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Další opravy kanalizací a vodovodů

Noví zastupitelé se představují
3. Ing. Zdeněk Mašík

Narozen 4. dubna 1957. V lé-
tech 1972-1976 studoval na Střed-
ní zemědělské technické škole 
v Bystřici n.P. a od roku 1976-
1981 na Vysoké zemědělské škole 
v Brně. Poté pracoval jako tech-
nik v Agrochemickém podniku 
v Bystřici n.P., dále byl tři roky 
v Prostějově takříkajíc na „volné 
noze“, roku 2000 se stal manaže-
rem sportovních zařízení Měst-
sta Bystřice n.P. a od roku 2002 
pracuje jako jednatel společnosti 
Areál sportu s.r.o.

1. Jak byste charakterizoval svo-
ji funkci v Zastupitelstvu města 
Bystřice n.P.?

Členem zastupitelstva a rady 
města jsem byl už ve volebních 
obdobích 1990-94 a 1994-98. V té
době jsem odešel z Bystřice n.P. 
a v zastupitelstvu nepůsobil. Teď 
jsem byl zvolen za stranu SNK-ED 
jako nezávislý kandidát. Nejsem 
a nikdy jsem ani nebyl členem 
žádné strany. Moje role vyplý-

vá z mého sportovního zaměření, 
dlouhodobě jsem členem komise 
mládeže a sportu, ale věřte, že mě 
zajímá vše, co se v Bystřici děje.

2. Co je náplní Vaší práce ve spo-
lečnosti Areál sportu s.r.o.?

Mám na starosti chod celé spo-
lečnosti, která má v současnosti 14 
zaměstnanců plus několik brigád-
níků. Jedná se o zajištění provozu 
a dosažení rozumné ekonomiky. 
Jak to správně pojmenovat, pros-
tě aby výsledky hospodaření byly 
co nejlepší. Společnost provozuje 
víceúčelovou sportovní halu, areál 
venkovního koupaliště, fotbalové 
hřiště s umělou trávou třetí genera-
ce a od loňského roku také ubytov-
nu včetně restaurace na stadionu. 

3. Jaké by měly být Vaše další 
kroky v zastupitelstvu?

Co se týká zastupitelstva, snažím 
se do rozpočtu příštího roku prosa-
dit zvýšení příspěvku na sport, který 
se v letošním roce pohybuje zhruba 
kolem jednoho milionu korun. Jed-
ná se o různé granty pro sportovní 
organizace a školy, příspěvek SK 
Bystřice a také příspěvek na úhra-
du ztráty společnosti Areál sportu 
s.r.o. Ta je za loňský rok asi 190 
tisíc korun. Vzhledem k tomu, že 
jsme rozjížděli novou ubytovnu, 
kterou jsme vybavovali zařízením, 
jež nebylo součástí dodávky, a že 
ani sezóna na koupališti nebyla pří-
liš dobrá, považuji tento výsledek 
za výborný. Je to zásluha všech 
zaměstnanců společnosti. Ztrá-
ty podobných zařízení v jiných 
městech kraje Vysočina dosahují 

Pokračování na str. 4

V únoru letošního roku spadla 
část opěrné zdi v ulici Nádražní 
v Bystřici nad Pernštejnem. To byla 
stručná zpráva, která proběhla kraj-
ským tiskem. Začala série jednání 
o možnostech opravy. Nabízí se 
několik řešení, která mají svá opod-
statnění, ale i negativní dopady. 
V závěru jsme se dostali k praktic-
ky třem možnostem. 

1. Silnici prostě opravit s tím, že  
zůstane jednosměrná.

2. Silnici opravit tak, aby bylo 
možné ji provozovat obousměrně.

3. Silnici zobousměrnit a připojit 
k ulici Beránka.

Každé řešení je v něčem výhod-
né, ale má také negativa, jak jsem 
psal již dříve. Ale podrobněji. 
Prostá oprava je nejlevnější. Celá 
proběhne v režii majitele, což je 
Krajský úřad. Město však chce řešit 

Jak dál s jednosměrkou?Jak dál s jednosměrkou?
celou lokalitu komplexně, tedy 
dívat se do budoucna a zpříjemnit 
přístupnost bydlení našim obyva-
telům. Při jednáních jsme došli 
k možná nejschůdnějšímu řešení 
– zobousměrnit komunikaci, ale 
město by se podílelo částečně na 
nákladech opravy. Zástupci kraje 
Vysočina však tuto variantu pod-
mínili skutečností, že si město 
převezme komunikaci č.III/35734 
– ulice Pod Kaštany a komunika-
ci č. III/3889 – před Gymnáziem. 
Naše město tyto komunikace 
jednoznačně odmítá, neboť jsme 
přesvědčeni, že systémově a his-
toricky do majetku kraje patří. 
Třetí řešení je možná nejlepší 
z hlediska praktického, ale také 
samozřejmě nejdražší. Jedná se 
o akci řádově do dvaceti milionů, 
neboť zde jsou velice problémové 
výškové poměry. Po těchto úva-
hách a konzultacích s projektanty

 Pokračování na str. 4

Foto: Hynek Jurman
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Za krásného jarního počasí se 
7. března sešli bystřičtí občané před 
Makovského sochou u Školy TGM, 
aby si připomenuli výročí narození 
Tomáše Garrigua Masaryka, našeho 
nejen velkého politika, ale i fi lozo-
fa, pedagoga a spisovatele.

Kulturní program připravila pře-
devším paní Libuše Pechová. Nej-
dříve přečetla úryvek z knihy Jana 
Herbena „Chudý chlapec, který se 
stal slavným“. Masarykův projev 
k dětem pak přednesla studentka 
gymnázia, aby poté paní Pechová 
předzpívala píseň Teče voda, teče. 
Ve zpěvu jí podpořila většina pří-
tomných.

Květy k soše pak mimo jiných 
položili i místostarosta města Bc. 
Josef Vojta a pan Jan Svačina za 
KPV.                                                

                                             -HJ-

VZPOMÍNKA  NA  TOMÁŠE VZPOMÍNKA  NA  TOMÁŠE GARRIGUAGARRIGUA  MASARYKA MASARYKAOMLUVA
Omlouváme se těm čtenářům, 

kteří našli v minulém čísle Bys-
třicka přehozené některé strán-
ky. K chybě došlo při snášení 
listů v tiskárně. Noviny jste si 
mohli vyměnit v Turistickém 
informačním centru. Redakč-
ní šotek též způsobil posunutí 
čtení na pokračování „Omyly 
tradované“ o jednu stránku, což 
činí problém při vystřihování. 
Správnou verzi novin najdete 
v podobě PDF na internetových 
stránkách Bystřice nad Pernštej-
nem na adrese: http://bystricenp.
cz/kultura,sport,zájmy/noviny 
Bystricko. Libovolnou stránku 
si můžete vytisknout sami, příp. 
vám pomohou pracovníci TIC.

redakce

Sportovně 
střelecký klub 
Sportovně střelecký klub 

Bystřice nad Pernštejnem po-
řádá 22. 4. 2007 na střelnici 
v Chocholouši l. kolo Meziklu-
bové soutěže tříčlenných družs-
tev a jednotlivců. Libovolná 
malorážka a Sportovní malo-
rážka 60 ran. Závod je zařazen 
do Celostátního kalendáře.
za SSK jednatel Vobr František

Narození

Leden 2007

  4.1. Kristýna Mičková
  4.1. Ondřej Hronec
15.1. Libor Lukeš
18.1. Jan Antonín Vetešník
20.1. Radek Pacek
26.1. Jan Češka
30.1. Irena Chocholáčová

Jubilanti

Duben 2007

Marie Šperlingová   91 let
Alžběta Greznárová   85 let
Maria Antalová  85 let
Marie Chrástová   70 let
František Holemý  70 let

Úmrtí

Únor 2007

Františka Krytinářová  85 let
Jindřich Beneš  62 let

Březen 2007

Petr Hora 30 let

Foto: Hynek Jurman

 DUBEN 2007 
Datum Název akce Místo Organizátor 

18.3.-20.4.2007 Výstava obraz� Františka Zoba�e
Po-Pá 8.00-16.00, Ne 14.00-17.00 

VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ 

26.3.–4.4.2007 Velikono�ní výstava ZŠ TGM ZŠ TGM 
bude up�esn�no Divadelní p�edstavení „Kašpárkovy �ertoviny“ t�locvi�na ZŠ 

TGM
ZŠ TGM 

bude up�esn�no Ve�ejná prezentace jazykového pobytu t�ídy s rozší�enou 
výukou cizích jazyk�

ZŠ TGM ZŠ TGM 

 1.4.2007 D�tský karneval (14.00 hod.) Št�pánov n.S. - 
KD

MŠ Št�pánov n.S. 

 3.4.2007 18. Ochutnávka vín MS KD 
 4.4.2007 Odpolední p�edvelikono�ní diskotéka VS KD 
 6.4.2007 Kinokavárna – Kráska v nesnázích VS KD 
 7.4.2007 Jarmark Masaryk. nám. p. Ji�í N�mec 
 7.4.2007 Turnaj muž� ve florbalu Sportovní hala ASK Byst�ice n.P. 
  8.4.2007 Velikono�ní turnaj ve volejbale – mix  Sportovní hala TJ Sokol Byst�ice
  8.4.2007 Velikono�ní tane�ní ve�er p�i sví�kách MS KD 
10.4.2007 Pravidelné setkání �len� Sdružení k�es�anských senior�

pro region Byst�icko 
Orlovna SKS+OREL 

11.4.2007 Beseda – Expedice Vladivostok 2006 MS KD 
12.-13. 4.2007 Výchovné koncerty ZUŠ  

D�ti d�tem pro MŠ a ZŠ regionu Byst�ice n. P. (9.00 hod.) 
MS KD ZUŠ Byst�ice n. P. 

14.4.2007 Turnaj ve florbalu Sportovní hala ZŠ Horní Brno 
15.4.2007  Vernisáž výstavy J. Štoura�e, J. Plieštika a T. Smetany 

(Jíchova Byst�ice II.) – za�átek v 17.00 hod. 
M�stské
muzeum 

SFK+M�stské 
muzeum 

15.4.2007  Divadelní p�edstavení: Nebe na zemi (14.00 hod.) Rozsochy-
Orlovna 

Vírský divadelní 
soubor 

17.4.2007  Divadlo pro d�ti - Sávitrí VS KD 
17.4.2007 2. ro�ník recita�ní a literární sout�že klubovna KD a Spol. F.K. 
17.4.2007 Beseda se spisovatelem Zde�kem Vyhlídalem MS KD a Spol. F.K. 
19.4.2007 Akademie MŠ Byst�ice n.P. (15.00 hod.) VS MŠ 
19.4.2007 Koncert KPH – Thuri Ensemble MS KD a KPH 
20.4.2007 Koncert dechového orchestru ZUŠ (18.00 hod.) VS ZUŠ a KD 
21.4.2007 Pohár Vyso�ina MX CUP 2007 (motokrosové závody) Dale�ín – 

Píse�ská zmole 
Motocross sport 
Miroslav Vašek 

21.4.2007 Divadlo – Pudl a Magnolie VS KD 
21.4.2007 34. ro�ník turistického pochodu „Za krásami okolí 

Nedv�dice“ (prezence ú�astník� v sokolovn� v Nedv�dici)
Okolí 

Nedv�dice
Odbor Klubu 

�eských turist�
Nedv�dice

21.-22. 4.2007 Aerobic Sportovní hala DDM Fantasie Brno
 22. 4.2007 Divadelní p�edstavení: Nebe na zemi (15.00 hod.) Un�ín - KD Vírský divadelní 

soubor 
 22. 4.2007 l. kolo Meziklubové sout�že t�í�lenných družstev a 

jednotlivc�
st�elnice v 

Chocholouši 
Sportovn� st�elecký
klub Byst�ice n.P. 

 25. 4.2007 Klub p�edškolák� „Pastelka“ ZŠ TGM ZŠ TGM 
25.4.2007 Recitál Pepy Streichla a jeho host� Ládi Zítka a Karla 

Hitzgera 
VS KD 

26.4.2007 Animované pásmo pohádek VS KD 
28.4.2007 Sportovní hry pracovník� v bankovnictví Sportovní hala SOBSA Praha 
29.4.2007 Divadelní p�edstavení: Nebe na zemi (14.30 hod.) Bukov - KD Vírský divadelní 

soubor 
30.4.2007 �arod�jnice U koupališt� KD 

(Změna programu vyhrazena - aktuální změny na www.bystricenp.cz)
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i více než čtyři až pět milionů. 
Jsem přesvědčen, že na takové čin-
nosti se musí občanům města vždy 
přispívat.

4. Vaše další kroky v Areálu 
sportu? 
V rámci společnosti se už delší 
dobu snažím prosadit vybudování 
nějaké vodní atrakce na koupališ-
ti. Tobogán nebo skluzavka jsou 
atrakce, které našemu koupališti 
chybí. A aby mohlo být i v budouc-
nu konkurenceschopné, je to téměř 
nevyhnutelné. Také jednáme o ně-
kolika změnách v hale i na uby-
tovně. Je to rozšíření posilovny, 
odvlhčení vířivky, vybudování 
sauny atd.

5. Co byste vzkázal čtenářům, 
abyste je přiměl k návštěvám 
sportovního komplexu v Bystřici 
nad Pernštejnem?
Ve všech článcích, které někdy 
někde vyšly, zdůrazňuji, že tento 
sportovní komplex je jeden z nejlep-
ších v České republice, a závidí nám 
ho i města mnohem větší než Bys-
třice. Myslím, že toho, že ho máme 
zde v Bystřici, by měli občané hojně 
využít. Dělají to pro sebe a pro své 
zdraví, ne proto, aby společnost 
dobře ekonomicky vycházela.

6. Máte nějaké životní motto?
„Chovat se slušně“. Abych se za 
své chování nemusel stydět a všem 
se mohl klidně podívat do očí. 
A pak ještě jedno, „Mám se tak, jak si 
zasloužím“. Nemá cenu si stěžovat, 
stejně mi nikdo nepomůže a ještě 
z toho bude mít někdo radost.

7. Existuje něco, o čem jste se ve 
svém životě už řekněme „pře-
svědčil“?
Člověk se v životě musí spoleh-
nout jen sám na sebe a na své nej-
bližší… (menší odmlka). Nebudu 
to dál rozvádět.

8. V souvislosti s Vaším zaměře-
ním se nabízí otázka, zda berete 

život sportovně?
To si myslím, že ne. Na to nemám, 
bohužel, tu správnou povahu. 
Snažím se nad vším přemýšlet 
a tak vytvářím spoustu problé-
mů… Mám možná blbou povahu-
neumím se na něco vykašlat. To 
v sobě člověk buď má nebo nemá, 
těžko se to učí.

9. Co Vám Vaše práce dává či 
bere a jaký je Váš vztah k ní?
Vztah k práci? Často je mi vyčítá-
no, že u mě mají přednost všich-
ni cizí víc než ti vlastní, že se víc 
starám o cizí než o domácí. Ale 
to vyplývá i z té mé povahy, že se 
snažím všem pomoct a vyjít vstříc, 
než abych je odmítl. I když si mys-
lím, že i to by se měl člověk nau-
čit-dokázat ostatním něco odmít-
nout. A to, že se snažím pracovat 
pro ty druhé, pokud se to daří, při-
náší s sebou radost z práce. Že to 
k něčemu je, nejen pro vydělávání 
peněz - něco jako poslání. No a co 
mi vzala? Spoustu času, že jo. Ale 
jinak si myslím, že mi spíš hodně 
dala, než že by mně něco vzala.

10. Považujete se spíše za opti-
mistu nebo pesimistu?
Musím být optimista. Kdybych byl 
pesimista, nikdy bych se v Bystři-
ci nemohl zúčastnit na tom, co tu 
vzniklo a není to jen náš sportovní 
areál. Podílel jsem se zásadně na 
výstavbě nových tenisových kur-
tů a na založení tenisového klubu, 
kde jsem již téměř 25 let předse-
dou. Pomáhal jsem také při budo-
vání fotbalového stadionu a šaten. 
Hledám stále něco nového, a to 
bych jako pesimista nemohl. 

11. Na závěr byste nám mohl 
odpovědět na otázku, jaký je Váš 
vztah samotné Bystřici…?
V Bystřici jsem se narodil, vlastně 
celý život zde žiji, no a zde bych 
chtěl i dožít. To mi rodina občas 
vyčítá, že jsem se Bystřici uvá-
zal….

Dokončení ze str. 1

Noví zastupitelé se představují

a odborníky na dopravu navrhuje-
me kompromisní řešení.

Silnici Kraj Vysočina opraví 
na vlastní náklady a zůstane jed-
nosměrná tak jako dosud. Město 
Bystřice nepřevezme od kraje 
žádnou komunikaci a za ušetře-
né peníze opraví spodní část uli-
ce Bratrská tak, aby tu mohl být 
puštěn provoz z ulice Beránka. 
Musíme si poctivě přiznat, že i v 
součastné době tu jezdí vozidla 
i přes zákaz vjezdu! Na druhou 
stranu chápu obyvatele Beránky, 
pro které je náměstí poměrně blíz-

ko, ale cesta vozidlem je dlouhá 
asi 2 km. Toto řešení musí přinést 
rozšíření komunikace a vybudo-
vání chodníků, neboť celá lokali-
ta je zatížena provozem studentů 
Gymnázia a II. Základní školy. 
Procházejí tu také děti s rodiči 
do přilehlé školky a obyvatelé
Beránky.

Situace v tomto území je složi-
tá, ale chceme o ní diskutovat 
a doufám, že příjmeme rozhodnu-
tí, které uspokojí všechny občany 
našeho města.

Karel Pačiska,
starosta

Jak dál s jednosměrkou?Jak dál s jednosměrkou?
Dokončení ze str. 1

Radim Pekař, Simona Valčevská

PO RÁCOVÉ PADESÁTKOU!!!PO RÁCOVÉ PADESÁTKOU!!!
Dnešní stav dopravního značení 

na sil. I. tř. č. 19, ul. Rácová, je zce-
la zmatečný. Řidiči si nejsou schopni 
říci, zda jedou v úseku s povolenou 
nejvyšší rychlostí 60 km/hod. nebo 80 
km/hod. 

Ze směru od obce Štěpánov nad 
Svratkou je dána obecnou úpravou 
rychlost vozidla v obci 50 km/hod. 
Tato obecná úprava končí svislou 
dopravní značkou B 20a, která nás 
informuje, že „nejvyšší dovolená 
rychlost“ je 80 km/hod. Toto platí 
v úseku cca 500 m, nicméně rych-
lost 80 km/hod. je následně ukonče-
na na vzdálenější hraně křižovatky 
s místní pozemní komunikací ul. Ant. 
Štourače. U výjezdu z autobusového 
nádraží ZDAR je instalována svislá 
dopravní značka B 20a „nejvyšší 
dovolená rychlost“ 60 km/hod. I tato 
nejvyšší rychlost je posléze ukonče-
na na vzdálenější hraně křižovatky se 
sil. II. tř. č. 357, poté následuje opět 
obecná právní úprava v obci. 

Ze směru od obce Žďár nad Sáza-
vou jedou řidiči dle obecné úpravy 
v obci až k svislé dopravní značce 
B 20a „nejvyšší dovolená rychlost“ 
80 km/hod. Tato nejvyšší rychlost je 
ukončena na vzdálenější hraně křižo-
vatky se sil. II. tř. č. 388 a dále násle-
duje obecná úprava v obci. Úsek s 80 
km/hod. je dlouhý jen cca 500 m.

Na základě výše uvedené skuteč-
nosti podal odbor dopravy Městské-
ho úřadu Bystřice nad Pernštejnem 
podnět na Krajský úřad kraje Vyso-
čina, aby toto zmatečné dopravní 
značení bylo odstraněno. Dne 22. 2. 
2007 proběhla pracovní schůzka na 
půdě Městského úřadu Bystřice nad 
Pernštejnem - odboru dopravy.

Výsledkem tohoto pracovního setká-
ní je odstranění zmatečného dopravní 
značení, čili po celém „průjezdním“ 
úseku obce bude platit obecná právní 
úprava, tedy 50 km/hod. Tato nová 
úprava bude v platnosti od 1. 4. 2007. 

Odbor dopravy a SH

TELEGRAFICKYTELEGRAFICKY Z RADNICE Z RADNICE
- Městskou pokladnu se podařilo propojit on-line s bankou, takže obča-
né mohou platit na pokladně platební kartou.

- Jako poradní orgán ředitele Městského muzea vznikla v Bystřici nad 
Pernštejnem muzejní rada. Předsedá ji JUDr. Eva Špaková, tajemníkem 
je PhDr. Vladimír Cisár a členy Ing. Petr Dvořáček, Ing. Hynek Jurman, 
Ladislav Pokorný, Jaroslav Sadílek a Karel Skalník.

- Plynofi kace posledních tří městských domů na ulici Černý vršek proběhne 
do podzimu. Cena topení zůstane stejná jako v jiným městských domech.

- Občanská poradna v Bystřici (sídlí na poliklinice) zodpověděla v loň-
ském roce 412 dotazů. Nejvíce jich směřovalo na pracovně-právní vzta-
hy, dále na rodinné a majetkové problémy. vybral HJ

Pozvánka na výstavu
Městské muzeum v Bystřici a Společnost Františka Kroha pořá-

dají v neděli 15. dubna v 17.00 vernisáž výstavy malířů Jiřího 
Štourače a Tomáše Smetany a sochaře Jiřího Plieštika v rámci 
2. ročníku Jíchovy Bystřice. Na vernisáži bude vyhodnocena 
výtvarná soutěž. Úvodní slovo pronese Hynek Jurman. Zahraje 
barokní soubor ZUŠ Bystřice.

TELEGRAFICKY Z RADNICETELEGRAFICKY Z RADNICE

Těžba dřeva v Hoře
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás touto cestou informo-

vat o těžbě v lese zvaném Hora. Les se 
nachází u zahrádkářské kolonie poblíž 
Sídliště I.

V podzimních měsících roku 2006 
byla provedena těžba z důvodu výsky-
tu kůrovce a při řešení otázky přib-
lížení a odvozu vytěženého dříví jsem 
pochopil rčení pana Nerudy „Kam 
s ním?“ Jeho přiblížení díky celkové 
nepřístupnosti pro techniku pracující 
v lesním hospodářství, zastavěnému 
území, blízkosti kolonie zahrádkářů 
a pozemků v soukromém vlastnictví 

je nemožné, obzvláště když ani zima 
nebyla skutečnou zimou. V rámci 
nového lesního hospodářského plánu 
na rok 2007 – 2017 budou lesní porosty 
ve stáří 136 let a 96 o celkové výměře 
0,60 ha vytěženy. Nové porosty budou 
založeny tak, aby tento les plnil funkci 
příměstského lesa s převahou rekreační 
funkce a dřevinná skladba byla záru-
kou dlouhověkosti. Odvoz a přiblížení 
je díky přístupu pana MVDr. Koukala 
a pana Bureše možno provést již letos 
na jaře. Děkuji za pochopení. 

Za Lesní společenství obcí s.r.o.
Juračka Petr 

Provoz v dosavadní budově pošty v Bystřici nad Pernštejnem končí v pátek 
30. 3. 2007 v 11.00 hodin. O víkendu proběhne stěhování a provoz v nové 
budově bude zahájen v pondělí 2. 4. 2007.

STĚHOVÁNÍ  POŠTY
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Firma 
K. Hartwall s.r.o. 

oznamuje
Firma K. Harwall s.r.o. se 

sídlem v Bystřici nad Perštej-
nem tímto děkuje všem po-
tenciálním zájemcům na bu-
doucí pracovní pozice ve spo-
lečnosti K. Hartwall s.r.o.

Tímto si dovolujeme ozná-
mit, že vzhledem k před-
pokládanému zahájení sta-
vebních prací na výrobních 
halách koncem roku 2008 
a zahájení provozu v polo-
vině roku 2009, bude fi rma 
K. Harwall s.r.o registro-
vat pracovní nabídky až od 
počátku roku 2009.

Veškeré do této doby zasla-
né nabídky na zaměstnání se 
archivují a od počátku roku 
2009 se budou aktualizovat. 

S pozdravem

Vedení společnosti 
K. Hartwall s.r.o.

Budova Bosu je stále opuštěná
Jako smutná dominanta města 

působí objekt bývalé fi rmy Bos. 
V dražbě v měsíci únoru došlo 
k vydražení objektu prostějov-
skou fi rmou DONA Investment 
s.r.o. Musím napsat o radosti 
vedení města, že se začne v areálu 
něco dít, podnikat a vše přinese 
zaměstnanost našim občanům. 
Budou vyrovnány dluhy vůči za-
městnancům. Naše radost byla 
ale možná předčasná. Objekt byl 
uzavřen ke konci roku 2002 a od 
té doby chátrá. Zatím nemáme 
signály, že by v areálu započala 
jakákoli činnost. Při jednáních na 
radnici fi rma slíbila obnovit čin-
nost v objektu v nejbližší době. 
V posledních dnech si kladu otáz-
ku „co je to nejbližší doba“ – týdny, 
měsíce, roky? Proto pro stále ještě 
neodškodněné bývalé zaměstnance 
nemám dobrou zprávu. V nejbližší 
době odškodnění nebude, neboť 
dosud nebyl vydražený objekt cel-
kově zaplacen.

Jaký bude další osud je možné 
odhadovat v několika variantách:

1. Cena bude uhrazena a rozjede se 
činnost

2. Cena v daném termínu uhrazena 
nebude a objekt zůstane nadále 
pod správou správce konkurzní 
podstaty a ten bude organizovat 
nový prodej

3. Objekt se neprodá jako celek 
a bude nabízen po částech

dodatečně požádat. 
Pro majitele studny určené jako 

zdroj pro individuální zásobování 
domácnosti vodou (nepodnikatelské 
účely, tzn. např. k vaření, splachování 
WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, 
napájení zvířat apod.) v praxi nastane 
několik případů:

1. Studna (vrt) byla vybudová-
na před 1. 1. 1955 – odběr vody se 
považuje za povolený, je legální 
a není třeba žádat o vydání povolení 
k odběru vod, nehledě na to, že 
v listinné podobě žádné rozhodnutí 
vydáno být nemuselo. Pokud zároveň 
odběr podzemní vody slouží, podle 
prohlášení odběratele, k individuál-
nímu zásobování domácnosti vodou, 
považuje se odběr za povolený i po 
1. 1. 2008 a o žádné nové povolení 
není třeba žádat. Není podstatné, zda 
se jedná o zásobování domácnosti 
v místě trvalého bydlení nebo jinde, 
např. v místě rekreační chaty či cha-
lupy.

Jako doklad o stáří studny může 
být v případě kontroly vodoprávního 
úřadu předloženo: dokumentace ke 
stavbě, u níž studna stojí, nebo svě-
decká výpověď či jiné důkazní pro-
středky, které jsou vhodné ke zjištění 
stavu věci (tj. prokázání stáří studny) 
a které nejsou získány nebo prove-
deny v rozporu s právními předpisy 
(např. znalecký posudek zpracovaný 
např. pro převod nemovitosti, prodej, 
dědické řízení apod., čestné prohlá-
šení aj.). Vlastník takovéto studny 
(vrtu), může (ale nemusí) požadovat 
vydání „osvědčení“ vodoprávní-
ho úřadu o povolené studni (vrtu) 
a o povoleném odběru podzemní vody 

Máte povolenou studnu a odběr vody?Máte povolenou studnu a odběr vody?
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne plat-

nost některých stávajících povolení 
k odběru povrchových nebo pod-
zemních vod, která byla vydána a na-
byla právní moci do 31. prosince 
2001. Výjimku tvoří „nepodnika-
telé“, tj. majitelé studny s odběrem 
vody pro individuální potřebu své 
domácnosti (domácností se rozumí 
i chata nebo chalupa), kteří mají řád-
né povolení, popř. mohou doložit jeho 
vydání. Tedy ten, kdo dnes legálně 
odebírá vodu ze studny k nepodnikatel-
ským účelům, bude ji legálně odebírat 
i nadále, stávající povolení mu nezaniká. 

Každý, kdo odebírá podzemní 
vodu ze studny, musí mít povolení 
vodoprávního úřadu (MěÚ Bystřice, 
odbor životního prostředí); přitom 
stavba studny (kopaná studna, vrtaná 
studna, vrt, zářez apod.) je ze záko-
na vodním dílem, které lze realizovat 
také pouze na základě (stavebního) 
povolení vodoprávního úřadu.

Jedinou výjimku tvoří „nepodni-
katelé“, tj. majitelé studny s odběrem 
vody pro individuální potřebu své 
domácnosti (např. i zalévání zahra-
dy ze své studny), jejichž studna byla 
prokazatelně vybudována před rokem 
1955. Jejich odběr podzemní vody se 
považuje za povolený na základě práv-
ní fi kce podle § 56 nařízení vlády č. 
70/1956 Sb. i když majitel studny nemá 
v ruce „žádný papír s povolením“.

Ten, kdo odebírá vodu ze studny 
postavené po roce 1955 k jakémuko-
liv účelu (podnikání, pro domácnost 
apod.), musí mít platné povolení 
k odběru těchto vod. Kdo tedy dnes 
odebírá vodu z takové studny „načer-
no“, o vydání povolení by si měl 

z tohoto vodního zdroje. V takovém 
případě předloží vodoprávnímu úřa-
du žádost o vydání osvědčení, včetně 
dokladu o stáří studny a prohlášení 
o tom, že odběr podzemní vody 
z uvedeného zdroje slouží pro indivi-
duální zásobování domácnosti vodou 
(čestné prohlášení).

2) Studna (vrt) byla vybudována 
resp. povolena v období od 1.1.1955 
do 31.12.2001 

a) Vlastník studny má k dispozici 
stavební povolení (nebo kolaudač-
ní rozhodnutí) pro stavbu studny 
a vodoprávní povolení k odběru pod-
zemních vod - jsou-li k dispozici výše 
uvedené doklady, je stavba studny 
(vrtu) řádně povolena, včetně povo-
lení odběru podzemní vody z toho-
to zdroje, povolení nezaniká, platí 
i nadále t. j. po 1. 1. 2008. 

b) Vlastník studny má k dispozici 
stavební povolení (nebo kolaudační 
rozhodnutí) pro stavbu studny, ale 
nemá vodoprávní povolení k odběru 
podzemních vod – právně se jedná 
o odběr vody „načerno“, je třeba 
požádat o povolení odběru podzem-
ních vod – a to ve všech případech, 
tedy i v případě, že se jedná o indivi-
duální zásobování domácností pitnou 
vodou. Vzory pro podání žádosti jsou 
k vyzvednutí na vodoprávních úřa-
dech nebo je lze stáhnout na www.
zanikpovoleni.cz nebo na webových 
stránkách www.bystricenp.cz. 

c) Vlastník studny nemá k dis-
pozici stavební povolení (nebo kolau-
dační rozhodnutí) pro stavbu stud-
ny, a nemá ani vodoprávní povolení 
k odběru podzemních vod - právně 
se jedná o „černou stavbu studny“ 

a o odběr vody „načerno“. Pro uvedení 
tohoto stavu do souladu s platnými práv-
ními předpisy je nutné předložit vodo-
právnímu úřadu následující doklady:

Pro legalizaci stavby studny: 
(postavené do roku 1990) zjednodu-
šená dokumentace skutečného prove-
dení stavby studny (vrtu); vodoprávní 
úřad předloženou dokumentaci ověří, 
přičemž tato dokumentace nahrazuje 
kolaudační souhlas (dříve kolaudační 
rozhodnutí). U nepovolených staveb 
studní (postavené po 1. 1. 1991) tyto 
posuzuje vodoprávní úřad jako stav-
by bez povolení a je nutno předložit 
kompletní doklady pro vydání povo-
lení stavby studny (žádost o povole-
ní stavby, projektová dokumentace 
a přílohy).

Pro legalizaci odběru podzemní 
vody: vzory pro podání žádosti jsou 
k vyzvednutí na vodoprávních úřa-
dech nebo je lze stáhnout na www.
zanikpovoleni.cz nebo na webových 
stránkách www.bystricenp.cz. 

3) Studna (vrt) byla vybudována 
a povolena po datu 31. 12. 2001 – tj. 
vlastník studny má povolení stavby 
a povolení k odběru podzemní vody. 
V takovém případě je studna (vrt), 
včetně odběru podzemní vody z to-
hoto zdroje povolena v rozsahu vyda-
ného vodoprávního a stavebního 
povolení a toto povolení k 1.1. 2008 
nezaniká. 

Pro doplňující informaci se lze 
obrátit na odbor životního prostředí 
Městského úřadu v Bystřici n.P. na 
tel.: 566 590 325, 566 590 302 nebo 
566 590 300.

Odbor životního prostředí
Městského úřadu 

4. Areál se neprodá a bude chátrat 
i nadále, protože na demolici 
nikdo nesežene prostředky.
Kromě varianty č. 1. jsou 

všechny ostatní velice chmurné 
a město bude dělat vše, aby k nim 
nedošlo.

 Karel Pačiska, 
 starosta města

Foto: Hynek Jurman
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Z jednání rady města Bystřice nad Pernštejnem

Postřehy z jednání rady města ze dne 
13. března 2007 (poněkud netradičně, 
jak taky jinak) od Aleše Ptáčka.

Rada se toho dne sešla v plném počtu 
a relativně dobrém stavu zdraví.

Hned prvním bodem jsme se dostali 
k částečně reformovanému výroku „být 
či nebýt“, protentokrát v podobě „dát či 
nedát“, myšleno jako grant.

Zástupkyně komise kultury zde 
zdůvodňovaly své logické postupy 
při přidělování fi nancí jednotlivým 
žadatelům. Nakonec se většinou jed-
nalo o příspěvky na propagaci jednot-
livých akcí, reklamní letáky, plakáty, 
katalogy, odměny pro vítěze, nebudu 

zde vypočítávat jednotlivé příspěvky 
a jejich majitele. Jen jako zajímavost 
bych zmínil přidělení příspěvku na 
zhotovení kopie historického prapo-
ru Sboru dobrovolných hasičů, neboť 
originál pocházející z XIX. století 
zdobený hedvábím a zlatem prakticky 
dosloužil, a po úspěšném „face liftin-
gu“ jej budeme moci obdivovat spolu 
s ostatními exponáty našeho městské-
ho muzea. Zhotovení věrné kopie by 
přišlo bratru na 130 000 Kč, spokojí-
me se tedy s jeho menší a levnější vari-
antou, kterou budou dobrovolní hasiči 
používat na svých akcích.

Dalším bodem jednání bylo schvá-
lení grantů z programů Sport pro rok 
2007 a Mládež pro rok 2007, a mě 
nezbývalo než se obdivovat fi ligrán-
sky vystavěnému systému hodnocení 
komise sportu a mládeže. Jednotlivé 
žádosti prošly důmyslnou pavučinou 
kriterií, koefi cientů, bodů, procent a 
pořadí s pečlivostí, která nebyla věno-
vána ani výběru nadzvukových letadel 
pro naši armádu. Chlapci z ministerstva 
obrany by se museli červenat, kdyby 
slyšeli Jirku Dufka vysvětlovat hodno-

tící postupy jeho komise.
Dále rada pokračovala několika 

menšími body, schválila přidělení 
bytu v domě s pečovatelskou službou 
a posoudila žádost rodiny se dvěma 
dětmi o mimořádné přidělení měst-
ského bytu. Zde bych si dovolil malou 
poznámku, protože tento bod, předklá-
daný PhDr. Lukšovou, vyvolal v radě 
živou diskusi. Není totiž jednoduché 
odhlédnout od osobních emocí, vět-
šinou vedených s dobrým úmyslem 
člověku žádajícímu o pomoc vyjít 
vstříc a potom věcně, zcela v souladu 
se standardními postupy zhodnotit kon-
krétní situaci. Konečný verdikt by měl 
vždy vyhovovat principu nestrannosti a 
neměl by u občanů vzbuzovat dojem, že 
rada rozhoduje podle momentální výšky 
atmosférického tlaku nebo stavu kursu 
koruny k euru. Dohodnutá pravidla musí 
v Bystřici platit pro všechny stejně a sen-
timent jde stranou. Možná právě proto 
rada zmiňovanou žádost neschválila 
a doporučila žadatelům postup obvyklý 
pro bytovou politiku města.

V dalším průběhu zasedání nás 
Ing. Lipovský seznámil s půjčkami 

z Fondu rozvoje bydlení na rok 2007. 
Celkově komise doporučila půjčit 
zájemcům bezmála 1 500 000 Kč. Tato 
varianta podpory bydlení je pro mnoho 
našich občanů stále fi nančně zajímavá, 
mnohdy je dokonce výhodnější než 
samotná půjčka ze stavebního spoření.

Dále byla radě předložena zprá-
va komise výstavby, žádosti o prodej 
parcel a pozemků, krom jiného rada 
schválila Ing. Tomáše Straku jako 
tajemníka této komise, a po vzájemné 
výměně nových informací týkajících 
se problematiky města a jeho občanů 
zasedání skončilo. Cestou ze zasedání 
jsem přemýšlel o tom, čím se liší pří-
stup sociálního demokrata, komunisty 
a občanského demokrata v našem měs-
tě k otázce opravy místních komuni-
kací, čistoty ulic nebo třídění odpadů. 
Někteří vzdělanci stále tvrdí, že by se 
lišit měl.

Dva citáty pro dnešní den nako-nec: 
,,Nemáš-li sílu, abys šířil světlo, alespoň 
nezacláněj“. „Závist je nejupřímnější 
formou uznání“.

Tož tak.
Aleš Ptáček, zastupitel města

Další opravy kanalizací a vodovodů

I v letošním roce se připravují 
další masivní opravy kanalizací a vo-
dovodů. Jedná se o opravy vyvolané 
Správou a údržbou silnic, v jejichž 
plánu byl nový povrch průtahu 
Bystřicí, tedy od Penny marketu 
přes náměstí až po křižovatku ulic 
Nádražní a Pod Horou (k Elcomu). 
V některých úsecích této trasy je tře-
ba zrekonstruovat kanál i vodovod, a 

to v tomto rozsahu: vodovod – v ulici 
Novoměstská od PENNY MARKE-
TU po ulici MUDr. Veselého, kanali-
zace – v ulici Novoměstská v úseku 
od ulice R. Vaška v délce 196 metrů 
směrem k náměstí a dále úsek na ulici 
MUDr. Veselého k ulici Příční (délka 
124 m) - (viz. obr. 1 a 2). Dalším je 
rekonstrukce vodovodů v ulici MUDr. 
Veselého v délce 311 m a v ulicích 

Tyršově a Příční v celkové délce 294 
metrů – (viz. obr. 3). Poslední akcí 
je rekonstrukce kanalizace v ulicích 
Višňová, Jívová a Topolová (obr. 4), 
které navazují na odizolování něk-
terých bytových domů. V současné 
době se realizuje stavební povolení 
a práce by měly začít v průběhu měsí-
ce května tak, aby byly ukončeny 
v co nejkratším čase.

Jsme si samozřejmě vědomi, že 
rozkopané ulice obtěžují naše obča-
ny, proto se snažíme je včas infor-
movat. Bohužel investice do těchto 

rekonstrukcí jsou řádově v desítkách 
miliónů korun, a právě proto se neda-
jí dělat najednou, ale postupně po 
etapách. Na závěr je nutno zdůraznit, 
že všechny rekonstrukce probíhají 
ve spolupráci se Svazem vodovodů 
a kanalizací Žďársko, které se na 
investicích podílejí ze 70 %, pouze 
30 % nákladů zbývá na město.

Poznámka: plná čára znázorňuje 
trasu rekonstruovaného vodovodu, 
čerchovaná čára znázorňuje trasu 
rekonstruované kanalizace.

Josef Vojta, místostarosta

Obr. 1

Obr. 3 Obr. 4

Obr. 2
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Rád bych požádal Vaši redakci, 
zda by nemohla uveřejnit článek 
k zamyšlení. Možné téma lidský 
přístup k životnímu prostředí, 
předcházení vybírání milodarů 
pod různými názvy jako konto na 
záchranu Pepina, či Fifi ny. Na dra-
hé operace k výměně jater, ledvin, 
plic, anebo jen krve. A často stačí 
předcházet svou vlastní logickou 
úvahou vzniku často jen banálních 
maličkostí, jako je zaparkování 
svého vlastního miláčka na čty-
řech kolech. Chápu, odjezd ráno 

z parkoviště čelem, i když není na 
plný plyn, vypadá dobře a nebudí 
dojem impozantního odpichu, ale 
přeci jen se jedná o studený start 
a tudíž i zvýšený obsah olova 
a jiných škodlivin, které jsou výfu-
ky našich mazlíčků směřovány 
rovnou proti překážce za našim 
vozidlem. A zrovna jak na potvo-
ru jsou to okna zhruba 3 – 4 m. 
za námi. To by nebylo nic zlého, 
pokud za tím oknem zrovna někdo 
nespí, anebo není odkázán na 
pobyt v takto zasažené místnos-

ti, odkud není úniku, protože se 
jedná o garsonku, která nemá jiné 
okno, než zrovna to které směřuje 
k výfuku. Vžijme se do role kojen-
ce, či člověka nemocného po něko-
lika operacích. Kam se může bez 
cizí pomoci uchýlit na dobu, než 
byt opustí zápach spalin z motoru, 
obsahující karcinomotvorné sub-
stance, obzvláště pokud v době od 
4,30 hod do 5,30 hod. takto přijde 
do ovzduší před každým panelo-
vým domem několik jedových jed-
notek úměrně k počtu bytů. Proto 

apeluji na lidský rozum, který nám 
Bůh daroval k tomu, abychom ho 
používali, a prosím nejen za sebe, 
buďme alespoň natolik tolerantní 
a parkujme své miláčky pokud 
možno, hlavně v chladnějším poča-
sí, výfukem co nejdále od oken, či 
jiných otvorů, odkud je odkázán 
někdo a je jedno kdo to je, dýchat. 
Vždyť jednou to můžeš být i Ty, 
anebo Tobě někdo blízký.

Pak teprve to bolí, ale to už je 
většinou pozdě.

Blažek Vilém

Domanín 24.2. 2007

Vážený pane starosto!

Vyjadřuji svůj názor k Vaše-
mu článku v BYSTŘICKÝCH 
novinkách „Má černé řemeslo 
zlaté dno?“ Toto rčení v součas-
né „společnosti“ neplatí a dlouho 
platit nemůže a nebude. Součas-
ná řemesla by se dala nazvat v 
mnohých případech fušařinou. 
Sám jste v černém řemesle pod-
nikal, tak dobře víte, jak to je. Již 
v roce 2005 jsem zaslal článek 
do VYSOČINY na téma „STAV-
BA PERSPEKTIVY ČESKÉHO 
ŠKOLSTVÍ“, který samozřejmě 
nebyl zveřejněn. Škoda. Učňov-
ská škola se nachází již delší 
dobu v bludném kruhu, nevzkvétá 
a vzkvétat ani nebude. Pokud ČR 
měla v něčem výhodu před západ-
ními zeměmi, byla to rozvinutá 
a s ekonomikou provázaná organi-
zace středního odborného školství. 
Po roce 1989 však došlo k podstat-
ným změnám, (což také naznaču-
jete) které celý systém národního 
hospodářství změnily od základu 
s heslem „VOLNÝ TRH VYŘEŠÍ 
VŠE“. OBOR STROJÍRENSTVÍ 
zanikal spolu s podniky. Soukromé 
školství se nepřizpůsobilo požadav-
kům podniků a vzdělávací politika 
(jak sám také uvádíte) upadla do 
skutečného chaosu. Změny nikdo 
nezaručuje, ani neslibuje. A budo-
vat kapitalismus bez kapitálu je 
špatné. A jestliže nejsem schopni 
věci dát do patřičného pořádku, 
tak to udělá někdo jiný. Předpo-
kládá se další stagnace průmyslu 
a výroby obecně ve prospěch 
služeb. Otázkou je, kolik pracovní-
ků budou potřebovat služby a kolik 
výroba? Nůžky mezi poptávkou 
v perspektivních oborech a jejich 
skutečnými možnostmi na umístě-
ní absolventů na trhu se budou stá-
le rozevírat a nezaměstnanost tak 
pravděpodobně bude stoupat. Nic 
nového pod sluncem, že mladí lidé 
nebudou mít práci, v USA až 25 
procent mladých lidí práci nemá. 
V roce 2004 ukončilo vzdělání 
200 tisíc studentů a jen polovina 
z nich sehnala (praxi) zaměstná-

ní. Z toho vyplývá, že Vámi uvá-
děný počet studentů 250 tisíc, je 
skutečně mnoho. Neustále se řeší 
jen důsledky a neřeší se příčiny. 
Nelehkou situaci čerstvých absol-
ventů škol potvrzují i personalisté. 
Na řídící pozice zaměstnavate-
lé uchazeče bez praxe prakticky 
nepřijímají. PROTO PERSONÁL-
NÍ AGENTURY DOPORUČUJÍ, 
aby absolventi nastupovali i na 
nižší pozice, které třeba převyšují 
svou kvalifi kaci a čekali na to, až 
se ve fi rmě vypracují. Do budouc-
na se nelze obávat, že nebudou pra-
covní síly v oblastech, ve kterých 
dnes chybí. Chceme-li se zabývat 
školstvím, musíme si nejprve říci, 
jakou roli hraje v kapitalistické 
společnosti – z hlediska vládnoucí 
třídy. Jsou to základní tyto úlohy: 
- sociálně represivní – úkolem je 
modifi kovat myšlení mladých lidí 
tak, aby přijali za své základní fi lo-
zofi i individualismu, konkurence 
s ostatními, společenské normy 
a pravidla, odměňování „úspěš-
ných“ a trestání „neúspěšných“, 
selekce, poslušnost k autoritám atd. 
– KVALIFIKAČNÍ – připravit pra-
covní síly na požadovanou kvalifi -
kaci. PEČOVATELSKÁ – přebírá 
po určitou dobu péči o děti a zod-
povědnost za ně a uvolňuje tak pra-
covní síly (rodiče) k pracovnímu 
nasazení, Stav a perspektivy škol-
ství v ČR je třeba hodnotit v kon-
textu toho, jak se profi lují zájmy 
vládnoucí třídy v procesu restaura-
ce (obnovy) kapitalismu. Prakticky 
všude dochází k zavádění trhu do 
školství, odmítání ideálu rovného 
přístupu ke vzdělání pro všechny 
atd. Výsledky jsou již dnes jasné 
a anglosaských zemích, postupně 
se stejná tendence šíří i do EU, 
s prozatimními odchylkami a vý-
jimkou od normy. Uvedu jen něk-
teré trendy, ale důležité, které se 
prosazují nenápadně ale vytrvale 
pod tlakem nadnárodních škol pro 
děti vyšší střední třídy buržoazie – 
pokles úrovně všeobecného vzdě-
lání – přenesení nákladů vzdělání 
se státu na rodiny – přeměna vzdě-
lání z hlediska práva v privilegium 
pro bohaté (nebo pro mimořádně 

schopné), zákonitě musí vycho-
vávat základně masu pracujících, 
ať již pro dělnický povolání, nebo 
pro oblast služeb. Prostě přeměna 
škol v továrny na pracovní síly. 
Výsledek však neurčuje jedna stra-
na. nakolik bude buržoazie schop-
na tuto koncepci prosadit, bude 
záležet v první řadě na odporu pra-
cujících, rodičů, studentů. zatím 
se podařilo vytvořit masové hnutí 
v ŘECKU a ve FRANCII. U nás 
zatím žádné takové bojové hnutí 
nebo organizace neexistuje, takže 
podmínky na první pohled nejsou 
příznivé.
V současné době zájem rodičovské 
veřejnosti o problematiku školství 
spíše klesá než roste. Názor rodičů 
ve větším případě zní takto: „NEBU-
DEŠ MÍT PRÁCI – PŮJDEŠ NA 
PODPORU“. Měli bychom si vážit 
toho, co lidé u nás dokázali prací. 
Podle jednoho zahraničního ma-
nažera si stále nevážíme toho, že 
máme práci!! Oblíbené rčení za soci-
alismu „kdo nekrade, okrádá rodi-
nu“ s přechodem tržní ekonomiky 
nezmizelo. Zdá se však, že ani v 

CHRAŇME SI OVZDUŠÍCHRAŇME SI OVZDUŠÍ

Legalizace a vidimace
Legalizaci (tj. ověření, že žada-

tel litinu před ověřující osobou 
vlastnoručně podepsal nebo pod-
pis na listině uznal za vlastní) i 
vidimaci (tj. ověření, že opis nebo 
kopie listiny se doslova shoduje 
s předloženou listinou) Vám na 
Městském úřadě v Bystřici nad 
Pernštejnem rádi vyhotoví ihned 
na těchto místech: 

1) Masarykovo náměstí č. p. 
57 – odbor správní a školství 
– sekretariát starosty

2) Masarykovo náměstí č. p. 
60 – odbor správní a školství

3) ul. Příční 2. patro – odbor 
fi nancí a obecního živn. Úřadu 
– odd. obecního živnostenského 
úřadu

4) ul. Příční 3. patro – odbor 

převážně soukromé sféře (struktuře) 
české ekonomiky tato dětská nemoc 
nezmizela. Současně přiznal, jistou 
bezmocnost, neboť sehnat některé 
profese a odbornosti je těžké tak je 
lépe přivírat oči, pokud se nejed-
ná o vyložené „DOJENÍ FIRMY“. 
Nevím také, proč v BYSTŘICI NAD 
PERNŠTEJNEM je učiliště pro 
švadleny, automechaniky, stavební 
zámečníky. Pokud znám tyto absol-
venty, tak ani jeden tuto profesi nevy-
konává. Všichni mají jiné zaměstná-
ní se zaškolením. Víte za 3 roky co 
to je peněz zbytečně vynaložených. 
Na co potřebujeme „ZVLÁŠTNÍ 
ŠKOLU“? Závěrem lze konstatovat: 
V době, kdy učiliště zřizovaly sa-
motné závody, nebyl s učni ani 
s jejich praxí problém. Oživení eko-
nomiky není ovšem možné nikde, 
tedy ani u nás bez růstu průmyslu.

Pane starosto! To co jsem tady 
uvedl jsem většinou získal ze 
ZPRAVODAJE č. 2/1999 VÝBO-
RU NÁRODNÍ KULTURY, tedy 
nic vymyšleného.

S pozdravem a přáním pevného 
zdraví Josef Růžička

správní a školství- oddělení 
správní (matrika)

5) ul. Příční 4. patro – odbor 
dopravy a silničního hospodář-
ství

6) ul. Příční 4. patro – odbor 
správní a školství – oddělení 
školství

Je zřejmé, že na našem úřadě 
můžete ověřit podpis na mnoha 
místech. Bohužel se nám nedaří 
vyvrátit mezi občany (ale i úřed-
níky jiných institucí) zakořeněnou 
představu, že ověřit podpis může 
na úřadě pouze matrika, což někdy 
způsobuje na tomto oddělení zby-
tečné fronty. Využívejte proto, 
prosím všech možností, které Vám 
úřad nabízí. 

-red-

Listárna:

Listárna: ZBYTEČNĚ VYNALOŽENÉ PENÍZBYTEČNĚ VYNALOŽENÉ PENÍZE?ZE?
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    hlavně pro děti. Letos ji v Kulturním 
domě v Bystřici n.P. pořádal 18. února 
DDM společně se SRPDaŠ mateřské 
školy Pohádka. Kulturní dům zapůjčil 
sál, reprodukovanou hudbu pouštěl 
malým tanečníkům p. Koudelka a pro-
gramem provázela p. Ondráčková. 
O slavnostní zahájení se postarala dět-
skou módní přehlídkou p. Kolářová.

Soutěže připravil DDM v Bystřici 
n.P. a tombolu zajistila MŠ Pohádka 
z Nádražní ulice v Bystřici n.P. Po 
celou dobu karnevalu byla kromě 
bufetu ve foaye otevřena i restaurace 
Club. Všichni pořadatelé se trochu 
obávali návštěvnosti. Vždyť chřipka 
si vybírala svoji každoroční daň za 
nevydařenou zimu, ale počet účastní-
ků předčil veškerá očekávání.

KARNEVAL JE ZÁBAVA…

Jenom masek bylo více jak 200 
(a to nepočítáme zaměstnance DDM 
a maminky z výboru SRPDaŠ, které 
prodávaly tombolu také v maskách). 
Mohli jste tu vidět nejen princezny, 
kovboje, Karkulky, vodníky, čer-
nokněžníky, mušketýry, ale i šneka, 
čmeláka nebo draka - všechno jako 
živé. Všichni se dobře bavili. Odmě-
nou pro vítěze soutěží byly sladkosti 
a potlesk ostatních. O cenách pro mas-
ky rozhodlo losování. 

Pro účastníky karnevalu bylo při-
praveno přes 500 cen a všechny našly 
své výherce.

MŠ Pohádka touto cestou ještě 
jednou děkuje všem sponzorům, kteří 
přispěli k tomu, že mohla být tombola 
opravdu bohatá.

Všem, kteří nám poskytli sponzorské dary, patří ještě jednou náš dík. 
I jejich zásluhou mohli pořadatelé říci, že se letošní dětský karneval 
opravdu vydařil. Svědčila o tom radost přítomných dětí, spokojenost 
pořadatelů, ale hlavně to, že se dětem ani domů nechtělo.

za pořadatele MŠ Pohádka Bystřice n.P
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V úterý 20. 2. 2007 před „škaredou 
středou“ jsme s dětmi, přestrojenými 
za maškary, uspořádali masopustní 
průvod v blízkosti naší mateřské ško-
ly, abychom našim spoluobčanům 
připomněli nadcházející dobu maso-
pustní a dětem přiblížili staré tradice. 
Za doprovodu rytmických nástrojů 
jsme navštívili obchod pana Fendry-
cha, který na naše děti vždy pamatuje 

MŠ Korálky a lidové tradice
s drobnými sladkostmi, abychom jej 
potěšili, stejně jako MUDr. Kozáka, 
kterého děti znají z přednášek pro 
děti o zubní péči. Navštívili jsem také 
starostu města pana Pačisku na radni-
ci, aby nezapomněl na staré zvyky.

Odměnou nám byly radostné oči 
dětí, pro které byl celý průvod přes 
město velkým zážitkem. 

Učitelky MŠ Korálky
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Skautské středisko KLEN 
informuje

Jaro nám pomalu, ale jistě kle-
pe na dveře a příroda se probouzí 
ze svého podivného zimního po-
lospánku, který nám pořádně 
zamotal hlavu. Kdo čekal náva-
ly sněhu, zmýlil se stejně jako ten, 
co si myslel, že už sněžit nebude. 
A tak jsme střídali skautský program 
podle neustále se měnícího počasí. 
A že byl opravdu pestrý. 

6. ledna se vydali naši skauti na 
Tříkrálovou sbírku, aby tak pomohli 
postiženým spoluobčanům. Všem, 
kteří přispěli, chceme poděkovat 
za podporu, neboť soucit a podpora 
těch, co mají svůj život velmi ztížený, 
patří k ušlechtilým lidským charak-
terům. Za nepříjemného a deštivého 
venkovního počasí jsme 20. ledna 
uspořádali v bazénu sportovní haly 
skautské plavecké závody. Každá 
věková kategorie měla své disciplíny 
a kromě plavání na čas se soutěžilo 
v potápění pro předměty, netradič-
ních štafetách, nebo skocích do vody. 
Především naši nejmladší si vody 
užili do sytosti a ještě získali sladké 
odměny a účastnické diplomy. Jako 
nejvšestrannější plavci se ukázali 
Vašek Stárek, Pavel Sláma a Denisa 
Korbářová. Sněhové nadílky, která 
přišla na konci ledna, jsme využili 
hlavně na schůzkách. Skauti potom 
na začátku února vyrazili na výpra-
vu, ale to už okolí Bystřice pokrýva-
ly jen roztáté zbytky. Přesto se stavě-
la nejvyšší věž ze sněhu, nebo se do 
nafoukaných závějí skákaly různé 
akrobatické kousky. Nesměla chybět 

oblíbená střelba sněhovými koulemi 
na terč, nebo orientace v zimní příro-
dě. Ve srubu Pod Horou se pak zkou-
šela signalizace semaforem. Roveři 
využívali nepříznivého venkovního 
počasí k lezení na umělé stěně a při-
pravovali se tak na semináře, které je 
čekají. Teplého téměř jarního poča-
sí využili 17. února mladší chlap-
ci – vlčata i děvčata - světlušky ke 
svým výpravám do přírody. Zatímco 
kluci se vypravili na Domanínský 
rybník a během cesty se bavili růz-
nými hrami, pozorováním zvířat 
a praskáním zamrzlých kaluží, tak 
holky si to namířily opačným smě-
rem. Hledání zlatých klíčů od pokla-
du je zavedlo k rybníku Argentina. 
V krásném počasí světlušky vyzkou-
šely spoustu her a také si zalyžovaly 
na travních lyžích. Poslední únoro-
vou akcí nejstarších skautů – roverů 
bylo tradiční zimní táboření v Jizer-
ských horách s názvem Předěl. Klu-
ci se vyřádili na běžkách i bez nich 
v sněhu, který letos na Vysoči-
ně citelně chyběl. Nesměl chybět 
výstup na horu Jizeru, nebo ranní 
mytí v horské bystřině. Zkrátka 
bystřičtí skauti se rozhodně nenudili 
a nejinak tomu bude po zbytek roku. 
Vždyť v dubnu oslaví skauting 100 
let od svého založení a my jedeme 
na velkolepé oslavy, které se usku-
teční v Praze. A vy, kdo nejste skau-
ti, nevěšte hlavy. Na to stát se skau-
tem není nikdy pozdě.

S pozdravem 
Luboš Gável - Upír

������������������������	
�

Byli to následující sponzoři 
ALFIX ČR s.r.o., AUTOŠKOLA - p. Vetešník , AUTODÍLY - p. Pečinka, BYSTŘICKÁ LIDOV-
KA, KOOPERACE BYSTŘICKA, CARS.cz, CORMEN, CREATIX  s.r.o. , ČMSS, DĚTSKÝ RÁJ,  
DROGERIE TETA i RACEK , ELEKTROINSTALACE - p. Mikše, ELCOM s.r.o., FLORES, 
p. Fendrych, FONOREX, FORTEL, GURMÁN, HASIČSKÁ POJIŠŤOVNA, HRAČKY, IN - 
SPIRACE  boutiqve,  JEDNOTA Velké Meziříčí,  KADEŘNICTVÍ  EVA, Kosmetický salón 
ALENA, KOVOVÝROBA - p. Málek, KVĚTINY - p. Pevná, KNIHA, LEVNÝ TEXTIL- p. Slámo-
vá, LEVNÉ ZBOŽÍ- p. Kolář, LÉKÁRNA u sv. Vavřince, p. PharmDr. Ondrášková - LÉKÁRNA 
u Kapličky,  LÉKÁRNA ARNICA, MĚSTO  BYSTŘI- CE  N. P., ORDINACE  p. MVDr. Dvo-
řáka, PEKAŘSTVÍ -  p. Koudelka, POHOSTINSTVÍ Věchnov, POTRAVINY - p. Dostálová, 
POTRAVINY  KORZO, PNS - p.ing. Ondra, PKS HOLDING a.s. Žďár n.S., STŘÍTEŽ a.s., 
TRING Janišovice s.r.o., Textilní GALANTERIE, TEXTIL - ODĚVY - p. Fabiánová, SEDLÁ-
ŘOVO  PEKAŘSTVÍ, SKLENÁŘSTVÍ - p. Mazourek, STAVEBNINY  MARKO,  STAVEBNINY- 
p. Zeman, STOLAŘSTVÍ - p. Trybula, STŘÍTEŽ a.s., SPORT - p. Procházka, WERA  Bystřice 
n.P., VPO PROTIVANOV, ZASTA- VÁRNA, ZDAR a. s., ZVERIMEX- p. Došlíková, RODIČE 
dětí a zaměstnanci MŠ POHÁDKA z Bystřice n.P.
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Tuto problematiku řeší pan Ivan 
Lidmila v článku PRÁVA (Vyso-
činy) dne 10. 1. 2007 s využitím 
konstatování starosty města Bystřice 
pana Karla Pačisky, senátora pana 
Josefa Novotného a paní Evy Sekoro-
vé – mluvčí žďárského Úřadu práce.

To, že v Bystřici, ale i jinde se 
začíná projevovat nedostatek strojařů 
(i když podle článku jsme se dozvě-
děli, že region se pomalu ale jistě stá-
vá centrem strojírenské výroby), se 
snad ví už delší dobu.  

V prvé řadě musíme souhlasit 
s naprosto rozumným řešením vede-
ním bystřické radnice, a to jednáním 
se školami a zřizovatelem. Souhlas-
ný názor musíme vyslovit i se slovy 
ředitele VOŠ a SPŠ ve Žďáru n.S. a to 
v tom, že i fi rmy by tímto směrem 
měly ještě více napnout síly a stu-
dentům (učňům) něco atraktivního 
nabízet. Souhlasíme i s konstatováním 
žďárského úřadu práce ohledně prová-
děných nebo možnostech provádění 
rekvalifi kací, které jsou nejrychlejším 
možným řešením aktuální situace. 
Hotové studenty nebo učně nikdo 
nevyrobí dřív než za čtyři roky.

Podle názoru senátora pana 

Proč scházejí strojaři pro 
firmy na Bystřicku?

Novotného je řešením provedení 
jím urgovaných změn hejtmanovi na 
základě materiálu, který pro optimali-
zaci středního a učňovského školství 
našeho kraje údajně vypracoval už na 
jaře loňského roku. Chápeme obavy 
pana Novotného o nedostatek kvali-
fi kovaných pracovních sil (o tom už 
jako přední funkcionář města věděl 
dávno), ale přes všechnu úctu k panu 
Novotnému musíme konstatovat, že 
žádný takový avizovaný materiál se 
k nám nedostal a můžeme jenom 
konstatovat to, co jsme dělali dopo-
sud a co hodláme nebo můžeme dělat 
v budoucnosti. 

Koncepce školství v okrese Žďár 
nad Sázavou před vznikem krajů byla 
taková, že střední a učňovské školství 
ve Žďáru se bude věnovat oborům 
průmyslovým (tedy i strojírenským), 
Bystřice bude střediskem školství 
zemědělského. Z klasické zeměděl-
ské školy vznikla poměrně velká (602 
studentů a učňů) škola, která nabí-
zí pro maturanty studium na Vyšší 

odborné škole oboru Agroturistika, na 
Střední zemědělské škole obor Agro-
podnikání, Ekonomika zemědělství 
a výživy a obor Management cestov-
ního ruchu. 

Na učňovských oborech kromě 
schváleného oboru Automechanik, 
Autoelektrikář, Šití oděvů, Doprav-
ní provoz, Zemědělský podnikatel, 
Zahradnické práce, Zahradník, Pod-
nikání v oborech zemědělství a les-
ního hospodářství, Kuchařské práce 
a Práce ve zdravotnických a sociál-
ních zařízení – nabízíme už několik 
let obor Zámečnické práce ve staveb-
nictví, Klempíř – strojírenská výroba, 
Klempířské práce ve stavebnictví 
a Opravář zemědělských strojů, tedy 
oborů, které mají velmi blízko k pro-
blému o kterém hovoří výše uvedený 
článek a kritika pana senátora, že ve 
vzdělávání na Zemědělské škole, 
která se mimo jiné již dávno takto 
nejmenuje, je ustrnulý systém. 

Myslíme si, že tzv. Zemědělská 
škola udělala za celá léta své existen-

ce pro střední a učňovské školství kus 
poctivé práce.

Postupně se vyrovnala s útlumem 
(doufejme dočasným) zemědělské 
výroby, měnila a inovovala studijní 
a učňovské obory, vytvořila jednu 
Vyšší odbornou a střední školu.

Na závěr otázka: Je to vina jen 
Zemědělské školy?

Škola reagovala už před pěti lety 
na potřebu místních podnikatelů v 
oboru strojírenství (INNEL a WERA 
WERK) tím, že praktické vyučování 
probíhalo na uvedených pracovištích 
(CNC strojích a obrábění kovů).

Je náhodou, že podobně jako v loň-
ském roce vychází podobný kritický 
článek v době, kdy se žáci základ-
ních škol a jejich rodiče rozhodují 
o budoucím studiu na střední škole?

No a úplně na závěr – Agrární 
komora okresu na nás útočí v tom 
směru, že vytrvalí zemědělci stárnou 
a nemá je kdo nahradit, nejsou např. 
inseminátoři. Tedy řada otázek a řada 
problémů k řešení, jde jenom o to, 
řešit je v patřičnou dobu a na patřič-
ných místech.

Vedení VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem

- v únoru proběhl zápis dětí do prv-
ních tříd, budoucí prvňáčci však ne-
přijdou do školy až v září – ve studiu 
pro předškoláky „Pastelka“ se sejdou 
už 14. března a potom pravidelně 
každý měsíc

- naši současní prvňáčci byli „paso-
váni na čtenáře“ – slavnost proběhla 
v městské knihovně za účasti mnoha 
jejich rodičů a prarodičů

- na konci února uspořádala škol-
ní družina maškarní masopustní 
karneval – zatančit a zasoutěžit si 
přišlo více než 150 našich žáků, 
jejich kamarádů a budoucích prv-
ňáčků v zajímavých maskách 
a kostýmech

- naši páťáci si vyjeli na exkurzi 
do skláren ve Škrdlovicích – zajíma-
vá profese sklářů a jejich překrásné 
výrobky žákům učarovaly

- ve škole pracuje „žákovský parla-
ment“ – jeho „poslanci“, zástupci jed-
notlivých tříd se usnesli, že žáci naší 
školy na dálku adoptují čtrnáctiletou 
dívku z Ugandy a budou přispívat na 
její vzdělání

- naši žáci získali přední místa ve 
výtvarné soutěži MěÚ „Život u poto-
ků, říček a rybníků naší Vysočiny“ 

- zúčastnili se slavnostního vyhlá-
šení vítězů a předání cen v bystřic-
kém muzeu

- i v recitační soutěži bystřického 
obvodu získali žáci pěkná umístění - 
první místo (V. Šilhánová ze 3. roč.), 
druhá místa (H. Bukáčková z 5. roč. 
a T. Sobotková ze 7. roč.) a třetí mís-
to (A. Klukan ze 4. roč.) - budou naši 
školu reprezentovat v okresním kole

- velkou radost máme z úspěchu 
P. Bukáčkové, žákyně 7. roč. - 
v okres-ním kole olympiády v an-
gličtině obsadila 1. místo - a M. 
Vrbíka z 5. roč. - obhájil 2. místo 

Střípky ze života 
Základní školy TGM

v okresním kole matematické olym-
piády

- také ve sportovních hrách má 
škola velké úspěchy - v únoru pro-
běhla okrsková (1. místo) a okresní 
kola (2. místo) ve fl orbalu a naše 
družstva postoupila do kvalifi kace na 

republikové fi nále (3. místo)
- ve dnech 26. 2 až 2. 3. 2007 

proběhl „týden otevřených dveří“ 
v ZŠ TGM - velký zájem projevili 
a možnosti návštěvy využili přede-
vším žáci ze ZŠ v Rovečném a jejich 
rodiče

… a co se chystá?
- členové divadelního kroužku 

dokončují nácvik hry „Kašpárko-
vy čertoviny“ - pro žáky školy i pro 
veřejnost divadlo zahrají už v dubnu

- díky „příznivému“ průběhu zimy 
zdárně pokračují stavební práce na 
výstavbě nové tělocvičny - všichni se 
těšíme na moderní prostředí pro spor-
tovní a tělovýchovné aktivity

- v únoru se žáci 5. a 9. tříd zúčast-
nili srovnávacích testů Kalibro - v du-
bnu si páťáci vyzkouší řešení celo-
státních testů Cermat v oblastech 
matematiky, češtiny, humanitního 
a přírodovědného základu

- zajímavou soutěží je pro naše 
žáky i „Matematický klokan“ - jde 
o soutěž mezinárodní, kdy ve stejný 
den řeší matematické úlohy žáci a 
studenti celého světa v kategoriích 
Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet
    - letos proběhne v pátek 16. března

- třídní paní učitelky a vyučující 
angličtiny připravují náplň a organi-
zují jazykové pobyty pro žáky ze tříd 
s rozšířenou výukou cizích jazyků

- proběhne také veřejná prezentace 
a beseda

- ve „chvilkách s angličtinou“ se 
s cizím jazykem budou od září pravi-
delně setkávat již žáci prvních tříd 

- všichni učitelé usilovně pracují na 
tvorbě nového školního vzdělávacího 
programu - tuto povinnost mají ze 
zákona všechny základní školy a od 
1. září 2007 se podle těchto nových 
vzdělávacích dokumentů začne vyu-
čovat v 1. a 6. ročníku

- metody a formy práce ve vyu-
čování obohatí moderní technická 
zařízení - dvě interaktivní tabule jsou 
nově instalovány v odborných učeb-
nách 1. i 2. stupně

Hana Nosková
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Program Kulturního domu na duben 2007
Úterý 3. dubna - malý sál KD - 19.30 
– 24.00 hodin
18. OCHUTNÁVKA VÍN 

Prezentace fi rmy „Vinařství Mara-
da“, podoblast slovácká

Zakladatelem mladé vinařské fi r-
my je Ing. Petr Marada, absolvent 
zahradnické fakulty v Lednici, Mend-
lovy zemědělské a lesnické univerzity 
v Brně, známý jako houslista a primáš 
cimbálové muziky Slovácko mladší. 
Cílem fi rmy je výroba vysoce jakost-
ních přívlastkových vín, především 
pozdních sběrů, výběrů z hroznů 
a v neposlední řadě slámových vín. 
Specializuje se též na mladé Svato-
martinské víno. Při výrobě vína se 
snaží spojit nejnovější informace 
získané na vysoké škole a staré rady 
a moudra našich otců. Motto vinař-
ství: „Víno se dělá ve vinohradě, ne 
ve sklepě“.
O víně hovoří Ing. Petr Marada.
Zpívá Jožka Šmukař, hrají Petr Zpě-
vák – cimbál a Petr Marada - housle.
Hlavním reklamním partnerem veče-
ra je fi rma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 60 Kč, omezená kapacita 
sálu 
Předprodej: KD od 19. 3. 2007

Středa 4. dubna – velký sál KD 
– 15.00 – 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ 
PŘEDVELIKONOČNÍ 
DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Pátek 6. dubna – velký sál KD – 18.30 
hodin
KINOKAVÁRNA
KRÁSKA V NESNÁZÍCH

Úspěšný český fi lm, čerstvě ověn-
čený 3 Českými lvy – za hlavní 
ženský a mužský herecký výkon, za 
hlavní ženský herecký výkon ve ved-
lejší roli. Na mezinárodním festivalu 
v Denveru (USA) získal hlavní cenu 
za nejlepší celovečerní fi lm a na 41 
ročníku MFF v Karlových Varech 
získal zvláštní cenu poroty.
Hrají: A. Geislerová, J. Brejchová, 
E. Vášáryová, J. Abrhám, R. Luknár, 
J. Schmitzer, J. Hrušínský, J. Machá-
ček Režie: Jan Hřebejk
Zvuk Dolby Digital 5.1 – 110 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: kulturní dům od 
26.3.2007

Neděle 8. dubna – malý sál KD 
– 20.00 hodin
VELIKONOČNÍ TANEČNÍ 
VEČER PŘI SVÍČKÁCH

Reprodukovaná hudba od 70. let až 
po současnost včetně hudby na přání 
pro všechny věkové kategorie.
Velký výběr vín – míchané nápoje 
– výběr minutkových jídel – půlnoční 
losování vstupenek o ceny
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: KD od 19.3.2007

Středa 11. dubna – malý sál KD 
– 19.30 hodin
BESEDA
EXPEDICE 
VLADIVOSTOK 2006

O zážitky z cesty, včetně fotografi í, 
se podělí cestovatelé PETR GOLD-
MANN a PETR VAVŘÍK.

Expedice dlouhá 23 000 km, trva-
jící 77 dnů, absolvovaná starou Ško-
dou Rapid 136
Trasa: Kyjov – Moskva – Irkutsk 
– Vladivostok – Ulanbátar – Kyjov 
Vstupné: 20 Kč

Čtvrtek 12. dubna a pátek 13. dubna  
– malý sál KD – 9.00 hod.
Pořádá ZUŠ Bystřice n.P.
VÝCHOVNÉ KONCERTY ZUŠ

Děti dětem pro MŠ a ZŠ regionu 
Bystřice n. P

Úterý 17. dubna – velký sál KD 
– 8.30 a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ  SÁVITRÍ
Loutkovou stínohru hraje Divadlo 
Líšeň

Příběh na motivy staroindické báje 
pojednává o lásce a síle princezny 
Sávitrí, která vysvobodí svého muže 
ze zajetí smrti. Vizuálně silný obraz 
barevných pohyblivých stínů na vel-
kém plátně (2x2 m) je doprovázen 
zvukově stylizovaným projevem 
vypravěče a hudebníka v jedné oso-
bě ovládajícího soubor netradičních 
hudebních nástrojů. Inscenace získala 
na celostátním festivalu profesionál-
ních a amatérských loutkových diva-
del v Praze 1. místo v divácké soutěži 
a obdržela putovní cenu Erik.
Určeno pro MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 25 Kč, veřejnost 30 Kč

Úterý 17. dubna - klubovna a malý 
sál KD – 9.00 hodin – Pořádá: Spo-
lečnost F. Kroha a KD
2. ROČNÍK RECITAČNÍ 
A LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
PFLÉGRŮV KARASÍN

Recitační soutěže tématicky za-
měřené na básně o Vysočině nebo na 
básně autorů žijících nebo pocházejí-
cích z Vysočiny se mohou zúčastnit 
žáci, studenti a dospělí v kategoriích: 
6-8, 9-12, 13-15, 16-19, 20 a více let.

Uzávěrka literární soutěže s té-
matem: Moje oblíbená kniha, můj 
oblíbený autor a poezie je 31. břez-
na 2007. Práce můžete odevzdávat 
v Kulturním domě v Bystřici n.P. 
nebo v Turistickém informačním 
centru v Bystřici n.P., žáci a studenti 
u vedení svých škol. 

Finále recitační soutěže proběhne 
v klubovně kulturního domu od 9.00 
hodin.

16.00 hodin - Setkání u pamětní 
desky G.P. Moravského v Karasíně.

17.00 hodin - Beseda se žďárským 
spisovatelem Zdeňkem Vyhlídalem 
a vyhlášení výsledků obou soutěží 
v malém sále kulturního domu

Čtvrtek 19. dubna – velký sál KD 
– 15.00 hodin
Pořádá: Mateřská škola
AKADEMIE MATEŘSKÝCH 
ŠKOL

Slavnostní vystoupení dětí bystřic-
kých mateřských škol a výstava vý-
tvarných prací.
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 19. dubna - malý sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
THURI ENSEMBLE

Jan Thuri – hoboj, Jaroslav Bohdal 
– housle, Petra Feistauerová – viola, 
Kentaroh Watanabe – violoncello

Program: K. Fiala - Hobojový 
kvartet č.1 Es Dur, W. A. Mozart 
– Hobojový kvartet F-Dur, KV 370, 
F. X. Thuri – Kvartet, F. A. Míča – 
Kvartet C-dur, L. Massonneau – Ho-
bojový kvartet č.1 F-Dur

Vystoupení se uskuteční v rámci 
cyklu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 80 a 40 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 11.4.2007

Pátek 20. dubna – velký sál KD 
– 18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ a KD
KONCERT DECHOVÉHO OR-
CHESTRU ZUŠ
Dirigent: Eduard Makovský

V programu zazní, mimo tradiční 
dechové skladby, také fi lmové me-
lodie, které hrál dechový orchestr na 
Mezinárodním festivalu v Praze.
Vstupné: dobrovolné

Sobota 21. dubna – velký sál KD 
– 19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
PUDL A MAGNOLIE
Napsali: Stanislav Remunda a Iva 
Janžurová

Hrají: IVA JANŽUROVÁ, STA-
NISLAV REMUNDA, SABINA 
nebo THEODORA REMUNDOVY 

Komedie o lásce a nelásce, nevěře 
i důvěře, o hereckých snech, zákulis-
ních milostných intrikách i o tajem-
ství hereckého řemesla aneb jak se 
dva nesnášenliví herci při konkurzu 
na fi lmové role dostali do spárů jedné 
extravagantní režisérky.
Režie: Stanislav Remunda
Vstupné: 160 Kč
Předprodej: knihkupectví od 
4.4.2007

Středa 25. dubna – velký sál KD 
– 19.30 hodin
RECITÁL
PEPA STREICHL
Jako hosté vystoupí bystřičtí rodáci:
LÁĎA ZÍTKA – kytara, harmonika, 
zpěv
KAREL HITZGER – kytara, zpěv
Pepa Streichl patřil mezi první čes-
ké písničkáře v Československu. 

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

V první polovině sedmdesátých let 
byl zván ke společným koncertům se 
sdružením Šafrán. Byl pravidelným 
účastníkem legendárních Folkových 
kolotočů v Ostravě, kde poprvé na 
svém recitálu pozval na pódium teh-
dy neznámého Jaromíra Nohavicu. 
Společně spolu odehráli více než 700 
koncertů. Patřil do tehdejší severo-
moravské hvězdné čtveřice NSDaP 
(Nohavica, Streichl, Dobeš a Plíhal). 
V roce 1995 mu v důsledku nemoci 
ochrnula půlka těla, po uzdravení 
se znovu začínal učit hrát na kytaru 
i zpívat. Od roku 2002 znovu působí 
jako sólo písničkář. Částečně se zno-
vu vrací k folku a blues. 
Vstupné: 80 Kč
Předprodej: knihkupectví od 
11.4.2007

Čtvrtek 26. dubna - velký sál KD 
– 10.00 hodin
KINO 
ANIMOVANÉ PÁSMO 
POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 mi-
nut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 12 Kč, veřejnost 17 Kč

Pondělí 30. dubna – sraz na náměstí, 
hlavní program u koupaliště
ČARODĚJNICE

Po roce se opět sejdeme za jakého-
koli počasí u ohně na koupališti. Sraz 
všech čarodějnic, čarodějníků, ale 
i ostatních se koná na náměstí před 
městskou tržnicí ve 20.00 hodin. Zde 
dostanou všichni, kteří patří mezi ča-
rodějnice a budou tak vypadat, čoko-
ládovou medaili a budou zařazeni do 
slosování o hodnotné ceny.

Odchod bude za doprovodu de-
chové hudby p. Slezáka ke konečné 
všech čarodějnic – k ohni u koupališ-
tě. Zapálení ohně cca ve 20.30 hodin.

Pro dobrou náladu hraje populární 
country skupina PUNC, bohaté ob-
čerstvení, soutěže a OHŇOSTROJ 
… samozřejmě bude !!!

Poděkování za spolupráci: DDM, 
Lesní společenství obcí s.r.o., Sbor 
dobrovolných hasičů, WERA WERK 
s.r.o.

Změna programu vyhrazena!
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Městská knihovna informuje
Do fondu naší knihovny přibylo v minulém měsíci 130 

nových svazků, 94 pro dospělé a 36 pro mládež.

Knihy pro dospělé:
Skramoušský Jan Československé pistole
Dostálová Iva Angličtina v kostce
Kundera Milan Nesnesitelná lehkost bytí
Dahl Roald Další příběhy nečekaných konců
Christie Agatha Schůzka se smrtí
Plzák Miroslav My se máme, my si vyhovíme
Lewis B. Ralph Hitlerova mládež
Styron William Sophiina volba
Bahn Paul G. Archeologie
Vojtíšek Zdeněk Nová náboženská hnutí a jak jim pro
  zumět
Serno Wolf Ranhojičova mise
  Zdraví muže
Bobek Miroslav Odhalení
Vondruška V. Strážce boleslavského mysteria
  Diety při onemocnění dnou
Cimický Jan Trápení lásky
Camus Albert Člověk revoltující
Hrušková Marie Paměť stromů
Baláková Alena Tradiční recepty bez lepku
Rohál Robert Karel Svoboda
Kunová Václava Jak hubne labužník
Rausch Andrea Lexikon bylinky
Lebl Jan  Abeceda diabetu
  Biokuchařka

Knihy pro mládež:
Němeček Jaroslav Skvělé příběhy čtyřlístku
Dolejší Pavel Školní slovník světových spisovatelů
Zadinová Radka Motýlí čas
Stínil Luděk Nechci tě ztratit
Francková Zuzana Příliš brzy dospělá
Stínil Luděk Střípky lásek, vášně a sexu

pro všechny věkové kategorie od 0 do 99 let
na téma

Můj oblíbený příběh
Moje oblíbená pohádka

končí již 30. března 2007. 
Libovolnou výtvarnou technikou 

(vodovky, temperky, pastelky, koláž …)
nám představte svůj oblíbený literární příběh
a práce nám přineste do Městské knihovny

na výkresu formátu A4.
Všechny práce budou vystaveny 

v oddělení pro mládež a vyhodnoceny.

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

Výtvarná soutěž

GRANTY KOMISE KULTURY A SPORTUGRANTY KOMISE KULTURY A SPORTU

Za krásami okolí Nedvědice
V sobotu 21. dubna 2007 pořádá KČT Nedvědice 34. ročník turistického pochodu 

„Za krásami okolí Nedvědice“. Prezence účastníků v sokolovně v Nedvědici proběhne 
následovně: pěší 50 km: 6 – 7.45 h, 40 km: 6 – 9 h, 21 km: 8 – 11 h, 9 km 8 – 13 h, cyk-
listé 8 – 11 h. Zápisné: 50 km, 40 km – 20 Kč, 21 km, 9 km, cyklisté – 10 Kč. Vedoucí 
pochodu: Petr Vejrosta, 592 62  Nedvědice 53, petrvejrosta@seznam.cz 

Pochod se půjde po šestnácté jako memoriál Boba Čecha. Trasy a další podrobnosti 
najdete na http://www.nedvedice.cz Informace poskytuje i TIC v Bystřici n. P.

Vyhlášení ankety sportovec roku 2006
(Článek o vyhlášení ankety sportovec roku 2006 naleznete na str. 16.)

Stejně jako v minulém roce Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schválilo 
pro podporu sportovního života ve městě částku 600.000,- Kč. K termínu pro podání 
žádostí se sešlo 12 žádostí, které komise sportu a mládeže posoudila a předložila návrh 
na rozdělení této částky radě města ke schválení. Tak byly podpořeny žádosti Sokola, 
SK Bystřice n. P., Areálu sportu s.r.o., TK Bystřice n. P., Základní školy Bystřice n. P., 
Nádražní 615, SSK Bystřice n. P., ASK Bystřice n. P., VOŠ a SOŠ Bystřice n. P., Orla 
Jednoty, Orla Župy Metodějovy, Lezců z Vysočiny a DDM.

Pro program mládeže byla vyčleněna částka 300.000,- Kč. V 1. kole komise navrhla 
rozdělit 231.000,- Kč mezi 11 žadatelů: Areál sportu s.r.o., P. Kincovou, SK Bystřice 
n. P., DDM, MŠ Bystřice n. P., Orla Jednotu, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615, Gymnázi-
um Bystřice n. P., ZUŠ, VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. a ZŠ TGM Bystřice n. P. Stejně jako 
u sportovního grantu rada města předložený návrh komise schválila.

Pro druhé kolo žádostí o podporu aktivit zaměřených na mládež tak zůstává 
69.000,- Kč, požádat na předepsaném tiskopise lze do 30. června 2007 na MěÚ Bys-
třice n. P. 

Pro rok 2007 byl schválen objem fi nančních prostředků pro grant kultury ve výši 
200 000 Kč. Komise kultury obdržela k 9.2.2007 osmnáct žádostí o fi nanční pří-
spěvek z grantu rozvoje kultury ve městě. Komise  navrhla a rada města schválila 
poskytnout fi nanční prostředky pro první pololetí roku 2007 ve výši 163 000 Kč.

Finanční příspěvky byly poskytnuty na tyto akce: Malé Muzeum Malých Motocyklů, 
Memoriál F. Proseckého sen. a Rallye historických vozidel Vysočina (Veterán Tatra-
klub), kniha „Jak být bohatý“ (Ing. Hynek Jurman), Tradiční podzimní výstava drobného 
zvířectva (ZO Českého svazu chovatelů), Výtvarná soutěž „Jíchova Bystřice“, Literární  
a recitační soutěž Pfl egrův Karasín (Mgr. Miroslav Špaček), Classic Car Weekend (Clas-
sic car króžek Brno), kopie historického praporu (Sbor dobrovolných hasičů Bystřice 
n.P.), 3. svazek edice Ze staré Bystřice „Středověké městské knihy“ (Ing. Petr Dvořáček), 
Letní kino (Sportovní klub Bystřice n.P.), výstava k 5. výročí trvání projektu Duna Tri 
(Mgr. Zdeněk Musil), koncerty ZUŠ plánované na rok 2007 v KD (ZUŠ Bystřice n.P.).

Komise kultury si ponechala fi nanční rezervu na druhé pololetí roku 2007 ve výši 
37 000 Kč. 

Nejúspěšnější sportovec startující za 
oddíl mimo Bystřici n.P. Jan Mašík

Titul nejúspěšnějšího sportovce pro rok 
2006 získala Dagmar Pasterňaková.

���
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Zubní pohotovost k březnu
a dubnu 2007

BŘEZEN 
31.3.2007 MUDr. Alena Burešová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.
   MUDr. Stanoslav Voborný, Osová Bitýška 130

DUBEN 
  1.4.2007 MUDr. Věra Prášková, Dolní Rožínka
   MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou
  7.4.2007 MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí
   MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě 
  8.4.2007 MUDr. Marie Kulková, Strážek 80
   MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí
  9.4.2007 MUDr. Ondřej Bartoš, Dolní 22, Nové Veselí
   MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí
14.4.2007 MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka
   MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
15.4.2007 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
   MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n.P.
21.4.2007 MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí
   MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár nad Sázavou
22.4.2007 MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko
   MUDr. Eva Peňázová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.

Ověření informací a sdělení změn na tel.: 566 688 219

Nový jízdní řád Městské hromadné dopravy

846001 MHD Byst�ice nad Pernštejnem, linka �íslo 1
P�epravu zajiš�uje:                Platí od 4.3.2007 do 8.12.2007

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
X X X

Byst�ice n Pern.,Domanín                                        od ... ... 5,29 ... ... ... ... 9,05 ... ... ... ... 15,15 ... ...
Byst�ice n Pern.,Domanín,Jednota ... ... 5.30 ... ... ... ... 9,06 ... ... ... ... 15,16 ... ...
Byst�ice n Pern.,Domanín, U Šej. ... ... 5,31 ... ... ... ... 9,07 ... ... ... ... 15,17 ... ...
Byst�ice n Pern.,Domanín,rybník ... ... ... X ... ... ... ... ... ... ... ...
Byst�ice n Pern.,Domanínek,rozc. ... X 5,34 X X ... 9.10 X X X X 15,19 ... ...
Byst�ice n Pern.,Domanínek ... 5,01 5,35 6,07 6,45 7,12 ... 9,12 12.00 13.05 14.11 14.52 ... ...
Byst�ice n Pern.,Rovinky ... 5,02 5,36 6,08 6,47 7,13 X 9,13 12,01 13,06 14,13 14,53 ... ...
Byst�ice n Pern.,sídlišt� (u kapli�ky) ... 5,38 8,15 14,15 14,54 15.20 X ...
Byst�ice n Pern.,DPS (hotelovka) ... 5,04 6.10 6,48 7,15 8,16 9,15 12,03 13,08 16.07 ...
Byst�ice n Pern.,kulturní d�m ... 6,49 7,17 ...
Byst�ice n Pern.,Masarykovo nám.,dolní ... 5,07 5,41 6,13 6,51 7.20 8,19 9,18 12,08 13,11 14,18 14,57 15,22 16,11 ...
Byst�ice n Pern.,lihovar ... 5,08 5,42 6,14 6,52 7,21 8.20 9,19 12,09 13,12 14,19 14,58 15,23 16,12 ...
Byst�ice n Pern.,gymnázium ... 5.10 5,44 6,15 6,53 7,23 8,21 9,21 12,11 13,14 14.20 14,59 15,24 16,14 ...
Byst�ice n Pern.,záv. BOS ... ... ...
Byst�ice n Pern.,u mostu ... 6,54 ... ...
Byst�ice n Pern.,u závodu (Rathgeber) ... 5,14 5,47 6,17 ... 7,24 8,23 9,23 12,13 13,15 14,22 ... 15,25 16,16 ...
Byst�ice n Pern.,žel. st. p� ... 5,15 5,48 6,18 ... 7,25 8,24 9.25 12,14 13,16 14,23 ... 15,26 16,17 ...

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
X X X X X X X X X X X

Byst�ice n Pern.,žel. st.                                           od ... 5.16 5.49 6.35 ... 7.38 8.35 10.40 12.35 13.40 14.37 ... 15.37 16.37 ...
Byst�ice n Pern.,u závodu (Rathgeber) ... 5.17 5.50 6.36 ... 7.39 8.36 10.41 12.36 13.41 14.38 ... 15.38 16.38 ...
Byst�ice n Pern.,záv. BOS ... ... ... ...
Byst�ice n Pern.,sídlišt� 1 ... 5.19 ... 7.41 13.43 X ...
Byst�ice n Pern.,gymnázium ... 5.52 6.37 X 8.38 10.43 12.38 14,39 15.00 15.39 16.39 ...
Byst�ice n Pern.,kotelna ... 5.53 6.38 8.39 10.45 12.39 14.40 15.40 16.40 ...
Byst�ice n Pern.,u mostu X 5.20 5.54 6.39 6.55 7.42 8.41 10.46 12.40 13.44 14,41 15.01 15.41 16.41 ...
Byst�ice n Pern.,Bratrušín 4.50 6.59 15.04 ...
Byst�ice n Pern.,Voldán 4.53 7.03 10.49 14,42 ...
Byst�ice n Pern.,poliklinika 4.54 5.57 6.41 7.05 7.45 8.44 10.51 12.41 13.47 14,43 15.07 15.45 16.45 ...
Byst�ice n Pern.,sídlišt� (u kapli�ky) ...
Byst�ice n Pern.,h�bitov ...
Byst�ice n Pern.,zahradnictví 4.55 5.58 6.42 7.06 7.46 8.45 10.52 12.42 13.48 14,44 15.08 15.46 16.46 ...
Byst�ice n Pern.,h�bitov 5.56 5.59 6.43 7.07 7.47 8.46 10.53 12.43 13.49 14,45 15.09 15.47 16.47 ...
Byst�ice n Pern.,sídlišt� (u kapli�ky) 4.57 6.01 6.44 7.08 7.49 8.48 10.55 13.51 15.10 ...
Byst�ice n Pern.,DPS (hotelovka) ... 12.44 14,47 15.49 16.49 ...
Byst�ice n Pern.,�erný vršek 4.59 6.03 6.45 7.10 ... 10.57 12.46 13.53 14,49 ... ... ...
Byst�ice n Pern.,Domanínek 5.00 6.04 6.46 7.11 ... 10.58 12.47 13.54 14.50 ... ... ...
Byst�ice n Pern.,Domanínek,rozc. ... 5.23 ... ... ... ... 8.50 ... ... ... ... 15.11 ... ... ...
Byst�ice n Pern.,Domanín,rybník ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Byst�ice n Pern.,Domanín, U Šej. ... 5.26 ... ... ... ... 8.54 ... ... ... ... 15.13 ... ... ...
Byst�ice n Pern.,Domanín, Jednota ... 5.27 ... ... ... ... 8.55 ... ... ... ... 15.14 ... ... ...
Byst�ice n Pern.,Domanín p� ... 5.28 ... ... ... ... 8.56 ... ... ... ... 15.15 ... ... ...

Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem Zlatovánek spol. s r.o.-informace o tarifu jsou zve�ejn�ny ve vozidle
X    jede v pracovních dnech                        spoj jede jiným sm�rem

           nejede od 23.12.06 do 2.1.07, 2.2.07, od 5.3.07 do 11.3.07, od 5.4.07 do 6.4.07, od 2.7.07 do 31.8.07, od 25.10.07 do 26.10.07

Raná péče je služba, 
kterou Sdružení Nové 
Město na Moravě reali-

Raná péče je včasná péče. Znamená to tedy ZAČNĚTE VČAS!!!

zuje již 7. rokem, od ledna 2007 však 
poprvé jako svůj samostatný projekt. 

Raná péče je služba pro rodiny, 
které pečují o dítě se zdravotním 
postižením, nebo o dítě, které se 
narodilo předčasně a jehož další 
vývoj je ohrožen vlivem mnoha 
rizikových faktorů. Obrátit se na 
nás mohou rodiče dětí s mentálním, 

tělesným či kombinovaným postiže-
ním, ale i rodiče dětí, které v různých 
oblastech svého vývoje zaostávají za 
svými vrstevníky. Tuto službu rodina 
může využívat do 7 let věku dítěte, 
popřípadě do doby jeho nástupu do 
školního zařízení. Služba není pro 
rodinu zatěžující, poradce dojíždí do 
rodiny a pracuje s dítětem v jeho při-
rozeném prostředí.

Raná péče je zaměřena na celou 
rodinu. Podpora je poskytována obě-

ma rodičům, kteří se ocitli v náročné 
situaci. Těšili se na miminko, pláno-
vali si, jaké bude, a jejich představy 
bohužel nebyly naplněny. Pracovník 
rané péče se stává jakýmsi průvod-
cem pro toto období. S rodiči ho-
voří o jejich smutcích, problémech, 
obavách a postupně je vede při péči 
o jejich děťátko, a tím jim otevírá 
vrátka mnoha možností, způsobů ko-
munikace a činností pro další rozvoj 
nového člena rodiny. Pomáhá jim 
vidět pokroky, které jejich dítě dělá, 
což pro rodiče bývá obrovskou hnací 
silou do další práce. Rodičům jsou 
poskytovány informace o změnách 
v sociálně právní oblasti, o vhodnosti 
speciálních pomůcek a hraček, popří-
padě je jim zprostředkován kontakt 

s rodinou, která se ocitla v podobné 
životní situaci. 

Služba je poskytována v souladu 
s platnými standardy kvality soci-
álních služeb, na vysoké úrovni a 
profesionálně. Svědčí o tom udělení 
garance kvality, která byla Sdružení 
Nové Město na Moravě udělena na 
konci loňského roku Asociací pra-
covníků v rané péči. 

Pokud si myslíte, že je tato služba 
pro Vás, nebo ve svém okolí víte o 
někom, komu by naše služba mohla 
pomoci kontaktujte nás na telefon-
ním čísle 566 617 940 nebo 739 035 
430, popř. e-mail: poradna.ezop@
seznam.cz. 

Těšíme se na Vás, pracovníci Rané 
péče!

Nedávno nás oslovila parta mla-
dých lidí z Bystřice, kteří zakládají 
hudební skupinu a hledají prosto-
ry, kde by mohli zkoušet. Rádi 
bychom jim vyšli vstříc, ale pro-
story našeho zařízení jsou omeze-
né. Pomohli jsme partě nadšenců 
rozjet sérii jednání s různými sub-
jekty, které by připadaly v úvahu 
a věřte, jejich nadšení neopadlo, 
i když zatím nic nedopadlo. 

Věříme, že v Bystřici je prostor 
a pochopení pro alternativní (tro-
chu hlučnou) tvorbu dospívajících. 

Nadosah - centrum prevence pomáhá 
začínajícím kapelám

Proč by mladí lidé z Bystřice nad 
Pernštejnem měli jezdit zkoušet 
třeba až do Žďáru nad Sázavou. 

Proto prosíme všechny, kterým 
jsou tyto snahy sympatické a vě-
děli by, kde takové vhodné pro-
story v Bystřici najít, navštivte nás 
nebo nějak jinak kontaktujte.

Naše adresa je: Masarykovo 
nám. 299. Najdete nás za Muzeem 
vedle stavby. 

Tel. 566 550 128, mob. 736 529 
313, e-mail - klubnadosah@se-
znam.cz
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13. ROČNÍK SOUTĚŽE VESNICE ROKU 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
společně se Spolkem pro obno-
vu venkova ČR, Svazem měst a 
obcí ČR a v letošním roce nově i 
s Ministerstvem zemědělství ČR 
vyhlásilo dne 3. 2007 již 13. roč-
ník soutěže Vesnice roku. Soutěž 
napomáhá propagovat obnovu 
venkova a současně přináší řadu 
příkladů dobré praxe inspirující 
další vesnice k realizaci vlastních 
programů obnovy.

Cílem soutěže Vesnice roku je 
snaha povzbudit obyvatele venko-
va k tomu, aby se aktivně účastnili 
na obnově a rozvoji své obce, a 
ukázat široké veřejnosti rozmani-
tost a pestrost života mimo město.

Kromě čestných stuh pro tři nej-
lepší vesnice na celonárodní úrov-
ni budou také oceněni vítězové 
jednotlivých krajských kol, a to v 
kategoriích modrá stuha za spole-
čenský život, bílá stuha za činnost 
mládeže a zelená stuha za péči o 
zeleň a životní prostředí. V rámci 
krajských kol může krajská hodno-
titelská komise dále udělit diplom 
za vzorné vedení obecní knihovny, 
diplom za vzorné vedení kroniky, 
diplom za rozvíjení lidových tradic 
a diplom za kvalitní květinovou 
výzdobu v obci. Za nejlepší pečené 
koláče získá vybraná obec speciál-
ní Koláčovou cenu, za mimořádné 

písemné zpracování historie obce 
je udělována cena Písmák roku. 
Novinkou oproti minulým letům 
je ocenění oranžovou stuhou za 
spolupráci obce a zemědělského 
subjektu. Odborným i fi nančním 
garantem tohoto ocenění bude 
ministerstvo zemědělství, které od 
letošního roku soutěž pořádá spolu 
s ministerstvem pro místní rozvoj, 
Spolkem pro obnovu venkova ČR 
a Svazem měst a obcí ČR.

Soutěž Vesnice roku 2007 je re-
alizována z Programu obnovy ven-
kova, jejímž správcem je minister-
stvo pro místní rozvoj. 

Celostátní vítěz může od mi-
nisterstva pro místní rozvoj čerpat 
dotaci z Programu obnovy venko-
va do výše jednoho milionu korun. 
V pořadí druhá oceněná obec smí 
požádat až o 900 tisíc korun, tře-
tí obec o 800 tisíc korun a další 
krajští vítězové o 500 tisíc korun. 
Ostatní obce, oceněné modrou, 
zelenou nebo bílou stuhou, mohou 
čerpat maximálně 400 tisíc korun.

Příjem přihlášek bude ukončen 
27.4. 2007 (rozhodující je razítko 
pošty).

Další informace najdete na we-
bových stránkách www.bystricko.
cz nebo www.mmr.cz

Zdroj: Tisková zpráva Minister-
stva pro místní rozvoj z 6.3.2007

S Vodomilem Zubří zemíS Vodomilem Zubří zemí
To je název dalšího z projektů 

zaměřených na zatraktivnění Bys-
třicka pro turisty. 

Vodomil je maskotem vlastně 
všech turistických a ekologických 
projektů Bystřicka, s kterým jste 
se mohli minulý rok setkat u dětské 
výtvarné soutěže „Život u potoků, 
říček a rybníků naší Vysočiny“. 

Pro letošní letní turistickou sezó-
nu je připravena právě tato pozná-
vací akce, která potrvá od prvního 
května do konce září 2007.

Do trasy poznávací akce bude 
zařazeno 10 sportovních a turis-
tických zařízení, například Šiklův 

mlýn či rozhledna Karasín. 
Do speciální legitimace budou 

účastníci putování sbírat razítka, 
odměnou bude pro každého účast-
níka po navštívení 9 lokalit rodin-
ná plavenka do krytého bazénu 
ve sportovní hale. Vyplněné ode-
vzdané legitimace budou také slo-
sovány a 5 vylosovaných výherců 
získá pro 2 osoby víkendový pobyt 
v některém ubytovacím zařízení 
či romantický večer v příjemné 
restauraci.

Konkrétní podmínky poznáva-
cí akce najdete v dubnovém čísle 
novin Bystřicko.

VZÁCNÉ  KOSTELYVZÁCNÉ  KOSTELY
Náš kraj se pyšní nejrůznějšími památkami, například i kostely. Mezi 

ty nejvíce prezentované návštěvníkům patří původně románský kostelík 
Nanebevzetí Panny Marie v Černvíře (1. pol. 13. stol., unikátní dvě apsi-
dy), hornický kostel sv. Václava v Dolním Čepí s románskými prvky, 
kamenný kostel sv. Michaela ve Vítochově (z 2. pol. 13. století), pozd-
něgotický kostel Povýšení svatého Kříže v Doubravníku (1535 - 1557), 
renezanční kostel sv. Šimona a Judy ve Strážku (1616), dnes barokní 

farní kostel sv. Vavřince v Bys-
třici n. P. a barokní kostel sv. 
Bartoloměje v Rozsochách 
(1763-1768), kaple svaté Anny 
v Pivonicích (dnešní podoba 
1771), kubistický farní kostel 
sv. Petra a Pavla ve Štěpáno-
vě (1923-1924) A samozřejmě 
také kostel svatého Václava ve 
Zvoli, který byl stavěn v letech 
1713 – 1717 podle plánu Jana 
Blažeje Santiniho.

 -HJ-, foto: Jar. Horák

roužném, 1770 ve Štěpánově), jenž práce vedl. Korouženské doly však 
už dávaly jen malý užitek a v roce 1773 v nich byla těžba defi nitivně 
zastavena. Revize z roku 1767 tam vykázala jen nepatrnou příměs 
zlata. Poté se práce soustředily především na stříbro v Cumberku.

Když si však v roce 1770 vyžádala vláda rozbor situace od báňské-
ho úřadu v Brně, stálo v něm: „…dále se těží stříbro, měď, antimon 
a arsen a velmi málo zlata v dolech před několika lety otevřených na 
panství pernštejnském…“

Mezi zlatokopy jsou v matrice uváděni ve Štěpánově Antonín Haar, 
Šimon Pheningshansel (původem z Českých Budějovic, Polák ho píše 
ve tvaru Kvenks Hansel), František Nečesánek, Josef Schüner, Jan 
Josef Kettner („aurifossorum magister“, přišel z Jihlavy a vedl práce 
v Cumberku), v Koroužném Ondřej Skoumal a ve Švařci a v Borovci 
Jakub Švonc.

Rozbory cumberské olověné rudy z roku 1678 vykázal 156 gramů 
stříbra v jedné tuně rudy a 312 gramů stříbra v tuně rudy z Koroužen-
ské štoly.Vzorek z roku 1768 vykázal 250 g Ag/t, o rok později už jen 
144 a dokonce 85 g Ag/t. O významnějším obsahu zlata se nikde ne-
činí zmínky. S výjimkou prubířských listů vydaných 19. 9. 1884 pod 
číslem 109, které prokazují obsah zlata v rudě z Borovce.

Počátkem 90. let se objevily na burzách křemeny ze Štěpánova se 
stopami zlata, resp. elektra, což je přírodní slitina zlata a stříbra. Píše 
o tom J. Pařízek v Dobývání nerostných surovin, jenž připouští i mož-
nost, že může jít o falzum, ale spíše se domnívá, že se nějaké zlatu u 
Štěpánova vyskytuje.
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co se skrývá za těmi kameny.
Tajná chodba? Štola na železnou rudu? Nic, jen konec chodby? 

Těžko odpovídat. Jak vyřešit problém?
Odpověď byla samozřejmě jednoduchá pro toho, kdo se nebojí vzít 

za práci. A právě takoví jsou speleologové z Moravského krasu. Řada 
zájemců zná štěpánovský horní revír ze svých vlastních sběratel-
ských a objevitelských výprav, 
ale dost je i takových, kteří jej 
objevili až z mé knížky o ději-
nách obce. Často se obracejí 
přímo na mě, abych je k chod-
bách dovedl. Mnohdy se mi to 
vůbec nehodí, ale ještě jsem 
nikoho neodmítl. Tak jsem kon-
krétně i do Jeřábku doprovodil 
třeba známého objevitele Jaro-
slava Sadílka a též dr. Mertu 
z Technického muzea v Brně 
a dr. Doležela z Podhoráckého 
muzea v Předklášteří. A také 
partu speleologů z Blanenska 
soustředěnou kolem pánů Šen-
kyříka, Kolaříka a dr. Majera.

Musím předeslat, že se mi 
za tu malou námahu revanšovali       Tajná chodba na Zubštejn?
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* 1860 – Nové Město na Moravě
    1938 – Bystřice nad Pernštejnem

Když jsem v sedmdesátých letech 
minulého století shromažďoval sta-
ré fotografi e našeho města a okolí 
v souvislosti s přípravou knihy Bys-
třice nad Pernštejnem (Blok, 1980, 
autorský kolektiv pod vedením PhDr.
Ivana Štarhy, fotografi cká příloha Petr 
Dvořáček), narážel jsem opakovaně na 
jedno jméno: Hynek Jeřábek. Nebyl to 
sice jediný fotograf, který koncem 19. 
a začátkem 20. století zvěčnil na foto-
grafi ích život malého města Vysočiny. 
Byla tu řada dalších, jako lékárník 
Jan Svačina, knihkupec Richard Onz, 
fotograf povoláním Eduard Neubauer, 
sklenář Josef Beran starší. Jejich prá-
ce, i když zachovaná v torzech, se však 
nedá srovnat s fotografi emi Hynka 
Jeřábka. Jeho dílo bylo u pamětníků 
stejně nezapomenutelné jako jeho 
mohutná postava a obrovský mroží 
knír, stejně tak jako jeho pravidelná 
nedělní posezení u plzeňského piva 
v hotelu Záložna.

Hynek Jeřábek se narodil v roce 
1860 v Novém Městě na Moravě. 
Jako mladý kantor přišel učit do 
blízkého Domanína, kde později 
jako nadučitel působil až do svého 
odchodu do důchodu. Jeho rukama 
prošlo téměř 40 ročníků domanínské 
mládeže. Dvacátá a třicátá léta svého 
života prožil v Bystřici v domě č. 64 
na náměstí. Umřel v roce 1938 a je 
pohřben na místním hřbitově.

Již jako mladý učitel se zapojil do 
kulturního a společenského života 
města. V roce 1876 vstoupil do bys-
třického čtenářsko – pěveckého spol-
ku Věnava, byl aktivním činitelem 
hasičské župy a Sokola. Zřejmě brzy 

začal fotografovat, z jeho rané tvor-
by se bohužel kromě několika kopií 
a pohlednic nedochovalo nic. Skleně-
né fotografi cké desky byly podle svě-
dectví pamětníků zničeny při opravě 
domanínské školy počátkem pade-
sátých let. Pro historii Bystřicka je to 
nenahraditelná ztráta, protože Jeřá-
bek zachycoval sebemenší kulturní 
a společenské události.

Skutečného mistrovství srovnatel-
ného s tvorbou tehdejších předních 
našich fotografů – krajinářů však 
dosáhl až ke konci svého života. Kra-

jinu, kterou důvěrně znal a miloval, 
dokázal zachytit svou „bedýnkou“ 13 
x 18 na skleněné desky vskutku neo-
pakovatelně. Z fotografi í je vidět jeho 
vytříbený cit pro kompozici, dokázal 
najít vždy to správné místo, vyvýše-
ninu, ohbí řeky či polní cesty. Mimo 
nepřehledné řady fotografi í samotné 
Bystřice, kde zachytil její přeměnu 
při výstavbě v období první repub-
liky, vytvořil ve svých osmdesáti 
letech dva významné soubory: „Údo-
lí řeky Svratky“ a „Hrad Pernštejn“. 
První cyklus představuje na více 

než 200 deskách (z nichž většina se 
zachovala) kouzelnou řeku Vysočiny 
od pramene po Pernštejn. Snad jen 
pouze vnitřní intuicí věnoval nejvíce 
místa romantickému údolí zatopené-
mu dnes Vírskou přehradou. 

Negativy exteriéru a především 
interiéru hradu Pernštejna se až na 
několik nezachovaly. Fotografi e byly 
provedeny zřejmě na přímý požada-
vek tehdejšího majitele a obyvatele 
hradu Vladimíra, hraběte Mitrovské-
ho. Nalezl jsem pouze stejnojmenné 
album asi s padesátkou fotek; dnes je 
v bystřickém muzeu. Také muzeum v 
Předklášteří uchovává soubor 17 peč-
livě adjustovaných velkých fotografi í 
vzniklých těsně po dostavbě dráhy 
Tišnov – Bystřice – Žďár (tedy v roce 
1905). Na některých záběrech je roz-
ložitá postava s mohutným knírem 
typická pro Hynka Jeřábka. Na řadě 
fotografi í z pozdější doby se zachytil 
podobně, proto se mu dá přisoudit i 
autorství těchto fotografi í. Jeřábek 
je autorem velkého počtu pohlednic, 
zejména pro hostinského Šťastného 
z Víru a autorem fotografi í v řadě 
turistických průvodců, např. Horácko 
– Bystřice nad Pernštejnem a okolí, 
kterou vydal Sportovní klub v Bystři-
ci v roce 1935. 

Na snímku Hynka Jeřábka, který 
byl zhotoven v roce 1928 v Rudce 
u Kunštátu, se autor zvěčnil přímo 
v akci – obsluhuje jiný fotoaparát 
a ten jeho mimo záběr zachycuje 
autora a skupinu bystřických turistů. 
Jsou identifi kováni všichni, za všech-
ny alespoň jména dětí v popředí: (zle-
va) syn JUDr. Fuksíka, dcera ředitele 
Vl. Kříže (později žena MUDr. 
Krejska), malý Bedřich Čumpl a dce-
ra Hynka Jeřábka.

Petr Dvořáček

 BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - 15.
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královsky, umožnili mi i s přáteli navštívit útroby tajuplné Býčí skály, 
kdy ti nejodvážnější z nás (průvodce, můj syn a já) překonali v člu-
nu i Šenkův sifón a pak se brodili po kolena Jedovnickým potokem 
k Přítokovému sifónu a nakonec nás jen Srbský sifón odděloval od 
Rudického propadání. Prostě navzdory cvakání zubů nádhera! A sami 
speleologové se pak pustili do čištění naší chodby. Buď prý najdou 

její konec, nebo dorazí až na 
Zubštejn. To si dáte, myslel jsem 
si při pohledu na suť a kameny, 
které vytahali ven jen zpočátku 
závalu.

Práci začali 4. září 1993 
a ukončili ji 30. října 1994. Nej-
dříve prokopali a rozšířili vchod, 
pak se pustili do závalu. Chodba 
se skutečně pár metrů za ním 
zvedala vzhůru a stáčela dopra-
va. Ale také tam hned končila. 
Žádná tajná chodba na Zubštejn! 
Takže tomu mládenci původem 
z Lesoňovic už od té doby nevě-
řím skoro nic.

Protože znovu vyčištěná část 
chodby nepůsobila nijak bez-

pečným dojmem, zarazili chlapci 
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zhruba na původním konci štoly ceduli s lebkou a nápisem: „Nevstu-
povat, hrozí zhroucení!“

Za pouhých pár dnů po ukončení práce, 5. listopadu 1994, jsem 
přišel na obhlídku a chodba už byla zase zavalena až po výstražnou 
desku. Raději tam tedy nechoďte. Na Zubštejn se tudy stejně nikdo 
nedostane!

3. ŽILI VE ŠTĚPÁNOVĚ ZLATOKOPOVÉ?

Zapomeňte na Klondike, Yukon a Aljašku, zlatokopové žili i ve Ště-
pánově nad Svratkou. Aspoň to tvrdí latinsky psaná matrika naroze-
ných z let 1757 až 1784. Mnozí otcové jsou tam totiž v letech 1767 až 
1775 zapsáni ve tvaru „aurifossor“, tedy horník těžící zlato, zlatokop! 
A u jiných „argentifossor“, tedy horník těžící stříbro. Ti si museli žít, 
napadne nás!

O těžbě zlata u Štěpánova psal už Paprocký v roce 1593 (u Borov-
ce v 15. a 16. st.), pak i Wolfskron (1889). Známější je těžba stříb-
ra, které se zvláště u Koroužného dobývalo od 13. století, za Viléma 
z Pernštejna (počátek 16. století) pak především v Cumberku a u Hor-
ního Čepí.

Ve Vlastivědě Bystřicka (1907) na zdejší zlatokopy upozornil Jan 
Tenora, později si tohoto tématu všímá Adolf Polák. V matrice je uve-
den i „správce zlatého dolu“ Jan Krištof Urban (1767 – 1769 v Ko- Stěny hladce vylámané...

10

HYNEK JEŘÁBEK

†
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OBĚTI KOMUNISTICKÉ PERZEKUCEOBĚTI KOMUNISTICKÉ PERZEKUCE
II. NA FINGOVANÉ 
     HRANICI
 
Hoteliér Rudolf Hájek z Rožné 

a Vincenc Koutník z Rozsoch se 
už pohybovali v ilegalitě delší čas, 
než se rozhodli odejít za hranice. 
Pomoc jim přislíbila tišnovská ile-
gální organizace, jejíž členové však 
netušili, že jsou prošpikováni esté-
báky. Pokus o přechod se uskutečnil 
16. září 1949. Na smluveném místě 
skutečně zastavilo auto a prchající v 
něm dojeli až na Šumavu do oblasti 
Tří seker, kde už je čekal převaděč. 
Šlo samozřejmě o fi ngovaný pře-
chod, který využívala StB pravidel-
ně! Mnozí zájemci o emigraci však 
dopadli ještě hůře - uvěřili faleš-
ným převaděčům, kteří své klienty 
i vraždili a olupovali. To však nebyl 
případ Koutníka a Hájka.

Na údajné hranici, kde stála 
budka, za níž postávali dva muži 
v německých uniformách, musel 
Koutník odevzdat pistoli a dva gra-
náty. Potom se jim zvedla závora 
a jeden chlap česky oznámil, že je 
odvezou na americkou strážnici. 
Zde je vyslýchal jednotlivě muž 
v americké uniformě za pomoci 
tlumočníka. I stráž měla americ-
kou uniformu a zdi byly polepeny 
plakáty s anglickým textem a foto-
grafi í amerického prezidenta. Po 
důkladném výslechu přijal Hájek 
sklenici koňaku a probudil se až 

v Brně - Pisárkách. 
Koutník přípitek třikrát odmítl, 

a tak byl „Američany“ odvezen zpět 
na fi ngovaný přechod s odůvodně-
ním, že „Američané“ získali zprá-
vu, podle níž jsou Koutník i Hájek 
vrazi a zloději. Na fi ngované hrani-
ci byl Vincenc zbit „Němci“ v uni-
formách a pak předán české unifor-
mě, která ho jménem zákona zatkla 
a hned ho zbila deskou. U soudu 
bylo později zapsáno, že oba uprch-
líci byli vydáni německými celními 
úřady! Koutník byl odvezen také do 
Pisárek a zde tři měsíce vyslýchán. 
Tři měsíce mu nesundali pouta, tři 
měsíce se neumýval, jedl s pouty, 
i na záchod chodil s pouty.

Hájek si však pořád 
myslel, že je u sku-
tečných Američanů 
a řekl vše, co věděl. 
Koutníkovi pak uká-
zali jeho výpovědi 
a převezli ho do Zno-
jma, kde strávil celý 
rok a kde se sešel na 
cele s Petrem Křiv-
kou. Tento člen býva-
lé ochranky E. Beneše 
a pak člen západního 
odboje měl přeraženy 
nártní kosti, nos měl 
nakřivo a uši utlu-
čené. Nakonec ho 
komunisté popravili.

Krátce po zatče-
ní Hájka a Koutníka byl zajištěn 
i Lahoda z Klokočí a poté skupi-
na Milana Havlína, jež se nejvíce 
zdržovala u Rojetína. Mlynář Šaf-
ránek pak odhalil, že jsou infi ltro-
váni brněnskými členy StB. Kulík 
byl zdrcen, že se sám podílel na 
seznámení těchto lidí s Hájkem 
a Koutníkem. Od neznámého člo-
věka pak dostal seznam lidí, kteří 
mají být ještě zatčeni. Okamžitě 
odjel s Pokorou, Šimkem a Šafrán-
kem do Králova Pole, ale protože 
nesehnali kontakt na převaděče na 
Vimpersku, vrátili se po pár dnech 
domů.

Smutně skončil Šafránkův mlýn 
v údolí Loučky. Mlynář byl se syny 

 Vincenc Koutník před sochou TGM 8.3.2007

Františkem (pozdější reprezentant 
ve sportovní střelbě) i Jaroslavem 
zavřen a snacha se dvěma malými 
dětmi byla vystěhována do Čech, 
kde musela pracovat ve vepříně. 
Mlýn, chlubící se sedmi novými 
stolicemi, dvěma turbínami, velkým 
motorem na dřevoplyn a dvěma 
pilami, byl po komunistickém zvyku 
zkonfi skován, rozkraden a postupně 
zcela zničen. Že podobná likvidace 
mlýnů byla běžným jevem padesá-
tých let, dokládá velmi důkladně 
kniha Josefa Luňáka „Naše mlýny 
v proměnách času“ /1997/.

Prokurátor navrhoval pro oba 
uprchlíky, kteří byli obžalováni 
z velezrady a špionáže, trest smrti. 
Nakonec dostali Hájek i Koutník 
doživotí, Koutníkův bratr Josef 22 
roky. Marně se Vincenc Koutník 
bránil, že se trestných činů velezra-
dy a špionáže nedopustil. Dostalo se 
mu pozoruhodného zdůvodnění:

„Činů jste se sice nedopustil, ale 
kdybyste utekl, tak byste to všechno 
provedl!“ 

Dále se odsouzený pohyboval po 
trase Bory - Příbram - Jáchymov 
- Leopoldov - Mírov - Pardubice 
- Ruzyně - Jáchymov - Valdice. 
Zde byl Vincenc Koutník v dubnu 
1964 propuštěn. Co utrpení, násilí 
a ponižování prožil, pochopí každý, 
kdo měl kdy co do činění s komu-
nistickou justicí a vězeňstvím…

 Hynek Jurman

Nová bystřická pošta z hlediska f i latel istůNová bystřická pošta z hlediska f i latel istů
V pondělí 2. dubna bude slav-

nostně otevřena budova nové pošty 
na náměstí. Uvedu pouze několik 
skutečností z hlediska poštovní his-
torie.

Listovní sběrna v Bystřici byla 
zřízena v roce 1789 při magistrátu, 
po třech letech však byla pro nepa-
trný provoz zrušena. Není jisté, zda 
se jednalo o první poštovní spojení 
našeho města se světem. V publikaci 
Dějiny Moravy: Hospodářský roz-
mach Moravy v letech 1740 – 1918 
(Jan Janák, Brno 1999) se nedávno 
objevila mapa pocházející z doby 
kolem roku 1750, kde jsou vyznače-
ny tehdejší trasy spojení na Moravě 
s údaji vzdáleností jednotlivých míst 
v poštovních mílích. A právě jedna 
z tras spojujících Brno s Čechami, 
zde konkrétně z Poličkou vede přes 
Bystřici. Bystřice byla tehdy jednou 
ze tří nejdůležitějších oblastí textilní 
výroby na Moravě; stejná publikace 
uvádí dosud neznámý a jinde neuve-
dený údaj o existenci manufaktury 
se 40 tkalcovskými stavy v našem 
městě. Jednalo by se tedy o jednu 
z prvních manufaktur v českých 
zemích v té době, základu moderní 
průmyslové výroby. Ve světle této 
skutečnosti se jeví jinak i zmínka 

Františka Dvořáčka v životopisném 
pojednání o nejvýznamnější posta-
vě náboženských dějin města faráři 
Františku Dominiku Pomesiánovi, 

kde autor uvádí, že farářova neteř 
přijela někdy před rokem 1770 do 
Bystřice poštovním dostavníkem, 
což jsem i já donedávna považoval 

za autorovu nadsáz-
ku. Je zřejmé, že 
o historii svého 
města ještě mnohé 
neznáme.

Až v roce 1837 se 
opět začalo jednat 
o zřízení listovní sběr-
ny. Jednání inicioval 
a vedl Josef Lazar, 
později v roce 1850 
první volený bystřický 
starosta. Výsledkem 
bylo zřejmě neofi -
cíální ustavení sběrny 
v roce 1839 a její úřed-
ní zřízení k 8. květnu 
1841. Od tohoto oka-
mžiku sídlila sběrna, 
později pošta, v domě 
č.3 na náměstí. Když 
město v roce 1932 
postavilo novou budo-
vu Spořitelny města 
byl poštovní úřad 
přemístěn do 1. patra 
této budovy, kde sídlí, 
dnes už v nevyhovují-

cích podmínkách, dodnes.
Ke slavnostnímu otevření nové 

budovy připravila Česká pošta pro 
fi latelisty a ostatní zájemce pří-
ležitostné razítko. A aby bylo možno 
ho použít k netradičnímu orážení lis-
tovních zásilek, rozhodlo se město 
ve spolupráci s muzeem a místním 
Klubem fi latelistů připravit celou 
sérii dopisních obálek a korespon-
denčních lístků s přítisky, na kterých 
jsou motivy z historie města a místní 
pošty. 

Po otevření nové pošty bude 
v prostorách muzea zahájena výsta-
va o dějinách bystřické pošty. Jedná 
se o fi latelistickou sbírku poštovní 
historie, kterou v sedmdesátých 
a osmdesátých letech minulého sto-
letí vytvořil Adolf Dvořáček, a kte-
rá byla vystavena na řadě výstav, 
kde získala nejvyšší ocenění velkou 
stříbrnou medaili (Znojmo 1976, 
Bystřice nad Pernštejnem 1988). 
Z původních 80 listů byla nyní 
podstatně přepracována a doplně-
na až do současnosti na více než 
200 listů. 

Petr Dvořáček
Foto: výřez z mapy Moravy (kolem 

roku 1750) s jízdní trasou Rosice 
– Tišnov – Bystřice – Polička.

OBĚTI KOMUNISTICKÉ PERZEKUCEOBĚTI KOMUNISTICKÉ PERZEKUCE



16. strana                                                                                           Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

GENIÁLNÍ FINANCOVÁNÍ 
VAŠÍ NEMOVITOSTI!

Tel.: 732 302 989, 739 100 683

• Nabízíme práci na MD i důchodcům. Tel.: 732 302 998, 739 100 683
• Nebankovní půjčky. Tel.: 739 097 053 
• Stříhání psů - Hodonín u Kunštátu, t. 721308702
• „VANESA“ – výklad z karet. Tel.: 739 100 683
• www.zbavteseuveru.cz Tel. 608 653 629
• Půjčíme Vám. Tel.: 732 302 998, 739 100 683
• Pronájem prostor k podnikání na Masarykově náměstí v Bystřici n.P.
  Tel.kontakt: 732 921 073

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Areál sportu s.r.o. nabízí k pronájmu bufet na koupališti. 

Podmínky pronájmu:

1. Pronájem od zahájení provozu koupaliště (začátek června 
 - konec srpna, začátek září) v závislosti na počasí. Bufet  
 bude otevřen po dobu provozu koupaliště. 
2. Vnitřní vybavení k dispozici (gril.deska, ohřívač HOT
 DOG, mikrovlnná trouba, kávovar SAECO Stratos, teplá
 vitrína, chladnička a mraznička, rychlovarná konvice).
3. Minimální nabídka teplých jídel (pizza, párek, hranolky,  
 atd.)
4. Odběr piva z pivovaru Plzeňský Prazdroj a.s., (Gambrinus, 
 Velkopopovický Kozel, Radegast).
5. Vodné a stočné 500,-Kč/měsíc.
6. Energie bude fakturována dle skutečnosti.
7. Cena za likvidaci odpadu 1.000,-Kč/měsíc.
8. Minimální nabídka 25.000,-Kč/sezónu. 
9. Doba pronájmu 2 roky s možností prodloužení.

Nabídka musí obsahovat cenu za pronájem bufetu za sezónu bez 
služeb (body 5,6,7).

Termín pro podání žádostí je do 10.00 hod. dne 13.4.2007 ve spor-
tovní hale v Bystřici n.P., kde budou nabídky veřejně otevřeny. 
Vítězem bude zájemce s nejvyšší nabídkou.

Pronájem bufetu na koupališti 
v Bystřici n.P.

 SPORT A INZERCE

Vyhlášení ankety sportovec roku 2006Vyhlášení ankety sportovec roku 2006
nem Ing. Karel Pačiska, předseda 
komise mládeže a sportu rady města 
Bc. Jiří Dufek a předseda SK Bys-
třice p. Josef Soukop. Anketa byla 
vyhlášena ve čtyřech kategoriích, 
do kterých sportovce a trenéry 
navrhly místní sportovní organiza-
ce. V jednotlivých kategoriích byli 
nominováni a oceněni:

Kategorie trenér, cvičitel:
Nejúspěšnější trenérem roku 

2006 se stal p. Vlastimil Kurfűrst 
za vynikající výsledky oddílu šer-
mu na mistrovství ČR i v zahra-
ničí.

Kategorie sportovní kolektiv:
Nejúspěšnějším kolektivem 

roku 2006 se stalo Družstvo star-
ších žáků v šermu fl eretem. Nej-
lepší výsledek, dosažený v roce 
2006, bylo 1. místo na mistrovství 
republiky.

Kategorie Sportovec startující 
za oddíl mimo Bystřici n.P.:

Nejúspěšnějším sportovcem 
této kategorie se stal p. Jan Mašík. 
Sportovní úspěchy dosažené v roce 
2006 jsou: Mistr Evropy družstev 
v hale; vítězství v 1. lize a postup 
do extraligy; vítězství ve dvouhře 
na turnaji v Egyptě; fi nálová účast 
na turnaji ve Spojených arabských 
emirátech; na turnaji Challenger 

v Dűsseldorfu čtvrtfi nálová účast 
ve dvouhře. 

Kategorie sportovec města 
startující za místní oddíl:

Na 3. místě se umístila Kateřina 
Jakubcová, nejlepším dosaženým 
výsledkem v roce 2006 bylo 
3. místo na Mistrovství ČR jednot-
livců v šermu fl eretem a 1. místo 
na MČR v družstvech. Na druhém 
místě se umístil Jan Kurfűrst, kte-
rý dosáhl na nejlepší výsledek na 
Mistrovství ČR v šermu fl eretem, 
kde vybojoval titul Mistra ČR 
a taktéž v družstvech dosáhl na 
titul. Na prvním místě se umístila 

a titul nejúspěšnější sportovec pro 
rok 2006 získala Dagmar Pasterňá-
ková, která vybojovala 1. místo ve 
své kategorii na Mistrovství ČR ve 
fi tness 2006 a také se stala abso-
lutní vítězkou na MČR ve všech 
kategoriích fi tness a bodyfi tnes. 
Dále získala na mezinárodní scé-
ně 6. místo na Mistrovství Evropy 
a 11. místo na Mistrovství světa.

Jménem komise sportu ještě jed-
nou všem nominovaným a oceně-
ným sportovcům gratuluji a přeji 
mnoho splněných sportovních 
a také životních cílů. 

Jïří Dufek,
předseda komise sportu

Nejúspěšnější trenér roku 2006 
Vlastimil Kurfűrst.

Dne 3. března 2007 proběhlo 
slavnostní vyhlášení ankety Spor-
tovec roku 2006 jako součást tra-
dičního VI. plesu sportovců, který 
pořádaly v Kulturním domě místní 
sportovní organizace ASK Bystři-
ce n.P. a SK Bystřice n.P. Slavnost-
ního předání pohárů oceněným 
sportovcům se osobně účastnil sta-
rosta města Bystřice nad Pernštej-
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PROJEKTOVÝ INŽENÝR / TECHNOLOG
Náplň práce:
 optimalizace pracovních postupů a řešení technických 
 a technologických problémů ve výrobě
 technická spolupráce při nákupu nových strojních zařízení
 zavádění nových technologií do výroby
 komunikace s německou mateřskou společností
 další odborné činnosti ve výrobě (výpočty strojních časů, 
 spolupráce s dodavateli)
Požadujeme: 
 VŠ/SŠ vzdělání technického směru 
 aktivní znalost německého jazyka výhodou
 znalost práce s počítačem; znalost CAD 2D/3D výhodou
 komunikativní a organizační schopnosti, schopnost samo-
 statné i týmové práce 

PRACOVNÍK VÝROBNÍ KONTROLY
Náplň práce:
 kontrolní činnosti v průběhu výrobního procesu
 tvorba kontrolních plánů
 optimalizace výroby z hlediska jakosti a v souladu s poža-
 davky ISO 9000:2000
Požadujeme: 
 SŠ vzdělání technického směru, nejlépe SPŠ strojní
 znalost práce s počítačem
 komunikativnost, smysl pro samostatnou organizaci práce
 praxe v oboru obrábění a tváření kovů výhodou
 znalost německého jazyka vítána

Jsme dceřinnou společností německé skupiny Wera, která má již více než padesátiletou tradici a ve 
svém oboru patří ke světové špičce. V České republice působíme již 12 let. Zabýváme se výrobou uta-
hovacího nářadí pro profesionální použití (šroubováky, bity, speciální držáky). Jsme držiteli certifi kátu 
ISO 9000 a v současné době zaměstnáváme 460 pracovníků.

ELEKTROMECHANIK
Náplň práce:
 elektrické opravy a údržba strojů a zařízení
 poskytování technické podpory výrobním pracovníkům
 pravidelné revize elektrických zařízení
 programování PLC systémů
Požadujeme:
 SŠ vzdělání elektrotechnického směru 
 znalost elektrické instalace výrobního zařízení a jeho elek-
 troniky
 osvědčení podle vyhlášky 50/1978 Sb., §6
 znalost z oboru průmyslové automatizace
 znalost programování PLC a CNC řídících systémů výhodou
 znalost německého jazyka výhodou
 praxe v oboru výhodou

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ
SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
SOUSTRUŽNÍK
Požadujeme: 
 SŠ nebo SOU s technickým zaměřením (nejlépe strojírenství
 obor mechanik-seřizovač nebo obráběč kovů)
 manuální zručnost
 praxe v oboru vítána, není však podmínkou

PRO VŠECHNY POZICE NABÍZÍME:
 perspektivní a zajímavou práci s moderními technologiemi
 zázemí mezinárodní společnosti
 mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici

Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zaměstnance na tyto pozice:

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou žádost spolu s životopisem na adresu: Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystřice 
nad Pernštejnem, resp. e-mail: prace@werawerk.cz Další dotazy rádi zodpovíme na tel. 566590824, 566590823, 566590820. 

HLEDÁME:
aktivní, spolehlivé obchodníky na pozici

PORADCE, MANAŽER
úvěrových produktů – od 6000 do 1 000 000 Kč

Nabízíme: zaškolení zdarma 

podporu 

kariérní růst

Volejte regionální zastoupení 608 33 33 90
www.profi real.cz

Hledá do nově rozvíjející se divize v regionu
Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem

Vedoucí maloobchodního týmu a obchodní zástupce

Požadujeme:   Nabízíme:
- zodpovědnost   - dobré obchodní podmínky
- komunikativnost   - fi xní plat + provize
- samostatnost   - zaměstnanecké výhody
- ochotu vzdělávat se  - zázemí silné společnosti
- zkušenost v přímém prodeji výhodou - profesní růst

Česká podnikatelská pojišťovna,a.s
Vratislavovo náměstí 13

592 31 Nové Město na Moravě
566 615 533, 731 135 752

e-mail: stepanka.slovakova@cpp.cz

v březnu začínají
TŘI MĚSÍCE NEJVÝHODNĚJŠÍHOTŘI MĚSÍCE NEJVÝHODNĚJŠÍHO

NÁKUPU PALIVNÁKUPU PALIV

- nejnižší ceny v roce 2007
- dostatek kvalitního uhlí z Bíliny v 03 a 04

Nečekejte,
v květnu je některých druhů nedostatek.

U H E L N É S K L A D YU H E L N É  S K L A D Y
BYSTŘICE n/P              566 550 630       ŽĎÁR n/S                        566 622 218
NOVÉ MĚSTO n/M   566 615 090     VELKÉ MEZIŘÍČÍ    566 522 047
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TEĎ JE TEN PRAVÝ
ČAS 

pro prodej rodinného domku,
chaty nebo chalupy!

Neváhejte a domluvte si schůzku 
s naším specialistou:

Chalupářská sezóna právě začíná
a kdo zaváhá......(znáte to)

Těšíme se na Vás.
Hlavní kancelář: Lidická 77, 602 00 Brno   
tel.: 533 339 111    
volejte zdarma: 800 800 099
rs@realspektrum.cz

www.realspektrum.cz

Petr BROŽA, specialista na nábor rodinných domů

Tel.: 800 800 099
E-mail: petr.broza@realspektrum.cz
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BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Příprava výstavby moderních viladomů v nové rezidenční zóně „Rovinky“ na západ−

ním okraji města nad údolím říčky Bystřice.

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

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

1+kk − 39,20 m2

1+kk − 50,15 m2

2+kk − 70,35 m2

3+kk − 91,10 m2

3+kk − 91,35 m2

Možnost zvětšení obytné
pl. spojením dvou bytů

Cena: od 749.900,− Kč vč. DPH

DS REAL STAV s.r.o.

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

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



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

správní a školství MěÚ Bystřice n.P., Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 1. Kontakt: telefon: 566 551 532, e-mail: 

info@bystricenp.cz. Registrováno MK ČR E 16383. Tiskne tiskárna UNIPRESS Žďár nad Sázavou. Náklad: 6 750 ks. ZDARMA.

 INZERCE


