesmír se žáci Základní školy v Rožné stali agenty 
cestovní kanceláře, kterou sami založili. Vymysleli její název, naplánovali  
její činnost a  způsob, jak prezentovat svoje nápady ostatním. Při přípravě 
plakátů, reklam a výrobě vesmírného plavidla získali mnoho znalostí a také 
prokázali velký kus fantazie a tvořivosti. O tom, zda jsou jejich díla zdařilá, 
se můžete sami přesvědčit.  

                                      Vážení zákazníci,

    VESMÍRNÁ CESTOVNÍ AGENTURA KOSMOS ROŽNÁ 

Vám nabízí široký výběr vyhlídkových letů, poznávacích pobytů či let-
ních táborů na jakémkoliv místě vesmíru, které si vyberete.

Naši agenti podrobně prozkoumali planety, hvězdy a galaxie, seznámili 
se s možnostmi létání do kosmu, a tak Vám dokáží kvalifi kovaně pomoci 
s výběrem Vaší dovolené. Všichni úspěšně složili ústní i písemnou zkoušku 
v oboru vesmírná turistika a obhájili své studie o planetách, které osobně 
navštívili. Mohou se tedy kdykoli prokázat platným živnostenským listem.

   Prezentace naší fi rmy probíhala v budově Obecního úřadu v Rožné, 
kde jste se mohli osobně přesvědčit o kvalitě našich raketoplánů a vybrat 
si z naší nabídky.  

Pokud jste tuto akci zmeškali, vybíráme pro Vás z našeho katalogu:

Navštivte planetu                                 Poznejte Pluťánky,
UFONOPODZIM,                              kteří každý večer mění barvu a
kde se žije v listí a                                dožívají se až 1000 let. 
ufonopodzimáci 
s červenýma očima                              Okoukněte nebezpečné Plíňáky,
pojídají muchomůrky.                          kteří létají vzduchem a plivají 
                                                               jedovatý plyn. 

                                                                                     (ZŠ a MŠ Rožná)

Vyhlašujeme novou dětskou výtvarnou soutěž

NAVRHUJEME POŠTOVNÍ  ZNÁMKU  NAVRHUJEME POŠTOVNÍ  ZNÁMKU  
PRO BYSTŘICKOPRO BYSTŘICKO

Město Bystřice nad Pernštejnem 
navazuje ve spolupráci s Mikroregi-
onem Bystřicko na úspěšné dětské 
výtvarné soutěže z minulých let a vy-
pisuje již potřetí výtvarnou soutěž, 
tentokrát s cílem získat návrh na pří-
ležitostnou poštovní známku Bystřicka 
s přítiskem, která by propagovala krásy, 
případně pozoruhodnosti mikroregio-
nu a vytvářela a rozšiřovala povědomí 
o tomto kraji. Námět známky by měl 
být nadčasový, aby mohla plnit funk-

ci ceniny delší dobu. Jde o další část dlouhodobého  projektu „Vysočinou 
za zdravím i poznáním“, kterým Město Bystřice nad Pernštejnem přispívá 
k vytváření podmínek pro ochranu životního prostředí, pro cestovní ruch 
a pro naplňování pojmu „Bystřicko“.

Soutěž se koná pod záštitou Vodomila, maskota Svratecké vodohospodář-
ské stezky a patrona cestovního ruchu na Bystřicku, který vzešel z prvního 
ročníku dětské výtvarné soutěže.

Výtvarná soutěž se vypisuje pro základní a umělecké školy Bystřicka, pří-
padně pro jednotlivce.

Termín pro předání prací na kontaktní místo je do 4.2.2008.
Bližší podmínky soutěže obdrží školy do konce roku 2007. Dále je možno 

si je vyzvednout v Informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem a na kon-
taktním místu. Podmínky budou také zveřejněny na internetových stránkách 
www.bystricko.cz.

Výsledky soutěže budou oznámeny v regionálním tisku a na uvedených 
webových stránkách a následně při slavnostním veřejném vyhlášení vítězů 
spojeném s výstavkou soutěžních prací.

Zveme Vás co nejsrdečněji k účasti!
Město Bystřice nad Pernštejnem                                                                                         

    a Mikroregion Bystřicko
Kontaktní místo: 
Kancelář Mikroregionu Bystřicko, Příční 405 (budova MěÚ Bystřice nad 

Pernštejnem), 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, telefon: 566 590 399, 731 
575 342, e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz

Základní škola Zvole
zve všechny rodiče, prarodiče žáků a všechny přátele školy na

VÁNOČNÍ BESÍDKU,     

která se koná 

v pátek 21.  prosince 2007,

 od 15.30 hodin v budově ZŠ Zvole.

Program: 
1. Andělé a pastuškové jdou do Betléma

2. Koledování

3. Volná zábava
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dovozuje, že v Babičce je obsažen „prvotní model českého života ve 
lži“. Množí se i názory (Iva Kotrlá, Petr Kovařík), že Češi prý potře-
bovali ženu-spisovatelku, a tak za Němcovou psali Nebeský, Čejka, 
Bendl a spisovatelku uměle vytvořili.

Určitě však převažují názory právě opačné. Babičku četl skoro kaž-
dý. A kdo nečetl, jistě viděl fi lm, možná i divadlo. Každý gramotný 
občan má o té knize aspoň základní povědomí a zná hlavní postavy. 
Značné oblibě se těšívá Viktorka. Vášnivá dívka, která se z nešťastné 
lásky zblázní, utopí své dítě pod splavem a za bouřek pak běhá po 
lesích, dokud ji blesk nezabije. Bylo tomu tak skutečně? Zabil Vik-
torku blesk? 

Málo se ví, že Němcová si Viktorku ani úplně nevymyslila, ani ji 
zcela neodpozorovala z ratibořského údolí. Ode všeho trošku a do 
třetice ji trochu převzala odjinud! K napsání díla jednak přiměl Něm-
covou Jan Hanuš. Ať prý popíše různé obřady, slavnosti, hry i pověry 
v koloběhu jediného roku a středem děje učiní svou dívčí postavu. 
V tomhle Němcová neposlechla, středem se stala babička. Spouštěcí 
impulz později přišel, ještě o něm bude řeč, a Němcová se skutečně 
pustila do práce. Hanuš se chodil přesvědčovat o pokrocích na díle 
a snažil se zajistit autorce klid k práci, jak dosvědčovala po létech 
Karolína Světlá. Poskytl jí též svoji stať „O svěcení výročních svát-
ků starých Slovanů“. I s Josefínou Čermákovou pak naslouchal čtení 
z rukopisu. Znalci našli v Babičce vliv nejrůznější četby autorčiny, 
například i Erbenovy Kytice.

Intimní ctitel Němcové Jan Helcelet, přítel a současně sok žárlivé-

Josefa Němce vždy obhajoval Radovan Lukavský, který jej hrál 
hned dvakrát („Jako listy jednoho stromu“ a „Horoucí srdce“). 
„Němec byl normální voják, důstojník, kterej se chtěl oženit a myslel 
si, vezmu si tohle děvče a založím rodinu. Ona vedla společenský 
život, za ním do Ďarmot nejela, ale po Slovensku jezdila s obdivo-
vateli! Služka jí napsala, že děti nemají co jíst, jestli by se nevrátila. 
Ona jí odpověděla, však je dost švestek, tak ať jim nadělá povidla,“ 
zaznamenal ve svých vzpomínkách.  

Režisér Krejčík to samozřejmě viděl jinak, prostě nádherná ženská 
a vedle ní pitomec. Nadával Lukavskému, že Němce tolik obhajuje! 
Když Josef Němec umřel, tak v náprsní kapse našli dopis od jejího 
ctitele, který jí nikdy nevyčetl.

Složitě tehdy Božena Němcová žila a stejné to bylo v dalších 
létech.

Její nejmilejší syn, nadaný Hynek, zemřel 19. října 1853 a Němco-
vá zůstává bez prostředků. Svůj žal zahání prací. Snad už od listopadu 
toho roku pracuje na Babičce a dokončuje ji zřejmě v létě 1854. Údaje 
se liší od konce května do začátku července. Pak ji více než půl roku 
nabízí, 26. března 1855 se chystá k úpravě posledních maličkostí. 
Krátce po jejím vydání, 10. června 1855, autorka píše příteli Juren-
kovi: „Začala jsem v tom pracovat po Hynkově smrti, v nejtrapnější 
době mého života, když mne omrzelo v světě žít. Utekla jsem do toho 
osamělého stavení v malém údolíčku, k nohoum milé babičky, a když 
jsem uslyšela její rozumná slova, její písně a pohádky, když tu pře-
de mnou stál její milý obraz, měla jsem zato, že jsem děvče, běhala 

UNČÍN: USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A JINÉUNČÍN: USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A JINÉ
Chviličku se zastavit a zapomenout 

na čas by potřeboval každý z nás. 
A to nejen u vánočního stromečku, 
ale i ve dnech všedních v celém dal-
ším roce. Konec roku je časem, kdy se 
obracíme zpět a hodnotíme, co nám 
rok přinesl, čím nám udělal radost.

V říjnu letošního roku oslavi-
la devadesáté narozeniny nejstarší 
občanka Unčína paní Josefa Hájková. 
Přejeme jí do dalších let spokojenost 
a hodně zdraví. Nejmladšími občan-
kami jsou Jolanka Ehrenbergerová 
a Nikolka Pešková, které se narodily 
letos. Přestože dětí se rodí čím dál 

Kulturní dění v obci zpestřují svý-
mi akcemi místní ženy. Hojně navští-
vené bylo rozloučení s prázdninami 
při posezení u kytar (díky bystřickým  
kytaristům). Poetické bylo uspávání 
broučků. Kdo se díval na ten zástup 
malých dětí, které procházely obcí 
s rozsvícenými lucerničkami, musel 
si připadat jako na návštěvě v knize 
J. Karafi áta Broučci. Na jaře půjdou 
děti  broučky opět probudit. 

Novinkou byl předvánoční jar-
mark, který navodil vánoční atmo-
sféru, zejména díky koncertu žákyň 
ZUŠ Bystřice n. P., kterým děkujeme 

je projektována výstavba suchého 
poldru na Ubušínském potoce a jeho 
přetrubnění. Zahájena měla být letos 
oprava břehů Ubušínského poto-
ka, zdržení nastalo kvůli brzkému 
příchodu zimy. Za pomoci dotace 
z Programu obnovy venkova byla 
opravena podlaha ve školní jídel-
ně, postavena přístavba skladu ZŠ 
a opraveny chodníky. Z dotace Fon-
du Vysočiny byly pořízeny kontej-
néry na bioodpad. 

To je současnost, ale byli bychom 
rádi, kdyby se nezapomínalo ani na 

Kulturní komise obce Zvole a ZŠ Zvole uspořádala v sobotu 1.12.2007 
v KD ve Zvoli již tradiční Mikulášskou besídku pro děti.  Během besídky 
bylo přichystáno pro děti několik soutěží, za které byly děti odměněny 
sladkostmi. Mezi děti zavítal i  Mikuláš se svým doprovodem a rozdělil 
pro asi  90 dětí přichystanou sladkou nadílku. 

Celou besídku doprovázela diskotéková hudba, při které si děti i rodiče 
zatancovali.

Doufáme,že se akce líbila hlavně dětem, ale i rodičům. 
Na místě je také poděkování členkám kulturní komise a ředitelce ZŠ ve 

Zvoli za přípravu besídky. Poděkování patří i p. Podzemskému, pronájemci 
KD ve Zvoli, za zajištění reprodukované hudby během celé besídky.

Mikulášská dětská diskotéka ve Zvoli

doby minulé. Za pomoci žáků ZŠ 
se podařilo objevit některé velmi 
zajímavé fotografi e z minulosti obce 
a určitě se jich v domácnostech skrý-
vá mnohem víc. Obracíme se proto 
na občany, aby zajímavé fotografi e  
zapůjčili na OÚ, abychom mohli zdo-
kumentovat dění v obci ve fotografi i 
a uchovat je pro budoucí generaci. 

Na závěr bychom všem rádi popřá-
li hezké Vánoce, v novém roce hodně 
zdraví, lidského porozumění a mno-
ho šťastných dnů. 

   Vlasta Grohová, starostka

méně, daří se zatím v obci udržet ško-
lu i školku. Unčínská škola klade vel-
ký důraz na samostatnost dětí, tomu 
odpovídají i dlouhodobě prosazované 
záměry promítnuté v plánech vy-
učujících. Zajímavostí zdejší školy je 
„rotující rozvrh“, kdy žáci při výuce 
přecházejí mezi ZŠ a MŠ s využitím 
takzvaných volných hodin. K dispo-
zici mají i výpočetní techniku a pěkné 
estetické prostředí. 

za krásný zážitek. Škoda, že se nepři-
šlo podívat více místních.

Rok 2007 byl pro obec rokem pro-
jektů. Teprve čas ukáže, zda úspěš-
ných (kvůli fi nancování). K realizaci 
je připraven projekt protipovodňové 
ochrany obce – hráze na řece Svratce. 
Tento projekt přináší i určité pochyb-
nosti vzhledem k údolní poloze obce, 
kdy při jarním tání hrozí záplavy také 
z kopců, které obec obklopují. Proto 
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ho Hanuše, zase poskytl k inspiraci jednu knihu. Právě v době svých 
kontaktů se spisovatelkou, v roce 1851, nechal upravit a vydat Moš-
nerovu „Pěstounku“. František Mošner (1797 – 1876) byl v Olomouci 
profesorem porodnictví a pak i ředitelem nemocnice. Na četné shody 
Babičky s jeho dílem poukázal už v roce 1912 Miloslav Hýsek. Něm-
cová Pěstounku zcela jistě četla a nechala se jí ovlivnit, i když šlo 
o didaktické dílo se stylisticky nevalnou úrovní. Němcová je daleko 
vynalézavější ve volbě jazykových prostředků. Hlavní hrdinky, pěs-
tounka Dorotka a babička, jsou podobně zaměřeny, rády připomínají 
českou minulost, radí celé vsi, ovládají přísloví, sbírají byliny. Pěs-
tounka miluje děvčátko Barušku, které má nejraději svou babičku! I 
v Pěstounce je podobná povodeň, vystupuje tu mlynář a myslivec se 
psem, leccos je tam podobného včetně dvou domácích psů a objevuje 
se tam i bláznivá Barka, která chodí žebrotou, pobíhá po lesích rozcu-
chaná a polonahá, děti se jí bojí. Jasný předobraz Viktorky!

Němcová si nebyla vědoma ceny své nové práce, jejíž rukopis se 
nezachoval. Filozof Hanuš ji považoval za výbornou, ale ne geniální. 
Zvláště dialogy se mu zdály nemotorné.

Už stovky let, co je krásná literatura literaturou, se vedou spory o 
báseň a pravdu. Většina čtenářů ctí autorovu možnost vykládat skuteč-
nost po svém, moci si vymýšlet a dotvářet. Jsou však tací, kteří lite-
rární licenci nepřijmou. Jednou se ve Víru vzbouřili diváci a nenechali 
dohrát divadelní hru, když neodpovídala přesně známé tragédii ze sou-
sedství. Přibývá též čtenářů, kteří čtou jenom literaturu faktu, neboť 
prý na výmysly nemají čas. Přesto se krásná literatura bude číst snad 

vždycky. A autorům bude dovoleno psát si příběhy po svém. V tom 
totiž spočívá jejich přínos a nenapodobitelnost, neboť kronikářské 
zápisy by se hodně podobaly a literatura by se stala dosti fádní. Přes-
to mezi námi žije hodně čtenářů v přesvědčení, že Němcová napsala 
Babičku přesně podle pravdy a že osudy všech postav v knize jsou 
zcela totožné se skutečnými osobami. Jiní zase vědí, že tomu tak není, 
neboť osudy postav z Babičky byly v posledních letech hojně publiko-
vány v knihách i na stránkách novin. Připomeňme si je ve stručnosti.

Božena Němcová prožila v Ratibořicích část dětství a velmi mladá 
se odtud vdala a odešla s podstatně starším mužem. Život neměla v 
žádném směru lehký. V srpnu 1844 se vrátila do míst svého dětství, 
aby tu společně s dětmi Hynkem, Karlem, Dorou a Jaroslavem načer-
pala sil. Zřejmě přitom vzpomínala na šťastné chvíle svého dětství a 
přitom se mohly ozvat první podněty k budoucímu dílu. Vzpomínala i 
na všechny ty lidičky z blízkého okolí a současným stavem musela být 
docela zarmoucena. A nechyběla jí zde jenom babička. I paní kněžna 
už byla mrtvá a zámek zel prázdnotou, údolí bylo zpustošeno loňskou 
povodní, na místě skutečného Starého bělidla stály panské skleníky, 
mlynář se odstěhoval, Mančinka ze mlýna i Kristla Celbová (obě na-
rozeny 1815) z hospody už byly vdané. Jen zestárlou Viktorku snad 
mohla potkat u splavu. Sama měla čtyřiadvacet let (či o několik málo 
let více jak by připouštěly nejasnosti o jejím původu), ale v duchu si 
jistě připadala podstatně starší… Měla na starosti malé děti, trápení s 
mrzutým mužem, na čemž ovšem měla i sama svůj podíl, existenční 
starosti ji doslova ubíjely. 

46                      47

Hledání ztraceného času 
                    Mezinárodní den učitelů

Málokdo si povšiml zprávy, že 
UNESCO vyhlásilo 5. říjen jako 
Mezinárodní den učitelů. Stalo 
se to proto, aby  se pedagogo-
vé a politici na celém světě  více 
zamýšleli nad problémy, kterých 
ve školství a výchově mládeže stá-
le více přibývá. Já se tak ani mno-
ho nezamýšlím, ale nedá mi to, 
abych  nesledoval zprávy z našich 
sdělovacích prostředků o chování 
dětí a mládeže na našich některých 
školách. A jsou to někdy zprávy, 
nad kterými zůstává rozum stát. 
Již na základní škole musí učitelé 
někde řešit problémy s alkoholis-
mem, drogami, násilím a šikanou. 
Není tomu tak samozřejmě na 
škole ve Zvoli, ani v Rozsochách, 
kde jsem se narodil. A samozřejmě 
také to není v Bystřici a na Bystřic-
ku vůbec. Je to tím, že rodiče zde 
dobře vychovávají své děti a na 
školách působí učitelé (učitelky), 
kteří nemají učitelství jako zaměst-
nání, ale jako povolání. Naše spo-
lečnost hledá způsob, jak tomuto 
zlu zabránit, jsou různá opatření, 
bohužel, i za asistence policie. 

Lidé říkají, že dříve nic tako-
vého nebylo. Já tomu ale nevěřím 
a jako obecní kronikář hledám ve 
starých kronikách. Jestli najdu 
a poučím se o tom, jak naši před-
kové řešili problémy s výchovou 
mládeže, poradím to našim činite-
lům, kteří jsou přes tyhle záležitos-
ti. Historie je učitelka života, jak 
říkali již staří latiníci „Historia 
Magistra vitae“.

Ve staré školní kronice jsem 
našel to, co hledám. V roce 1915 
učil na naší zvolské škole nadučitel 
(to je jako dnes ředitel školy) Alois 

Benč. V tom roce učinil do školní 
kroniky zápis, který vám ocitu-
ji: „Rozkvětu škol a vzdělávání, 
jakož i kázni školní jest na škodu 
stále zuřící válka. Nejen školní, 
ale i dorůstající mládež vůčihledě 
a nenápadně pustne, hrubne, že již 
úřady musí po nápravě volati“. Ty 
úřady (c.k. školní úřad v Novém 
Městě) vydaly vyhlášku a v ní, 
aby zpustlost mládeže napravena 
byla, se žákům i rodičům mnohé 
věci zakazují. Já tuhle vyhlášku 
v plném znění našim úřadům oci-
tuji pouze jako příklad, jak tehdy 
c.k. úřady proti tomu zlu bojova-
ly. Vyhláška vydaná podle par. 
7 císařského nařízení z roku 1853:

„Dětem a mládeži do 16 let se 
zakazuje:

1. Kouření na ulici, v sadech, ve 
veřejných místnostech.

2. Dětem a mladistvým osobám 
jest zakázáno vstupovati do hos-
tinců, kaváren, náleven jakých-
koliv bez průvodu rodičů, příbuz-
ných nebo dospělých po 9. hodině 
večer.

3. Vstup do kořalen a prodejen 
lihových nápojů a majitelům těch-
to podniků zapovězeno dovolovati 
jim pobyt ve svých provozovacích 
místnostech.

4. Zapovídá se hráti v karty a ji-
né náhodné hry.

5. Dětem a mladistvým osobám 
je zakázáno bezúčelně pobývati 
bez průvodu dospělých na ulicích, 
veřejných sadech a veřejných míst-
nostech po 9. hodině večer.

6. Návštěvy varieté, zpěvních 
síni, kabaretů, nočních místností 

i v průvodu dospělých je zakázá-
no.“

Tak tohle nařízení, tuhle vyhláš-
ku si do kroniky zapsal zvolský 
kantor Benč. Je jistě zajímavá, 
ale tyto zákazy jsou pro naši dobu 
naprosto neuskutečnitelné. Těžko 
si příkladně představit, že by rodi-
če jako dozor byli účastni moderní 
zábavě mládeže. Pan učitel Benč 
znáti obsah vyhlášky povinnost 
měl, ale nijak ji sledovat pro svou 
školu nemusel. On totiž věděl, jak 
se děti ve škole mají vychovávat. 
Věděl, jak jim dát náplň života. 
Učil děti a mládež pěstovat ovoc-
né stromoví, učil včelařit, pěstovat 
zeleninu, chovat domácí zvířata. 
O tom také napsal několik vel-
mi poučných publikací. Jeho žáci 
neměli čas a ani pomyšlení myslet 
na něco nekalého. 

Obsahem vyhlášky vydané v tom-
to čase by se  mohlo řešit mnoho 
příčin špatného chování mládeže. 
Já mám na mysli jen jednu závaž-

nou věc. Děti a mládež velmi 
pozorně sledují programy v televi-
zi. Myslím, že tu není dost pořadů 
o smyslu hrdinství slušného živo-
ta. Sledují tolik programů plných 
násilí, hrubostí a krve. Čtou se 
také bulvární časopisy, které vná-
šejí do hlav nejen mládeže úžasné 
zprávy z intimního života hvězd 
a politiků, kdy krásný vztah mezi 
dvěma lidmi, láska a přátelství, je 
bezostyšně nahrazen něčím jiným, 
jen aby se národ bavil a o  ničem 
nepřemýšlel. 

Je mnoho příčin, které vedou ke 
špatnému chování dětí a mládeže, 
ale uvádět je není úkolem toho-
to povídání. Já jsem cítil potřebu 
vzpomenout a oslavit dávného 
kantora zvolské školy, vynikají-
cího pedagoga. Také jsem chtěl 
oslavit všechny naše učitele, kteří 
obětavě vychovávají mládež pro 
život, kde by nebylo násilí, válek, 
kde by lidé žili ve vzájemnosti 
a porozumění.   
 Josef Pecina,

řídící učitel v.v.

Fejeton o jednom zvolském učiteli

Poznámka redakce:

Učitel Alois Josef Benč (1862 Nová Paka - 1929 Doubravník) je osob-
ností našeho kraje. Učil ve Strážku (1883-1889), v Dlouhém (1890-1908), 
od 1.9.1908 byl ředitelem školy ve Zvoli. V roce 1923 odešel na odpoči-
nek do Doubravníka, kde se věnoval práci v Sokole a kde je i pochován.

Své praktické i teoretické zkušenosti z domácího hospodářství, cho-
vatelství a zahrádkářství publikoval vedle vlastivědných článků časopi-
secky i v brožurách. Vydal např.: Zkušený rádce pro každého, Právní 
poměry sousedů k sobě i obci, Zužitkování odpadů v hospodářství, 
Praktický chov drůbeže všeho druhu, Boj proti nepřátelům člověka 
všeho druhu, Chov králíků a jeho výnosnost.

-HJ-
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Dagmar Pasterňáková je nejú-
spěšnější členkou kulturistického 
a fi tness oddílu TJ SOKOL Bystřice 
nad Pernštejnem a reprezentantkou 
České republiky ve fi tness.

Mezi její největší úspěchy pa-
tří 1. místo na mistrovství Čech ve 
fi tness 2006, 1. místo na mistrov-
ství České republiky v fi tness 2006 
a posléze získání nejprestižnějšího 
titulu u nás - Absolutní mistryně 
ČR 2006, 5.místo na EURO ELI-
TE TOUR KIJEV, což je polopro-
fesionální soutěž, které se mohou 
zúčastnit pouze mistři světa, Evropy 
a absolutní vítězové jednotlivých 
zemí, 1. místo na mezinárodní 
soutěži GRAND PRIX OPAVA, 
6. místo na mistrovství Evropy 2006 
a titul SPORTOVEC ROKU města 
Bystřice nad Pernštejnem 2006.

Tento rok se Dagmar zaměřila 
pouze na jednu soutěž, a tou bylo 

Dagmar Pasterňáková je pátá na světě 
ve fi tness!!!

mistrovství světa, které se konalo 
22.-24.9.2007 ve Španělsku. Mis-
trovství se zúčastnilo kolem pade-
sáti zemí světa a konkurence byla, 
jako každoročně, obrovská. Dag-
mar se předvedla ve své (zatím) 
životní formě a jejím cílem a snem 
bylo probojovat se do fi nále.

Nejprve se spolu se všemi závod-
nicemi zúčastnila eliminace, ze které 
postupuje pouze 15 závodnic do semi-
fi nále. Tam se soutěží 1) v plavkách 
a požadavkem je – dá se říct - doko-
nale propracované tělo, které musí 
být souměrné, přiměřeně osvalené, 
s co nejmenším množstvím podkož-
ního tuku, pěkná a upravená pokožka, 
tvář, účes,… - zjednodušeně řečeno, 
je to taková volba miss vysporto-
vaných postav a 2) v sestavě, která 
musí obsahovat prvky gymnastické, 
akrobatické, silové, boj.umění,…,ale 
především musí zaujmout. A to je 
Dášina silná stránka, neboť její sesta-
vy jsou vždy ozdobou každé soutěže 

- ať už to byla její „Lara Croft“, Kov-
boj s doutníkem a nebo ta poslední, 
kterou předvedla zatím pouze na 
tomto mistrovství světa. Na hudbu 
od Michaela Jacksona, píseň Thri-
ler, nastoupila na podium v kostřím 
obleku s upířími zuby a s dokonale 
propracovanou choreografi í. Per-
fektně provedenými jednotlivými 
prvky zaujala nejen porotu, ale 
i všechny ostatní účastníky mistrov-
ství, včetně fotografů a mezinárod-
ních sportovních televizí. Její sestava 
opravdu způsobila doslova rozruch 
a troufám si říct, že neexistuje člověk, 
který sestavu viděl a zapomněl ji.

Do fi nále na mistrovství světa 
postupuje pouze 6 závodnic. Dag-
mar se splnil její sen a do fi nále se 
probojovala. Celkově pak skončila 
na 5. místě a se svým umístěním 
byla opravdu velmi spokojená.

Dagmar Pasterňáková však nežije 

pouze fi tnessem. Je nejfotografo-
vanější fi tness modelkou v České 
republice a nyní má také spous-
tu nabídek na focení ze zahraničí. 
Jen do konce tohoto roku jí vyjdou 
3 titulní stránky (několik jich má již 
ve své sbírce).

Má 6ti letého syna Dušánka, který 
v září nastoupil do první třídy, a tak 
s maminkou denně píší domácí úko-
ly a dělá mamince samou radost. 

A tak i my přejeme naší reprezen-
tantce do budoucnosti hodně štěstí, 
zdraví a úspěchů.

Miroslav Korbička - trenér

Na tomto místě bych ráda podě-
kovala Městu Bystřice nad Pern-
štejnem a sokolskému oddílu v Bys-
třici nad Pernštejnem za fi nanční 
podporu, neboť tento sport je veli-
ce fi nančně náročný a bez jejich 
pomoci bych se letošního mistrov-
ství světa nemohla zúčastnit.

Děkuji.  Dagmar Pasterňáková

Florbal ASK Bystřice n.P.
Florbalový oddíl ASK Bystřice 

n.P. zve všechny příznivce na 1. ce-
lostátní fl orbalovou ligu dorostu 
do Sportovní haly v Bystřici n.P., 
kde ASK Bystřice n.P. sehraje 
další mistrovská utkání, a to dne 
12.1.2008 v 11:30 proti Sokol Dvůr 

Králové n.L. a v 15:30 proti Sokol 
Pardubice.

Dále zveme na zápasy starších 
žáků, které se také hrají ve sportovní 
hale v Bystřici n.P., a to dne 20.1.2008 
v 9:00 s Hippos Žďár n.S. a v 12:45 
s TJ OA Třebíč.

Tabulky jednotlivých družstev:

1. celostátní liga dorostu divize III po 8. kole

1. ASK Bystřice n.P. 9 52:36 22
2. SK JeMoBu 8 60:27 19
3. Sokol Pardubice 9 43:25 16
4. FbK Orlicko- Třeb. 8 33:35 15
5. SŠIS Dvůr Králové 8 43:47 13
6. S. Dragons H. Brod 8 36:47 9
7. TJ Lubná   9 29:54 3
8. FBŠ Jihlava 9 19:44 3

Liga Vysočiny mužů po 8. kole

1. SK JPřibyslav 8 52:60 16
2. SK Snipers Třebíč 7 83:46 15
3. TJ OA Třebíč B 7 50:35 13
4. ASK Bystřice n. P. 8 58:55 12
5. TJS Sport Žďár n/S 8 37:84 0

Liga Vysočiny st.žáků po 8. kole

1. SK JeMoBu 8 100:9 24
2. ASK Bystřice n. P. 8 73:24 19
3. TJ OA Třebíč 8 50:26 18
4. Hippos Žďár n/S 8 39:44 15
5. Sokol ED H. Brod 8 54:41 13
6. Spartak Pelhřimov 8 42:29 12
7. SK JeMoBu B 8 36:45 12
8. ŠSK ZŠ Jihlava 8 42:34 11
9. SK Snipers Třebíč 8 44:40 11
10. SK Přibyslav  8 20:88 3
11. PSKC Okříšky 8 29:89 1
12. Hippos Žďár n/S B 8  12:72 1

Liga Vysočiny ml.žáků po 8. kole

1. FBŠ ASICS Jihlava 8 46:13 22
2. Spartak Pelhřimov 8 31:22 14
3. S. Dragons H. Brod 8 36:40 12
4. PSKC Okříšky 8 26:30 9
5. ASK Bystřice n.P. 8 27:40 6
6. SK Snipers Třebíč 8 21:42 4

Dále upozorňuje, že každé úterý od 16.00 hod. probíhá ve sportovní hale 
nábor nových členů pro ročníky 1991 – 1999 do našeho oddílu. S sebou 
si přineste sportovní oblečení, obuv a fl orbalovou hokejku (možno půjčit 
i od nás).

Aktuální výsledky, tabulky a informace nejdete na adrese www.ask.
bystricenp.cz

Také bychom chtěli poděkovat našim sponzorům a to: městu Bystřice 
n.P, Wera Werk Bystřice n.P., ZDAR Žďár n.S.

Za ASK Bystřice n.P. Jaroslav Dufek

V neděli 2. prosince se ve Sportovní hale v Bystřici nad Pernštejnem 
uskutečnil sportovní den pro děti ze základních škol. Měly zde možnost 
vyzkoušet různé halové sporty, horolezeckou stěnu, bazén, různé spor-
tovní i logické soutěže.

Venku pak byli koně ze školního statku, kteří sklidili největší úspěch. 
Celá akce sklidila u dětí veliký úspěch zejména z důvodu, že si mohly se 
svými přáteli vyzkoušet pro ně zatím neznámé sporty a aktivity, napří-
klad bowling. 

Počet účastníků: 82 dětí a 15 dospělých - doprovod.
Generální partner akce: Komerční banka, a.s. - Banka roku 2007

SPORTOVNÍ NEDĚLE

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                            19. strana



INZERCE A SPORT

  Požadujeme:
  -     praxe v daném oboru, vyučen (není podmínkou)
  - dobrý zdravotní stav 
  - časovou fl exibilitu, spolehlivost
  Nabízíme: 
  - nadstandardní fi nanční ohodnocení 
  - zaměstnanecké výhody
  - práci v okolí Bystřice n.P.
  Termín nástupu: 
  -    dohodou 

  Bližší informace v sídle fi rmy, případně na tel. 602 759 601 (ing. Kekrt).
  TS města a.s., Na Cihelně 469, provozovna K Ochozi 666, 593 01 Bystřice n. P.

Komise sportu a mládeže města 
Bystřice nad Pernštejnem vyhlašu-
je anketu o nejlepšího sportovce, 
cvičitele a osobnost sportu roku 
2007.

Výsledky ankety budou vyhod-
noceny a ceny předány již tradičně 

Komise sportu a mládeže města Bystřice nad Pernštejnem
na VII. Plese sportovců, který se 
bude konat dne 1. 3. 2007 v Kul-
turním domě v Bystřici n. P.

Pokud se chcete zapojit do 
vyhodnocení naší ankety, prosíme 
Vás o odevzdání tohoto vystřižené-
ho anketního lístku s vyplněnými 

-------------------------------------------------------------------------------- zde odstřihněte -----------------------------------------------------------------------------

jmény nejpozději do 10. 1. 2008 
pracovníkům Informačního centra, 
které sídlí v městském muzeu. 

Vyplňte vždy celé jméno a pří-
jmení navrhovaného sportovce 
nebo trenéra včetně vyznače-
ní sportovní disciplíny, které se 
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Šermíři Sokola Bystřice n.P. po-
kračují s těmito výsledky:

10. 11. 2007 Brno „Mladé naděje“
fl eret mladší žáci:
15. místo Břetislav Jakubec
fl eret mladší žačky: 
1. místo Veronika Šikulová
17. 11. 2007 St. Johann (A) MT
fl eret žačky:
2. místo Zuzana Bukáčková
18. 11. 2007 Ostrava „Opavský lis-
topad“ 
fl eret kadeti:

v roce 2007 účastnil a dosažené-
ho výsledku v roce 2007. V každé 
kategorii můžete navrhnout pouze 
jednoho kandidáta na vyhodnoce-
ní, v opačném případě nebude Váš 
hlas započten do výsledků ankety.

Š E R M Í Ř I  B O D U J Í

1. místo  Jan  Kurfürst
fl eret kadetky:
3. místo Kateřina Jakubcová
24. 11. 2007 Šamorín (SK) MT
fl eret žačky:
8. místo Zuzana Jakubcová
24. 11. 2007 Salzburg (A) EP
fl eret kadeti:
69. místo Jan Kurfürst
25. 11. 2007 Salzburg (A) EP
fl eret kadetky: 
33. místo Kateřina Jakubcová

V. Kurfürst
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Pracovní příležitost pro všechny bez rozdílu věku

Jedna z největších společností v ČR pohybující se ve fi nanční oblasti 
zprostředkovává fi nanční produkty.

Hledáme mladé ctižádostivé zájemce, kteří mají chuť pracovat za velmi 
zajímavé provize s možností kariérního postupu – i lidi, kteří mají zá-
jem si jen přivydělat peníze navíc.

Nabízíme: prestižní práci za nejvyšší provize v oboru v ČR,
                  plnou podporu kolegů v týmu,
                  spoustu benefi tů navíc.

Nutný osobní pohovor. Schůzku možno domluvit na tel.: 777 229 889, 
p. Petr Hromátka, oblastní manažer.

PROFIREALPROFIREAL
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Dodávky betonových smìsí z vlastní betonárny v Bystøici nad Pernštejnem
pro velké i drobné odbìratele (vlastní doprava autodomíchávaèi, èerpadla betonu)

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb

KNIHAŘSTVÍ - Kubíčková

od 1.7.2007 přestěhováno na ulici Horní 2, Žďár nad Sázavou 

(přístavek Domu dětí a mládeže vedle bufetu VESNA)

Telefon: 566 622 164
  Provádíme:

  - vazby knih, diplomových prací, časopisů, Sbírek zákonů

  - opravy veškerých knih

  - uměleckou knižní vazbu

  Zhotovujeme:
  - kroniky, alba, dárkové kazety, maturitní stužky

  - MENU pro restaurace

  - pasparty

  - rámování obrazů

PŮJČÍM PENÍZE

BEZ POPLATKU

MOB. 774 511 300
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VYUŽIJTE ZIMNÍCH SLEVVYUŽIJTE ZIMNÍCH SLEV
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 INZERCE

DS REAL STAV s.r.o.
Viniční 82, 615 00 Brno

Tel.: 548 213 073, 
mob.: 605 299 944, 605 299 945

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Výstavba moderních viladomů v rezidenční zóně „Rovinky“ 

V každém domě je navrženo jen deset bytových
jednotek. Uživatelé domu budou mít k dispozici 
i velkou společnou terasu v posledním podlaží.

1+kk − 39,20 m2 včetně  balkónu 4,0 m2

1+kk − 50,15 m2 včetně  balkónu 6,3 m2

2+kk − 70,35 m2 včetně  balkónu 6,3 m2

3+kk − 91,10 m2 včetně  balkónu 6,3 m2

3+kk − 91,35 m2 včetně  balkónu 6,3 m2

Možnost zvětšení obytné plochy spojením dvou bytů

Ceny bytů od 976.000,− Kč vč. DPH

Obec: Herálec
Okres: Žïár nad Sázavou
Zdìný objekt býv. hostince (sklep, sál, 4 

2místn., kuch.) Poz.: 1421 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.650.000,- Kè

Obec: Velké Meziøíèí
Okres: Žïár nad Sázavou
Rozestav. zd. chatka se zahr. (místnost, 

2podkr. místn., kùlna) Poz.: 1267 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 315.000,- Kè

13RD13RD123

13RD135

13RD145

Obec: Budeè
Okres: Žïár nad Sázavou
Rod.dùm po rek. (1+1, WC, komora. 

2pùda, dílna) Poz.: 323 m.

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.200.000,- Kè

Obec: Špinov
Okres: Žïár nad Sázavou
RD  se zahradou ve Špinovì (2+1, 

2koupelna, WC,  pùda). Poz.: 674 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 695.000,- Kè

NOVINKA!

13RD111

Obec: Pøibyslav
Okres: Havlíèkùv Brod
Pronájem bytu 3+1 bytu náleží sklep a 
menší zahrádka pøímo pøed domem. 

2Celková výmìra bytu: 62,81 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 8.000,- Kè/mìs.

13RD136

Obec: Borovnice
Okres: Žïár nad Sázavou
Rozsáhlé stavení (býv. rychta) k 

2celkové rekonstrukci. Poz.: 3 410 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 3.690.000,- Kè

Obec: Jiøín
Okres:Jihlava
Pozemek s možn. výst. RD. (el. na hr.

2poz., kanal. povrchová. Poz.:11 291 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.100.000,- Kè

NOVINKA!

13CH121

13BT157

13RD124
13RD135

NOVINKA! SLEVA!

Obec:Hluboká u Krucemburku
Okres: Havlíèkùv Brod
Menší zem. usedlost (2 +1, pùda, sklep, 

2stodola, chlévy) Poz..: 2847 m

Tel.: 566 524 979
CENA:1.100.000,- Kè

NOVINKA!

13RD12813BT157 13RD152

KDO NABÍDNE

RD

TEL.: 608 559 814

K ODKOUPENÍ

VE ŠTÌPÁNOVÌ
NEBO

UJÈOVÌ?
Obec: Svratka
Okres: Žïár nad Sázavou
Starší RD (6+1) v obci Svratka. Poz.: 

2600 m

Tel.: 566 524 979
CENA:1.560.000,- Kè

13RD106 13RD149 13RD145

13RD154

Obec: Hluboká u Krucemburku
Okres: Havlíèkùv Brod
Starší rodinný dùm (4+1, pùda. dílna, 

2kùlna) Pozemek.: 513 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 530.000,- Kè

13CH132 13ZU108 13ZU153

SHÁNÍM STAVEBNÍ
PARCELU

PROSÍM
NABÍDNÌTE

NA BYSTØICKU

TEL.: 731 480 795

13PZ151

NOVINKA!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


