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JSME OBJEKTIVNÍ A VYVÁŽENÍ

Pokračování na str. 5

Noví zastupitelé se představují
5. Lenka Jobánková

LENKA JOBÁNKOVÁ (nar. 
22.5.1973, Meziboří) vystudovala 
střední zdravotnickou školu. Už při 
studiu pracovala jako dobrovolnice 
v domácnostech seniorů. Po maturitě 
pracovala jako zdravotní sestra v DD 
na Mitrově.Po mateřské dovolené 
nastoupila do Domu s pečovatelskou 
službou v Bystřici. V roce 2004 pře-
šla Pečovatelská služba Bystřice pod 
Charitu, kde Lenka začala pracovat 
jako vedoucí CHPS. Práce se starý-
mi lidmi je nejen jejím zaměstnáním, 
ale hlavně koníčkem. Má čtrnácti-
letého syna, o tři roky mladší dceru 
a manžela Radovana, ve kterém má 
velkou oporu. Nejraději ale relaxuje 
na zahrádce a už se těší, až se z bytu 
přestěhuje do rodinného domku, kte-
rý právě s manželem opravují. V Bys-
třici se cítí jako doma. Byla by ráda, 
kdyby se mezilidské vztahy v jejím 
okolí mohly ještě zlepšovat a sama 
by k tomu ráda svým působením 
v zastupitelstvu chtěla napomoci.

Kandidovala jste za Sdružení za 
rozvoj bystřického regionu a mezi 
hlavními cíli vašeho programu byla 
i rekonstrukce Domu s pečovatelskou 

službou. Už se začalo s přestavbou? 
Projekt se teprve připravuje, ale 

myslím si, že by se mohl v příštím 
roce uskutečnit.

Jak dlouho už Pečovatelská služ-
ba  Bystřice funguje? Kolik  má DPS 
asi obyvatel? 

Pečovatelská služba je tu od roku 
1973. DPS má v současné době  107 
„obyvatel“.

Vyskytují se mezi pečovateli i dob-
rovolníci z řad studentů či žáků? 

Za seniory občas dochází studenti 
a maminky na mateřské dovolené. 
Myslím, že generace seniorů a gene-
race mladých lidí by se měly často 
scházet a povídat si, vzájemně se 
obohacovat. Tak jako dřív bylo běž-
né, že prarodiče pomáhali rodičům 
v péči o vnoučata a pro vnoučata byla 
zase samozřejmost pomoci babičce, 
či dědovi. 

Jak tráví vaši klienti volný čas? 
Scházejí se v Seniorklubu Včela 

a tam vyrábějí různé věci z papíru, 
keramiky, malují si, pravidelně cvičí. 
Pro ně je ale důležité, že jsou spolu, 
mohou si povídat a někdy si i zazpívat 
při harmonice. Pořádáme pro ně besedy 
na různá témata, výstavy, kde vystavují 
své výrobky. Vždycky, když se scházejí 
před klubem, říkají, že jdou do práce.

Od ledna tohoto roku platí nový 
sociální zákon, který snižuje dotace 
na pečovatelské služby a dává je lidem 
k důchodu. Co si o tom myslíte?

Úroveň pečovatelských služeb tím 
klesá, protože nejsou peníze na jejich 
provoz. Senioři těch pár stovek radě-
ji dají rodině, než aby je použili pro 
sebe… Ale na druhou stranu tento 
zákon směřuje k tomu, aby zůstávaly 
rodiny pohromadě. Snad...

NEZAPOMEŇTE PUTOVAT NEZAPOMEŇTE PUTOVAT 
S VODOMILEM!S VODOMILEM!

Dne 1.5.2007 v 10.00 hodin byla před TIC Bystřice n.P. slavnostně 
zahájena Bc. Josefem Vojtou, místostarostou města Bystřice n. P., a Augus-
tinem Holým, předsedou mikroregionu Bystřicko za doprovodu dechové 
kapely ZUŠ Bystřice n.P. poznávací akce „S Vodomilem Zubří zemí“. 

Každý, kdo splní od 1. 5. do 30. 9. 2007 podmínky poznávací akce, 
vyhrává plavání v krytém bazénu v Areálu sportu v Bystřici a také může 
být jedním ze šesti vylosovaných, který získá pro sebe a svého partnera 
další výhru (víkendový pobyt nebo slavnostní večeři). 

Podmínky poznávací akce byly zveřejněny v novinách Bystřicko 
IV/2007 a dále jsou na webových adresách www.bystricenp.cz a www.
bystricko.cz.                                                                                          JZ
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VIKTOR ŠAFAŘÍK
LHOTA U OLEŠNICE Č. 8
tel.  516 461 131
       605 551 562

_____________________________________________
� dřevostavby
� stavební systém IZOBLOK 
� samonivelační podlahy 
� anhydritové podlahy 
� sádrokartony
� zateplování fasád 
� krovy a střešní konstrukce 
� stavby na klíč

______________________________________________
� vynikající tepelné vlastnosti 
� úspora investic a nízké provozní náklady 
� možnost četných referencí 

telefon: 731 041 495 
 777 041 491 
 566 531 145 
email: info@rr-drevostavby.cz
www.rr-drevostavby.cz

Projekty a realizace 
 nízkoenergetických domů
po celé ČR

Novoměstská 32, Bystřice nad Pernštejnem 

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

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb

� nové, silnější solárium 
� kvalifiková obsluha 
� prodej solární kosmetiky 

a vitamínových doplňků
� garantujeme 100% servis 
� 6,- Kč/min.
� permanentka 5,- Kč/min.

    
    

Otvírací doba dle domluvy 6 dnů v týdnu. 
telefon: 732 212 818 

Novoměstská 32, Bystřice nad Pernštejnem 

 SOLÁRNÍ STUDIO 
SOŇA
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OPRAVA KŘÍŽKŮ V BYSTŘICI

Jméno: MUDr. Petr Martínek
Narozen: 30. 12. 1969
Škola: Lékařská fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně
Povolání: Lékař na neurologické 
ambulanci, záchranná služba
Zastupitelstvo: DRUHÉ VOLEBNÍ 
OBDOBÍ

1) Do zastupitelstva jste vstoupil již 
před čtyřmi lety. Z jakého důvodu jste 
se rozhodl stát se jeho členem?

„Byl jsem osloven Sdružením za 
rozvoj bystřického regionu, tak jsem 
neodmítl a říkal jsem si, že to třeba 
k něčemu bude.“

2) Jak chcete přispět svou přítom-
ností? Předložil jste nějaké návrhy? 
A uskutečnily se?

„Původně jsem neměl žádná před-
sevzetí, že bych chtěl něco měnit, 
ale vstoupil jsem do stavební komi-
se, protože jsem viděl především tu 
bezbariérovost, která tady celou dobu 
chyběla stejně jako v jiných městech. 
Po této stránce jsem měl v plánu něco 
udělat.“

3) Zmínil jste se o tom, že jezdíte se 
záchrannou službou. Pro spoustu lidí 
je naprosto nepředstavitelné v tako-
vých situacích vůbec nějak reagovat, 
zvlášť když jde o lidské životy. Dá se 
na to zvyknout?

„Samozřejmě je to případ od pří-
padu a záleží na tom, co se stane. Čím 
déle člověk dělá některé věci, tím dřív 
si zvykne, ale na určité situace si člo-
věk prostě zvyknout nemůže! Přede-
vším jedná-li se o malé děti, kterým 
se stane něco opravdu vážného. Neu-
stále se musím chovat profesionálně. 
I v takovýchto okamžicích.“ 

4) Umíte před svojí profesionalitou 
zavřít dveře v soukromí nebo se u vás 
objevuje tzv. „nemoc z povolání“?

„To musí posoudit jiní. Já si mys-
lím, že ne. Asi mám sklon zjednodu-
šovat věci. Když se jedná o mě, spíš 
nad tím mávnu rukou.“

5) Pracujete jako lékař na ambu-
lanci, jezdíte se záchrannou službou 
a k tomu zastupitelstvo. Není to tro-
chu na úkor rodiny?

„Je pravda, že teď jsem toho času 
měl opravdu málo, ale chystám se to 
změnit. Kluci se dostali do věku, kdy 
je moje přítomnost důležitá, abych je k 
něčemu vedl, pomáhal jim se rozvíjet 
atd. Nyní si chci udělat čas na rodinu. 
Být spolu mnohem více než dosud.“

6) Říká se „ve zdravém těle zdravý 
duch“. Jak je to u vás? Provozujete 
nějaký sport?

„Já jsem zatím na sport aktivně 
neměl příliš času, spíše bych se chtěl 
věnovat myslivosti a trochu také pří-
rodě. V podstatě to zatím spíše plánu-
ji. Rekreačně se věnuji všem sportům, 
ale jak říkám, zatím nebylo dost času, 
abych se sportu mohl věnovat více.“

7) Máte dva malé syny, kteří chodí do 
školky, čeká je základní škola. Chys-
táte se na zastupitelstvu napomoci 
k zlepšení těchto ústavů?

„Napomáhám spíše ke vzniku 
hracích koutků, které můžeme nalézt 
na 2. sídlišti za PENNY MARKE-
TEM. Což tady doteď nebylo. Dále 
se plánují na Voldáně, kde také 
hodně chybí. Právě proto, že mám 
děti, jsem viděl, jak takové věci 
v Bystřici chybí. Proto jsme se 
snažili to vylepšit.“

8) Jak nahlížíte na městskou ambu-
lanci z pohledu doktora? 

„Bystřická poliklinika byla ve své 
době postavena tak, že se do budouc-
na nedá příliš rozvíjet. Byla stavěna, 
aby se ušetřilo - třeba ty malé čekár-
ny. Díky přístavbě vznikly nějaké 
prostory, ovšem zde vzniklo pouze 
zázemí, nové kanceláře. Ty dvě ordi-
nace, které ve výstavbě měly vznik-
nout, tam nejsou. Nakonec se stavělo 
trochu jinak. Tedy si myslím, že je 
v Bystřici co dohánět.“ 

9) Líbí se Vám Bystřice? Napadá 
Vás, jak ji vylepšit, co změnit?

„Já si myslím, že Bystřice je pěk-
né město, až na nějaká místa jako je 
Beránka, kde je ještě co udělat. Pro 
město je nejdůležitější, aby zde lidi 
zůstávali, popř. se sem i stěhovali. 
Důležitá je také rekonstrukce star-
ších domů, aby zde bylo kde stavět. 
Na starém městě a dalších místech 
je spousta nevyužité plochy na sta-
vění.“
 
10) Ale co přiměje lidi, aby zde sta-
věli? Například na Rovinkách jsou 
podle mého názoru ceny pozemků 
skutečně vysoké a to si průměrně 
vydělávající člověk přece nemůže 
dovolit!

„Všechno je to relativní. Člověk 
zaplatí v konečné fázi 550 Kč/m2 na 
Rovinkách, ale musí si uvědomit, 
že on dá půlku z toho, co dá město. 
Město vydává na zasíťování, na to, 
aby se tam dalo stavět, za komunika-
ci, průměrně na jedno stavební místo 

1 000 000 Kč. A člověk zaplatí dejme 
tomu 500 000 Kč. Tedy město dotuje 
na každého stavebníka přibližně 500 
000 Kč, aby tam lidé stavěli. Samo-
zřejmě je zapotřebí stavět i na vlast-
ních pozemcích, což dřív nebylo. 
V Bystřici je spousta volných nevy-
užívaných pozemků, kde dříve neby-
lo možno stavět, ale doba se mění 
a dnes ty možnosti již máme.“ 

11) Má probíhat změna územního 
plánu, co to znamená?

„Podle nového stavebního zákona 
má město na změnu tři roky. Proto 
je zapotřebí, aby všechny pozemky, 
které jsou vhodné ke stavbě, byly 
využity a nemusí to být na Rovin-
kách. Mohou to být jejich pozemky, 
ale je zapotřebí toto téma nějakým 
způsobem dořešit.“ 

12) Pro zájemce, kteří chtějí stavět, 
kde mohou najít soupis pozemků?

„Stačí si zajít na stavební úřad, kde 
je zatím starý územní plán a tam mu 

poskytnou veškeré informace.“ 

13) Lidé z Bystřice odcházejí, napadá 
vás nějaký důvod? 

„V Bystřici chybí práce. Lidé 
odcházejí především kvůli ní. Nízké 
platy, špatné zacházení se zaměstnan-
ci ... Ano, odcházejí i za kulturou atd., 
ale hlavním problémem je práce. Na 
Vysočině většina fi rem využívá toho, 
že dají okolí takové peníze, jaké se 
v dané oblasti dávají. Nikdy nedají 
navíc, a také proč by to dělaly, když 
nikde jinde v okolí ten člověk více 
peněz nedostane. Místa na stavby 
fi rem zde jsou, průmyslová zóna, 
Kras je prázdný. Je zapotřebí najít 
investory, kteří by byli ochotni sem 
jít. A čím více práce zde bude, tím 
více platy porostou.“ 

14) Tak já bych to uzavřela takovou 
odlehčenější otázkou. Máte strach ze 
zubaře?

„Ne, nemám strach ze zubaře…“
Tereza Nunvářová

„JE TŘEBA SEHNAT INVESTORY.. .“

• Pozemek pro stavbu chalupy (popř chalupu) o velikosti min. 1000 
m2 na Vysočině koupím. Vzdálenost od Brna max. 80 km. Tel.: 
603818218, 548523711, e-mail: groh.m@centrum.cz

• www.zbavteseuveru.cz Tel. 608 653 629
• Stříhání psů, Hodonín u Kunštátu, t. 721308702
• Nabízíme uplatnění v oblasti obchodu a reklamy. Tel.: 732 302 998
• Rychlé půjčky bez poplatku předem. (www.pujcime-vam.cz) Tel.: 

777 034 567
• Hledáme spolupracovníky pro poskytování nebankovních půjček. 

Zajímavé provize! Tel.: 608 034 567 (www.profi real.cz)
•  Prodám byt v OV 3+1 v Bystřici n.P. Moc pěkný, po GO, v dobrém 

místě + garáž. Tel.: 602 789 916

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

Opravený křížek na ulici 
Bratrušínská 

Opravený podstavec křížku 
u fi rmy Wera



POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKAwww.bystricenp.cz
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Narození

Březen 2007
   3.3. Eliáš Flos
   5.3.  Adam Navrátil
 19.3.  Edita Dobešová 
 28.3.  Kateřina Sobotková
28.3.  Kateřina Maršálková

Duben 
15.4.  Vojtěch Vičar

Jubilanti

Květen  2007
Věra Havlínová      80 let
Bohumila Langerová 85 let
Červen 2007
Ing. Josef Kořista   90 let
Antonín Havlík        85 let
Jan Legát                  80 let
Marie Smolková       80 let 
Marie Mikšíková      75 let
Zdenka Didyková     75 let
Bohumil Křenek       70 let
Marie Císařová         70 let
Jarmila Šurá              70 let
Pavlína Honzáková   70 let 

Úmrtí

Květen 2007
  6.5. Ladislav Špička  85 let
  7.5.   Marie Havlíková    95 let
  9.5.   Marie Císařová        83 let
  9.5.   František Mariánek  80 let 
12.5. Jan Straka                 91 let

Dětský den
V neděli 3. 6. proběhne na sta-

dionu SK Bystřice n.P. v době od 
9:00 do 12:00 Dětský den. Nejen na 
děti tu čeká mnoho atrakcí a zábavy. 
Nafukovací skluzavka, projížďka na 
koních, střelba ze vzduchovky, ská-
kání v pytlích, šipky a další. Všechny 
děti i jejich rodiče srdečně zveme.

-SK PS-

Z jednání místní samosprávy v Domaníně
Samospráva děkuje všem obča-

nům za aktivní účast při sběru železa. 
Výtěžek ze sběru bude použit na spor-
tovní účely pro domanínskou mládež.

Samospráva upozorňuje občany na 
opakované porušování platné městské 
vyhlášky o zákazu volného pobíhání 
psů a sděluje, že dle této vyhlášky může 
být pes i odchycen a odvezen do útulku 

Už začala turistická sezóna a na 
Turistickém informačním centru v Bys-
třici n. P. se opět dveře netrhnou. Drtivá 
většina návštěvníků odchází spokojená 
a někteří svůj dojem z poskytnutých 
služeb zaznamenají do kroniky. Zaci-
tujme alespoň jeden pěkný názor od 

Turistické informační centrum
zkušeného světoběžníka:
„30.4.2007: Skvělé! Plně srovnatelné 
s centry v USA, Austrálii, Kanadě. 
Mám z Vás radost. Dr. Karel Hruda, 
Brno.

Neváhejte a přijďte také. Informovat 
se, nakoupit si nebo jen tak posedět.

a majiteli hrozí pokuta až 30.000,- Kč.
Dále samospráva oznamuje obča-

nům, že během měsíce června zorga-
nizuje v obci anketu, při níž se bude 
zjišťovat souhlas či nesouhlas občanů 
obce s přípravou dalších stavebních 
parcel pro stavbu rodinných domků.

Zdeněk Skula, předseda 

POZVÁNKA
Vedení Města Bystřice n. P. zve 

všechny občany města na veřejné 
setkání s vedením obvodního odděl-
ní Policie České republiky v Bystři-
cice n.P. Schůzka se koná v pondělí 
4. 6. 2007 v zasedací místnosti Měst-
ského úřadu v Bystřici nad Pernštej-
nem, Masarykovo nám. 57.

 - vedení města-

POZVÁNKA
na koncert v rámci festivalu CONCENTUS 

MORAVIAE
Město Bystřice nad Pernštejnem společně 

s Mezinárodním centrem
 slovanské hudby Brno, o.p.s a Národním 

památkových ústavem v Brně 
zve všechny milovníky klasické hudby na kon-

cert, který se koná

dne 11. června 2007 v 19.30 hodin
v Rytířském sále hradu Pernštejna

Historické prostory rozezní skladby pro fl étnu, 
violu a harfu

v podání významných interpretů: 

Jana Boušková – harfa
Ana Ioana Oltean - fl étna

Milan Radič – viola

�ERVEN 2007 
Datum Název akce Místo Organizátor 

  1.6.2007 D�tský den s Areálem sportu Hala, koupališt� Areál sportu 
  2.6.2007 Fotbalový turnaj o Pohár obce St�ítež St�ítež obec St�ítež
  2.6.2007 Krajská sout�ž družstev v tenisu - starší žactvo Tenisové kurty Tenisový klub 

2. – 3.6.2007 M�R v šermu fleretem žactva sportovní hala TJ Sokol Byst�ice n.P.
  3.6.2007 D�tský den Stadion SK SK Byst�ice

  8.6.2007 P�edpou�ová zábava – hraje ABC rock 
Rove�né-
výletišt�
Bo�inka 

TJ Sokol Rove�né 

  8.6.2007 Tane�ní zábava – hraje ANNA rock Píse�né - 
výletišt�

  8.6.2007 Kinokavárna: Grandhotel (15.00-19.00 hod.) VS KD KD 
  9.6.2007 Krajská sout�ž družstev v tenisu – dosp�lí Tenisové kurty Tenisový klub 

  9.6.2007 B�h Byst�ickem kolem Vírské p�ehrady  
(prezence od 10.00 hod.) Vír TJ Jiskra Vír 

  9.6.2007 Tane�ní zábava – hrají Pikardi V�chnov TJ V�chnov
10.6.2007 Okresní p�ebor družstev v tenisu - muži Tenisové kurty Tenisový klub 
10.6.2007 Jezdecké odpoledne Areál školního 

statku
Školní statek p�i

VOŠ a SOŠ 
11.6.2007 Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae 

(Rytí�ský sál – 19.30 hod.): Jana Boušková – harfa,  Ana 
Ioana Oltean – flétna, Milan Radi� - viola 

hrad Pernštejn M�sto
Byst�ice n.P.+ KD 

12.6.2007 Pravidelné setkání �len� Sdružení k�es�anských senior�
pro region Byst�icko

Orlovna SKS+Orel 

13.6.2007 Kino: Animované pásmo pohádek (10.00 hod.) VS KD KD 
14.6.2007 Koncert ZUŠ po�ádaný p�i p�íležitosti konání festivalu 

Concentus Moraviae (18.00 hod.) 
VS KD ZUŠ a KD 

15.6.2007 Slavnostní vy�azení maturant� Sál DM VOŠ a SOŠ 
15.6.2007 Odpolední p�edprázdninová diskotéka (15.00-19.00 hod.) VS KD KD 
16.6.2007 „Malebným údolím �í�ky Lou�ky“

turistický výlet 
sraz vlakové 

nádraží
Orel

16.-17.6.2007 Okresní p�ebory jednotlivc� v tenisu – mladší žactvo Tenisové kurty Tenisový klub 

17.6.2007
5. kolo IX. ro�níku Regionál Cupu mládeže a závod o 
pohár starosty obce Uj�ov v hasi�ském sportu (14.00 
hod.)

Uj�ov – 
sportovní 

areál
SDH Uj�ov

19.6.2007 Workshop „Vzd�lávání v byst�ickém regionu“  Sál DM VOŠ a SOŠ 
21.6.2007 Slavnostní vy�azení u��� Sál DM VOŠ a SOŠ 

22.6.2007 Tane�ní zábava – hraje Bagr Píse�né - 
výletišt�

22.6.2007 19. ochutnávka vín (Vina�ství Dvo�á�ek LTM  z Mikul�ic) Mikul�ice KD 
24.6.2007 Vystoupení oddílu historického šermu ve scénce „Tak to 

chodí,“ po jeho skon�ení sout�že pro d�ti a mládež 
Orelské h�išt�
nebo Orlovna 

Orel

24.6.2007 Koncert: Byst�ická kapela  (10.00 hod.) Masarykovo 
nám.  

Byst�ická kapela + 
KD

27.6.2007 Slavnostní dopoledne Gy. By. i pro ve�ejnost u budovy 
školy 

Gymnázium By.n.P.

29.6.2007 Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae: Pavel 
Šporcl – housle, Petr Ji�íkovský – klavír (19.30 hod.) 

VS KD M�sto
Byst�ice n.P. + KD

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

POZVÁNKA
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CO LZE SPALOVAT A CO 

SPALOVAT NELZE!

Na odboru životního prostře-
dí Městského úřadu Bystřice nad 
Pernštejnem se množí dotazy obča-
nů ohledně podmínek pro spalování 
nebo pro jinou likvidaci rostlinného 
materiálu. Bohužel jsou i evidová-
ny stížnosti na některé spoluobča-
ny, kteří nerespektují platné zákony 
a spalují buď doma (např. v kotli 
ústředního topení) nebo na zahra-
dě odpady jako např. PET lahve, 
odpad z plastů, pneumatiky apod. 
nebo takto spalují mokré dřevo 
a mokrý rostlinný materiál. Co tedy 
lze v domácích podmínkách legálně 
spalovat a co takto spalovat nelze?

Ve smyslu zákona číslo 86/2002 
Sb. o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon 
o ochraně ovzduší) ve znění pozděj-
ších předpisů, upozorňujeme maji-
tele nemovitostí, že v otevřených 
ohništích, zahradních krbech 
nebo v otevřených grilovacích 
zařízeních lze spalovat jen dře-
vo, dřevěné uhlí, suché rostlinné 
materiály a plynná paliva urče-
ná výrobcem, přičemž uvedená 
paliva nebo materiály nesmějí 
být kontaminovány chemický-
mi látkami. Každý je povinen 
omezovat a předcházet znečištění 
ovzduší a snižovat množství jím 
vypouštěných znečišťujících látek. 
Orgán obce v přenesené působnosti 
může nařízením obce stanovit pod-
mínky pro spalování rostlinných 

materálů nebo jejich spalování 
zakázat, pokud zajistí jiný způsob 
pro jejich odstranění podle zvlášt-
ního právního předpisu (zákon č. 
185/2001 Sb. o odpadech, místní 
vyhláška, likvidace zeleného odpa-
du a rostlinných zbytků). Při stano-
vení podmínek spalování suchých 
rostlinných materiálů se přihlíží 
zejména ke klimatickým podmín-
kám (směr větru), stavu ovzduší ve 
svém územním obvodu (rozptylové 
podmínky), k vegetačnímu období 
a hustotě obytné zástavby (neob-
těžovat svým konáním majitele sou-
sedních nemovitostí). K vytápění je 
možno použít jen schválená paliva 
ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Při 
spalování paliv jsou provozovatelé 
malých stacionárních zdrojů (zdro-
je znečišťování o jmenovitém tepel-
ném výkonu nižším než 0,2 MW) 
umístěných v rodinných domech, 
bytech a stavbách pro individuální 
rekreaci povinni dodržovat přípust-
nou tmavost kouře a neobtěžovat 
kouřem a zápachem osoby ve svém 
okolí a obydlené oblasti.

Je zakázáno pálení jakýchkoli 
odpadů (ve smyslu zákona o odpa-
dech č. 185/2001 Sb.), a to zejmé-

na plastů, pneumatik a výrobků 
z ropných produktů! V žádném 
případě není přípustné pálení 
plastů a ostatních umělých hmot 
nejen na otevřeném ohništi, ale 
i v topeništích pro vytápění rodin-
ných domků (kotle, kamna, krby). 
Orgán obce může stanovit pokutu až 
do výše 150 000,- Kč osobě, která 
poruší výše stanovené povinnosti.

 Z uvedeného mj. vyplývá, že 
jakékoliv dřevo, např. ze staveb, je 
nutno rozřezat a spálit v topeniš-
tích pro vytápění rodinných domků 
nebo dřevo vhodné ke spalování 
(kmeny, větve bez kořenového sys-
tému, dřevo ze stavebních a ostat-
ních demolic, chemicky neošetře-
né, staré palety a další) odevzdat ve 
sběrném dvoře. Ostříhané a ořezané 
větve z ovocných a okrasných stro-
mů či keřů na zahradě je možné 
po vyschnutí rovněž spálit, a to 

buď v topeništích nebo na otevře-
ných ohništích nebo opět odevzdat 
ve sběrném dvoře. Biologicky 
rozložitelný odpad (vyhrabaná 
a posečená tráva, listí a ostatní 
rostlinné zbytky apod.) lze využí-
vat jako zelený odpad do kom-
postu nebo se musí likvidovat 
odvezením do sběrného dvora. 
Provozní doba na sběrném dvoře: 

Po, St, Pá 9.00 – 17.00
Út 7.00 – 14.00
Čt zavřeno
So 8.00 – 12.00

Spalování vlhkých rostlinných 
materiálů, které nehoří jasným 
plamenem a kouř z ohně zamo-
řuje širší okolí, není přípustné. 
Dále upozorňujeme na zákaz 
ukládání ořezaných větví apod. 
na veřejných prostranstvích a na
zákaz vypalování suché trávy. 
I v těchto případech může orgán 
obce stanovit pokutu až do výše 
150 000,- Kč osobě, která poruší 
jmenované povinnosti.

Odbor životního prostředí

Dokončení ze str. 1

Noví zastupitelé se představují

Jste pro zvednutí věkové hranice 
odchodu do důchodu? 

Rozhodně ne. Je tu spousta mla-
dých lidí, kteří jsou nezaměstnaní 
a přitom lidé, kteří celý život pra-
covali například v dělnických pro-
fesích, nemohou pracovat na plný 
výkon až do šedesáti pěti let. Pokud 
bude člověk těžce pracovat celý 
život až do vysokého věku, není 
možné, aby tato práce nepozname-
nala jeho zdravotní stav. Tento názor 
není jenom fráze, ale vychází z mé 
praxe. Naopak bych tuto hranici 
snížila, aby si mohl vybrat každý 
podle svého zdraví. A naopak, lidé, 
kteří se na to cítí,mohli pracovat 
třeba do pozdního věku. Zdravotní 
stav a opotřebovatelnost organismu 
je u každého velmi individuální.

Jak byste si představovala „roz-
voj bystřického regionu“? Co je 
podle vás neprávem zanedbávané-
ho? 

V Bystřici jsou podporovány 
všechny skupiny obyvatelstva – jak 
mladí, tak senioři či matky. Je zde 
trochu zanedbávána pomoc pro 
rodiny se zdravotně postiženými 
a seniory. Bylo by dobře  zřídit sta-
cionář, ve kterém by se o potřeb-
né  pár hodin denně postarali, aby 
si rodiny mohly v klidu nakoupit 
nebo zajít na úřad a nebo jenom 
si obyčejně odpočinout, oddych-
nout bez starosti, že jsem potřeb-
ného člověka zanechal na chvíli 
o samotě. O  stacionáři se už uvažuje 
v rámci komunitního plánování pro 
náš region.

Takže je Bystřicko ze sociálního 
hlediska dostatečně zabezpečené?

Ano, funguje tu výborně spolu-

práce se sociálním odborem, který 
nám vychází vstříc. Před dvěma lety 
vzniklo Mateřské centrum, Senior-
klub Včela a naplno zde pracují 
kluby důchodců a kluby zdravotně 
postižených. A to není málo.

Kandidovala jste do zastupitel-
stva poprvé, nebo už s tím máte 
nějaké zkušenosti?

Mezi zastupiteli i na volebních 
lístcích jsem se ocitla jako úplný 
nováček. Zvolení mě zaskočilo 
hlavně kvůli tomu, že si uvědomuji 
tu velkou odpovědnost a povinnost 
vůči lidem, kteří mi dali svoji důvě-
ru. Myslím si, že nejvíc hlasů jsem 
dostala od „svých“ seniorů a mami-
nek z Mateřského centra. Moc jim 
za ně děkuji.

Jedním z vašich zájmů je vaše 
práce… 

To je pravda. Senioři jsou jedna 
z mých největších radostí. Na kolik 
nápadů člověka přivedou, kolik 
dobrých rad už jsem dostala od 
starších lidí. Jejich zkušenosti jsou 
k nezaplacení. Osobní zkušenost 
vždy člověka dostane o kus dál, ale 
i rada od člověka, který sám něco 
zažil, velmi obohacuje. Moc mě 
těší, když mi někdo z mých seni-
orů řekne, že jsem pro něho sou-
část jeho rodiny. To je nejkrásnější 
odměna za moji práci.

Co vás napadá, když se vracíte 
odpoledne z práce? 

Mám dobrý pocit, klid na duši, 
že mohu odpoledne odejít od mé 
veliké rodiny, která je zabezpeče-
ná a spokojená a mohu se věnovat 
mé malé rodince, která na mě čeká 
doma. 

Děkuji za rozhovor.
Anežka Michnová

Plánované opravyPlánované opravy
V letošním roce nám počasí přeje, 

a proto začala většina investičních 
a rekonstrukčních akcí dříve než 
obvykle. Jedná se zejména o chod-
níky na sídlišti I, kde byly oprave-
ny a někde ještě probíhají opravy 
chodníků na ulicích Višňová, Jívo-
vá a Nádražní. Rekonstrukce chod-
níku probíhá také na ulici Tyršova 
v úseku před volejbalovými kurty 
a sokolovnou. Na sídlišti II na ulici 
Spojovací před bytovým domem čp. 
921 – 923 došlo k opravě kanalizač-
ních přípojek, a poté bude položen 
nový povrch parkoviště.

Na Voldáně a na Černém vršku 
byly instalovány hrací prvky, čímž 
vznikly nové hrací koutky zejména 
pro naše nejmenší děti. 

Nesmíme zapomenout ani na 
Vítochov, kde se opět rozjely práce 
na vodovodu a kde si občané v této 
době připravují vodovodní přípojky 
pro napojení svého domu na hlav-
ní vodovodní řad. Hlavní práce by 
měly být po dohodě se zhotovite-
lem ukončeny do Vítochovské pou-
ti, tj. 5. července. Celková částka 
vodovodního řadu je 9,81 miliónů 
korun, přičemž se nám v roce 2006 
podařilo získat z grantu minister-
stva zemědělství 6 miliónů korun 
a z kraje Vysočina 1 milión korun. 

Během měsíce června začnou 
práce na zateplení, výměně oken 

a vytvoření bezbariérových přístupů 
u panelových domů na ulici Okruž-
ní u čp. 965 – 971 a čp. 983 – 984. 
Jedná se o největší akci v letošním 
roce, neboť cena dosahuje částky 
přes 20 miliónů Kč. 

Další velkou akcí, která by také 
měla vypuknout během měsíce červ-
na, je již dříve avizovaná rekonstruk-
ce vodovodů a kanalizací na ulicích 
Novoměstská, Tyršova, Dr. Veselého, 
Příční a Višňová. V současné době 
probíhá výběrové řízení na zhoto-
vitele a byli obesláni a informováni 
občané, kteří v trasách rekonstruk-
ce vlastní vodovodní a kanalizační 
přípojky. Plánované rekonstrukce 
dosahují částky bezmála 20 miliónů 
Kč, přičemž 70 % z této částky hradí 
Svaz vodovodů a kanalizací. Bohužel 
těmito opravami bude částečně ome-
zena doprava ve městě, ale v příštím 
roce budou, až se zemina řádně usa-
dí, na většině z těchto úseků položeny 
nové asfaltové koberce.

A na závěr ještě k jednosměrce, 
tedy ulici Nádražní. Proběhlo výbě-
rové řízení na opravu zřícené zdi a 
práce na její opravě by měly začít 
také v průběhu měsíce června. Poté 
bude položen nový povrch v úseku 
od Policie ČR po křižovatku ulic 
Nádražní a Pod Horou. 

Josef Vojta,
místostarosta
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Vážení  spoluobčané,
prostřednictvím novin jsem byl radní-
mi našeho města vyzván k vysvětlení, 
proč kritizuji pronájem pozemku pro 
lanové centrum. Je s podivem, že ač 
jsem byl tázán, výzvu jsem obdržel 
náhodně od jedné novinářky, nebyla 
doručena mně, ale tisku.

Předem musím vysvětlit, že se 
nejedná o žádnou válku mezi mnou 
a panem Tomáškem, protože jej 
osobně vůbec neznám. V posky-
tování dotací z Ministerstva pro 
místní rozvoj do oblasti cestovního 
ruchu v letech 2001 – 2006 je mno-
ho nejasností a právě na příkladu 
z mého regionu jsem se snažil podiv-
né utrácení státních peněz vysvětlit. 
Každý z vás se může o přidělených 
dotacích přesvědčit na webu minis-
terstva, podrobnější informace jsou 
zveřejněny také na mých stránkách 
www.novotnyjosef.cz.

Jednou z podmínek přidělení 
dotace bylo mít kde záměr usku-

tečnit a zajistit jeho pětiletý provoz. 
Pan Tomášek chtěl původně lanové 
centrum postavit ve Víru, ale pro-
tože mají vírští zastupitelé s jeho 
podnikáním negativní zkušenosti, 
záměr odmítli. Pan Tomášek se tedy 
obrátil na vedení Bystřice a uspěl. 
Karel Pačiska zná Zdeňka Tomáška 
ještě z doby, kdy byl jako okres-
ní úředník likvidátorem jedné ze 
zkrachovalých Tomáškových fi rem 
a nemůže tedy tvrdit, že při jednáních 
nevěděl, s kým má tu čest. V zápisu 
rady města je dokonce uvedeno, že 
Tomáškova fi rma potřebuje prona-
jmout pozemek na 5 let z důvodu 
přidělení dotace. Vůbec nechci hod-
notit, do jaké míry občané našeho 
města lanové centrum využívají, 
výši pronájmu apod.

Pan Tomášek předložil minis-
terstvu s žádostí o dotaci projekt 
v celkové výši 1,8 mil. korun. Mám 
ověřeno, že i větší centra po repub-

lice stála do 1 mil. korun. Dotaci 
přiděluje ministerstvo v maximální 
výši poloviny celkových nákladů 
a na webu ministerstva se můžete 
přesvědčit, že fi rma pana Tomáška 
obdržela dotaci ve výši 1.829 tisíc 
korun. Počítáte správně, pan Tomá-
šek předložil ministerstvu faktury za 
lanové centrum v celkové výši téměř 
4 mil. korun.

Pro zajímavost uvádím, že za 
chatku u vchodu o velikosti 2,5 x 6 
m zaplatila jeho fi rma podle před-
ložených faktur 803 tisíc korun 
(tedy téměř tolik, jako stojí dřevo-
stavba rodinného domku), za propa-
gaci 452 tisíc korun a hutní materiál 
pro upevnění patek u sloupů byl 
v cenách 263,- Kč/ kg, což je deset-
krát víc, než na trhu. Na stavbu bylo 
použito dle faktur 41 ks dřevěných 
sloupů, ve skutečnosti jich stojí 16. 

V podmínkách pro přidělení dota-
ce je přitom jasně uvedeno, že vyna-
ložená částka má být co nejnižší.

V případě pana Tomáška byla 

porušena i podmínka D) přiděle-
ní dotace, a tou je „fi nanční zdraví 
žadatele“. Firma Yossarian Invest-
ments a.s. pana Tomáška, která 
dotaci obdržela, je zadlužena více 
než 10 mil. korun a pan Tomášek 
se dokonce před měsícem pokusil 
o podvod na katastru, aby dluh své 
fi rmy snížil.

Je s podivem, jak urputně rad-
ní pana Tomáška brání, skoro to 
vypadá, že jim starosta nepředložil 
všechny informace, protože jejich 
prohlášení připomíná pořekadlo 
„o potrefené huse“. Pan Tomá-
šek na mě podal trestní oznámení 
a požaduje částku 1 mil Eur za 
poškození dobrého jména, dalším 
trestním oznámením mně vyhrožu-
jí bystřičtí radní. Čekal bych spíše 
vyjádření v tom smyslu, že je třeba 
podezření ze zneužití státních pro-
středků vyšetřit a je jedno, zda se 
jedná o podnikatele z Bystřice nebo 
z jiného koutu České republiky.

Josef Novotný

Podle sebe soudím tebe

Již delší dobu byl v našem městě 
klid. Pro občana jenom dobře, nic-
méně pro politika, který se připra-
vuje na senátní volby, nikoliv. Jak 
na to? Najít oběť, nejlépe dvě. A tak 
si v posledních týdnech můžeme 
přečíst  titulky jako „Bystřičtí v čele 
se starostou pronajali nezodpověd-
ně pozemek na lanové centrum“. 
Tak nějak starosta vyzní v „objek-
tivním“ tisku pana Pokorného a do 
úst mu ji vkládá sám „velký dema-
gog“. Co si pak má obyčejný člověk 
myslet o starostovi? No samozřej-
mě, že opravdu nerozhoduje dob-
ře. „Demagog“ však dobře ví, že 
o pronájmu nerozhoduje jeden člo-
věk. Nebo, že by rozhodování dříve 
bylo jiné? Podle sebe soudím tebe. 
Skutečností ale je, že se opět pláclo 
do vody, aby se čeřila. Ale komu to 
uškodí nejvíce? Kdyby útok jako 
vždy směřoval pouze proti mně či 
radě, řeknu si, nu dobrá, je to boj, 
asi mu nic jiného nezbývá. Ale 

dovede si snad někdo z vás, občanů 
města, nyní představit, že některý 
z úředníků (či kolegia úředníků) na 
ministerstvu, rozhodující o přiznání 
dotace, zvedne ruku pro Bystřici? 
Sebevraha, který dopředu ví, že 
v případě zvednutí ruky pro naše 
město, se okamžitě dostává do role, 
kdy bude obratem očerněn z neka-
lých praktik nebo korupce? V době, 
kdy se mohly opravit za evrop-
ské peníze byty, silnice, chodníky, 
budovat dětská hřiště a současně 
všemi těmito kroky zvýšit např. 
cestovní ruch (a tím vším zvýšit 
i možnost podnikatelského prostře-
dí), nám někdo kope hrob.

Ono jedno slovo nic neznamená, 
ale stálé kalení vody a upozorňování 
na svoji výjimečnost a unikátnost již 
všechny unavuje. Místo konstruktiv-
ního řešení problému informujeme 
v pochybných plátcích veřejnost 
o jakýchsi nepravostech.

Já jsem také pro pravdu a sprave-
dlnost, ale jak jí proti „demagogo-
vi“ dosáhnout? Jak se obhájit? Jak 
obhájit rozhodování dalších lidí – 
občanů našeho města? Já ani nevím, 
jestli jsou lidé ochotni naslouchat 
neutuchajícím sporům jedné osoby 
s radnicí?

Po volbách jsem se domníval, že 
naši občané rozdali karty, že se uká-
zalo, kdo je kdo a teď je třeba pra-
covat v jejich prospěch. Nenapadat 
se, ale společnými silami dosáhnout 
na dotační peníze, připravovat oby-
vatelům města programy slušného 
bydlení a volnočasového vyžití 
nebo plánovat budoucnost našich 
dětí. Nechtěl jsem rozdmýchávat 
další boje a také jsem se vyhýbal 
sporným tématům. Jak ale nereago-
vat na tvrzení, že jsem o všem věděl 

a dokonce radní neinformoval. Pro-
hlašuji, že jsem nebyl nikdy správ-
cem konkurzní podstaty fi rem pana 
Tomáška ani nikoho jiného, jeho 
účty jsem nezkoumal a informace 
jsem měl jako každý jiný občan. 
Přesto jsem přesvědčen, že pokud 
pan Novotný má  důkazy o nekalém 
počínání jakýchkoli fi rem, má na ně 
upozornit příslušné orgány, neboť 
je osobou veřejně činnou. Město 
Bystřice pouze pronajalo pozemek 
(s výhradou fungování bikrosového 
hřiště), ale žádnou dotaci neposkyt-
lo. Lanové centrum bylo vystavěno, 
vynaložené peníze budou kontrolo-
vány několika institucemi a pokud 
by byly vynaloženy neoprávněně, je 
to věc k řešení pro toho, kdo dotaci 
poskytl, tedy ministerstvo.

Proč tedy ten humbuk s novináři? 
Odpovím – protože je to zviditelně-

ní toho pravého spravedlivého, který 
opět touží po trafi ce v senátu. Ona 
trocha špíny za klidných šest let sto-
jí!

Co říct na závěr. Ve městech za 
podobné atrakce, jako je lanové 
centrum, podnikatelům ještě platí. 
Zde se naskytla možnost zkusit na 
pět let!!! vybudovat na neudržova-
né ploše atrakci novou, která měs-
to nestojí ani korunu, takže město 
nenese žádné riziko, naopak, ještě za 
to dostane nějaké peníze. To bychom 
při opačném rozhodnutí museli být 
označeni za blázny.  Jak znám cho-
vání senátora  z minulých let, kdyby 
byl ve funkci starosty, zvedl by ruku 
za těchto podmínek i pro Disneyland 
či Jurský park. 

Karel Pačiska, 
starosta města 
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Jana Boušková se díky svým 
výrazným uměleckým úspěchům 
rychle stala velmi žádanou harfenist-
kou vystupující na renomovaných 
světových pódiích jako sólistka (např. 
České fi lharmonie, Pražské komorní 
fi lharmonie, Chicago Sinfonietty), 
ale i v komorních sestavách.

Absolvovala konzervatoř v Praze 
a Ostravskou univerzitu, stipendium 
Fulbrightovy nadace jí umožnilo 
studium na renomované americké 
škole Indiana University u profesor-
ky Susann Mcdonald. Jana Bouš-
ková je zatím jedinou harfenistkou 
v historii naší republiky, která dosáhla 
nejvyšších ocenění na nejprestižněj-
ších harfových soutěžích světa. Jako 
jedna z deseti nejvýznamnějších žen 
České republiky a první interpretka 

Na Pernštejně v rámci festivalu Concentus 
Moraviae zazní harfa Jany Bouškové

na hudební nástroj z klasické hudby 
vůbec, byla vyznamenána cenou „Lady 
Pro“, která jí byla předána za přítom-
nosti prezidenta republiky Prof. Václa-
va Klause na podzim roku 2004.

Jana Boušková je pravidelně zvána 
k účinkování na světových harfových 
kongresech a sympoziích, stejně tak 
i jako pedagog k vedení mistrovských 
kurzů po celém světě. Od roku 1993 
je profesorkou pražské konzervatoře, 
od roku 2000 je členem Umělecké 
rady Akademie múzických umění 
a od ledna 2005 je první harfenistkou 
České fi lharmonie.

Nahrála přes dvě desítky CD pro 
domácí i zahraniční fi rmy. Široký 
repertoár obsahuje díla všech období, 
mnoho současných českých i zahra-
ničních autorů zkomponovalo sklad-
by přímo pro ni. Mezi světové premi-
éry patří mimo jiné i Sonata pro cello 
a harfu od Ravi Shankara uvedená 
na fi stivalu Rencontres Musicales 
d´Evian ve Francii spolu s Mstisla-
vem Rostropovitchem

Jana Boušková hraje na nástroj 
americké fi rmy Lyon&Healy, který 
získala za vítězství v USA Internatio-
nal Harp Competition v roce 1992.

Již dvanáctý ročník festivalu, který si získal mnoho příznivců nejen 
u nás, ale i v zahraničí, představí v našem městě další významné umělce.

Pondělí 11. 6. 2007
Bystřice nad Pernštejnem, hrad Pernštejn, 19:30 hod.
Jana Boušková – harfa, Ana Ioana Oltean – fl étna, Milan Radič 
– viola

Zazní skladby:
M. Ravel: Sonatina pro fl étnu, violu a harfu 
C. Debussy: Sonáta pro fl étnu, violu a hrafu 
A. Jolivet: Petite suite pro fl étnu, violu a harfu 
T. Takemitsu: And than I knew ´t was wind 
P. Zemek: „O Kráse pozemské a Kráse ráje“ 
N. Currier: A Sambuca Sonata

Pátek 29. 6. 2007
Bystřice nad Pernštejnem, Kulturní dům, 19:30 hod.
Pavel Šporcl – housle, Petr Jiříkovský – klavír

B. Martinů: Intermezzo pro housle a klavír, H. 261 
A. Dvořák: Sonáta housle a klavír F-dur op. 57, B 106 
G. Gershwin/J. Heifetz: Transkripce z opery Porgy and Bess 
E. W. Korngold: Suita z „Much Ado about Nothing“, op. 11

Do festivalu jsou zapojeny svými koncerty také základní umělecké 
školy, které jednak prezentují umění žáků, ale především upozorňují na 
výjimečnost tohoto hudebně-vzdělávacího systému, který je v celosvě-
tovém měřítku naprosto unikátní.

Čtvrtek 14. 6. 2007
Bystřice nad Pernštejnem, Kulturní dům, 18 hod
Koncert ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

Všechny aktuální informace o festivalu naleznete na internetových 
stránkách festivalu:

www.concentus-moraviae.cz

Červen ve znamení XII. ročníku 
Mezinárodního hudebního 

festivalu 13 měst

JSME OBJEKTIVNÍ A VYVÁŽENÍJSME OBJEKTIVNÍ A VYVÁŽENÍ
Aniž jsme to v redakci tušili, 

naše práce byla v loňském roce 
podrobně sledována. Nedávno 
ukončený projekt „Radniční listy 
bez cenzury“ (fi nancován z pro-
gramu Transition Facility Evrop-
ské Unie a Nadací Open Society 
Fund Praha) totiž hodnotil radnič-
ní periodika z hlediska svobodné-
ho šíření informací a z hlediska 
nakládání s veřejnými prostředky. 
Důraz se kladl na zjištění, zda 
a v jaké podobě jsou v periodiku 
uživatelům poskytovány objektivní 
a vyvážené informace nezbytné 
pro svobodné vytváření názorů. 
Byla zkoumána periodika, která 
jsou tištěna na území ČR a jsou 
vydávána přímo samosprávou 
nebo jménem samosprávy.

Bylo například zjištěno, že řada 
radnic formuluje a vyhlašuje svo-
ji politiku v oblasti šíření infor-
mací o své činnosti a o obci jako 
tzv. „apolitickou“. Chtějí se tak 
vyhnout názorovým střetům, čas-
to se zdůvodněním, že „lidi neza-
jímají hádky, ale konkrétní činy 
a fakta“. Takzvaně apoliticky se 
stylizuje plných 69 % periodik. 
Samo poskytování informací o ak-
tivitách souvisejících s činností 
radnice je však vždycky politické 
a nemůže být tedy „apolitické“, 
zjistili hodnotitelé projektu. 

Z provedeného průzkumu zře-
telně vystupuje také časté zjištění, 
že celá řada radničních periodik 
v ČR je výrazně cenzurována 
a zneužívána ke zcela jednostran-
nému informování obyvatelstva ve 
pros-pěch aktuálně místní vlád-
noucí politické síly. Tyto závěry 
zpracoval Oldřich Kužílek, porad-
ce pro otevřenost veřejné správy, 
v prosinci 2006.

V rámci projektu se analyzovalo 
500 čísel na 7 187 tiskových stra-
nách, vždy po pěti číslech u každé-
ho ze 100 různých listů všech krajů 
a vybraných měst i obcí v ČR. Čísla 
zpravidla z období duben - říjen 
2006 musela být zároveň dostupná 
na webových stránkách. Výběr obcí 
odpovídá statistickému vzorku ČR. 
Zjištěná čísla tedy odpovídají prav-
děpodobnému rozložení zkouma-
ných ukazatelů ve skutečnosti.

A jaké jsou výsledky a jak 
obstálo Bystřicko, resp. jeho 
předchůdce Noviny Bystřicka?

Docela dobře. První místo obsa-
dil zpravodaj Rychnova u Jablonce 
nad Nisou,  druhé byly Výprachti-
ce a třetí Jindřichův Hradec. Naše 
noviny z Bystřice nad Pernštejnem 
skončily na pěkném 15. místě, 
tedy na příčce jistě velice lichoti-
vé. Až za námi skončila třeba na 
24. příčce Praha - hlavní město, 
ale předběhli jsme v objektivitě 
a vyváženosti zpravodajství i Par-
dubický, Jihomoravský, Morav-
skoslezský, Ústecký, Zlínský, Kar-
lovarský i Středočeský kraj, dále 
třeba Chomutov, Kladno, Karlovy 
Vary, Liberec, Prahu 3 i Prahu 8,  
Ostravu, Ústí nad Labem či Hodo-
nín a České Budějovice. 

Naše redakce má z hodnoce-
ní radost a nadále se bude snažit 
z dobře nastolené cesty nesejít 
a nadále objektivně informovat své 
čtenáře.

(z výstupu projektu „Radniční 
listy bez cenzury“ zpracoval -HJ-)

SOUTĚŽ: KDO TO BYL?SOUTĚŽ: KDO TO BYL?
Novináři jsou vždycky rádi, 

když jejich články mají odezvu. 
Když třeba naivně vyzvou zloděje 
k navrácení pozlaceného křížku, 
a zloděj jej skutečně druhého dne 
vrátí. Novinář má i tehdy radost, 
pokud se jeho článkům vyhýbají 
chyby. Občas se jich nevyvaruje 
nikdo. Najde se však také periodi-
kum, kde si v chybách přímo libují. 
Jeho vydavatel totiž nezná shodu 
podmětu s přísudkem, neumí správ-
ně napsat „na shledanou“ a neumí 
též rozdělovat slova, což vypadá 
zvláště komicky.

Několik milých ukázek vám teď 
přetiskneme, všechny jsou z dub-
nového čísla onoho periodika. Kdo 

z vás určí správně jeho název a prv-
ní jej sdělí do naší redakce, získá 
kšiltovku se znakem Bystřice.

A teď soutěžní ukázky: „zák-lad-
ní školy“, „do-brá“, „výz-namné“, 
„veře-jné“, „nes-tačil“, „symbol-
izujících“, „živ-ota“, „Ko-rzo“, 
„zaz-namenaly“ a dokonce i „odd-
íl“, „z-načně“  a „s-bor“!!!

Při poslední ukázce jsme nejdří-
ve ztuhli, neboť stylem „hov-“ se 
snad dá rozdělit jenom jediné slovo. 
Přesto jsme si oddychli a dočetli se 
slovo „hov-orní“. Vydavatel budiž 
pochválen!

Na vaše správné postřehy se už 
nyní těšíme.

-red
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Ve dnech 12. a 13. dubna 2007 
uspořádala naše škola v pořadí 
již druhý jazykový kurz s rodi-
lými mluvčími. Zatímco poprvé 
jsme akci zaměřili převážně jako 
motivaci k dalšímu studiu jazyka 
a účastnili se jí žáci 4. ročníku, 
v letošním roce jsme se věnova-
li hlavně praktické konverzaci 
v cizím jazyce a kurz absolvova-
li zájemci z řad žáků 8. tříd naší 
školy. Hlavními tématy se ten-
tokrát staly volný čas, koníčky 
a cestování. Stejně jako loni jsme 
pro výuku využili pěkné prostředí 
hotelu Myslivna v Nedvědici.

Účastníci velmi pozitivně hod-
notili práci s lektory: v případě 
angličtiny se jim opět věnoval pan 
Samuel Darkwah a nově pak sleč-
na Zuzana Gabrielová, s němčiná-
ři konverzovala znovu paní Luise 
Semerádová.

Součástí programu bylo i pro-

Jazykové kurzy – rok druhý

ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

pojení obou jazyků, kdy anglič-
tináři měli za úkol naučit něm-
čináře několik jednoduchých vět 
v angličtině a naopak, sledovali 
správnou výslovnost, vzájemně 
se hodnotili. Tento úkol splnili 
všichni beze zbytku a se zjevným 
zájmem.

Co ještě společné soustředě-
ní přineslo? Snad posílení přá-
telských vztahů mezi třídami 
a skupinami, určitě rozšíření slov-
ní zásoby, pro mnohé pak zname-
nalo zvýšení jejich jazykového 
sebevědomí při zjištění, že lek-
torům rozumějí a dokáží s nimi 
komunikovat.

Na závěr je třeba dodat, že 
i letošní kurz se uskutečnil za 
fi nanční podpory MěÚ v Bystřici 
nad Pernštejnem, kterému tímto 
děkujeme. 

Jindřiška Rybnikářová
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Velkého úspěchu dosáhl žák 
3. ročníku učebního oboru Auto-
mechanik JAN MYNÁŘ z VOŠ 
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 
na 11. ročníku mezinárodní svářeč-
ské soutěže žáků středních škol ve 
Frýdku – Místku, která se uskuteč-
nila ve dnech 17.-18.4.2007.

Jan Mynář se v teoretické části 
metody 111 – svařování elektric-
kým obloukem obalenou elektro-
dou – umístil na 1. místě a v prak-
tické části stejné metody na 2. místě 
z celkového počtu 25 soutěžících.

Soutěže se zúčastnili ještě 2 žáci 
školy. V metodě 135 – svařování 
elektrickým obloukem tavící se elek-
trodou v inertním plynu – soutěžil 
žák 3. ročníku učebního oboru Auto-
mechanik Jiří Trojan. V teoretické 
části byl na 22. místě a v praktické 

Nejlepší mladý svářeč je z VOŠ Nejlepší mladý svářeč je z VOŠ 
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnema SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

části na 29. místě ze 48 soutěžících. 
V praktické části měl 2 sváry ze 
3 na 2. místě, ale poslední svár se mu 
nepodařil kvůli nedostatku času.

V metodě 311 – svařování pla-
menem – soutěžil žák 3. ročníku 
učebního oboru Autoelektrikář 
Pavel Filip. V teoretické části skon-
čil na 17. místě a v praktické části 
na 22. místě ze 32 soutěžících.

Na velkém úspěchu v mezinárod-
ní soutěži mají velký podíl učitelé 
odborného výcviku pan František 
Ondráček a pan Pavel Klusák, kteří 
pečlivě připravovali všechny žáky.

Žáci také velmi dobře propago-
vali svými výsledky nejen školu, ale 
i město Bystřici nad Pernštejnem 
a kraj Vysočinu. Svářečská škola 
při VOŠ a SOŠ má tradici a vycho-
vává každoročně několik desítek 
kvalitních svářečů z řad žáků. Věří-
me, že i tento vynikající výsledek 
povede k podpoře mladých žáků 
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštej-
nem jak ze strany města Bystřice 
nad Pernštejnem, tak i podnika-
telských subjektů, které tyto žáky 
mohou získat do svých fi rem jako 
velmi kvalitní pracovníky.
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Na naší škole funguje už pár 
let žákovský parlament. Snaží-
me se řešit vážnější i méně váž-
né věci. Každá třída od 4. do 9. 
ročníku je zastoupena dvěma 
poslanci a s těmi se snažíme řešit 
jejich problémy, žádosti, námě-
ty… Nejednáme jenom o věcech 
školních, ale i mimoškolních. 
A jednou z mimoškolních „akti-
vit“ byla i „Adopce na dálku“. 
Rozhodli jsme se adoptovat hol-
čičku nebo chlapečka z Afriky. 
Věděli jsme, že to nebude snadné, 
ale všichni jsme to na žákovském 
parlamentu odsouhlasili. Zjistili 
jsme vše potřebné k tomu, aby-
chom se mohli stát adoptivními 
rodiči. Jednou z důležitých věcí 
bylo najít dítě, které bychom 
chtěli adoptovat a druhou, tou 
nejdůležitější, bylo vybrat peníze 
na jeho vzdělávání. S výběrem 
dítěte to nebylo tak snadné. Jeden 
chtěl chlapečka, druhý holčičku. 
Nakonec jsme došli k názoru, že 

Stali jsme se rodiči
je to úplně jedno, hlavní bylo, že 
někomu pomůžeme. A pomoh-
li….. Aby holčička, kterou jsme 
si vybrali, byla už konečně naše, 
bylo potřeba vybrat určenou část-
ku a poslat ji na určené konto. 
A to se nám bez problémů poved-
lo. Zapojila se celá škola. Holčička 
se jmenuje Jesca, je jí 14 let a je 
z Ugandy. Díky penězům, které 
jsme jí poslali, získá školné, škol-
ní pomůcky, uniformu a základní 
zdravotní péči. Můžeme si s ní 
dopisovat a abychom věděli, jak 
studuje, dostaneme i její vysvěd-
čení. O Velikonocích nám od Jesci 
přišel první, moc milý dopis, tak 
teď se všichni snažíme jí to oplatit. 
Je to velice příjemný pocit, když 
někomu takovému můžeme pomo-
ci. Doufáme, že nám to rodičovství 
vydrží co nejdéle a že Jesca bude 
moci díky nám jednou dostudovat.

Za žákovský parlament při ZŠ 
T.G.Masaryka 

Veronika Martincová
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LÉTO 2007
MĚSTSKÉ TÁBORY

I. turnus
9.7. – 13.7. 2007 – výtvarný 

– max. 15 dětí

II. turnus
16.7. – 20.7.2007

III. turnus
23.7. – 27.7.2007

IV. turnus
30.7. – 3.8.2007 

V. turnus
6.8. – 10.8.2007 

VI. turnus
13.8. – 17.8.2007

VII. turnus
20.8. – 24.8.2007 

Cena jednoho turnusu:
členové DDM 550,-

ostatní 600,-

V ceně je zahrnut oběd, pitný 
režim a drobné výdaje.

Program: vždy od 8:00 
do 15:00 hodin /hry, soutěže, 
vycházky…/

Přihlášky a bližší informace 
získáte v kanceláři DDM nebo 
na telefonu: 566 552 700, email: 
ddmbynp@seznam.cz

Na každý turnus musí být 
minimálně 8 dětí, jinak se 

neotevře!

Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže 

v Bystřici n.P.v Bystřici n.P.

V úterý 24. dubna k nám do 
1. tříd přišly na „návštěvu“ děti 
z mateřské školky Pohádka. Spo-
lečně se svými učitelkami byly 
zvědavé, co všechno se jejich o rok 
starší kamarádi ve škole naučili. 
Zvládli toho opravdu dost a byli za 
to pochváleni. Ovšem malí před-
školáci si s nimi v mnohém neza-
dali. Společně modelovali z drátků 
písmenka, počítali bonbóny, hráli 
hry s čísly a se slovy a nezapomně-
li si také zacvičit a zazpívat. Jen ve 
čtení nesoutěžili. 

Ale do školy se už moc těší.
Návštěva dětí z MŠ nebyla zdale-

ka ani první ani poslední. V prosinci 

PŘEDŠKOLÁČCI PŘEDŠKOLÁČCI 
V PRVNÍCH TŘÍDÁCHV PRVNÍCH TŘÍDÁCH

Dům dětí a mládeže 
v Bystřici n. P. pořádá

LETNÍ TÁBOR
BOROVÁ

pro děti od 1 do 6 třídy
Termín: 18. – 25. 8. 2007
Místo: Borová u Poličky

Cena: 2.600,- Kč
Ubytování: 5-ti lůžkové chaty
Stravování: plná penze, pitný 
režim

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

Děti čeká bohatý program 
– táborová hra, soutěže, výlety, 
koupání a hlavně dobrá zába-
va. Maximální počet účastníků 
tábora je 25 dětí.

Pokud by jste měli o tábor 
zájem, bližší informace obdrží-
te v kanceláři DDM nebo na 
telefonu: 566 552 700, mobil: 
606 169 117 email:ddmbynp@
seznam.cz

Jak rychle uběhnou poslední týd-
ny školy a školní družiny, které naše 
děti dělí od hlavních prázdnin.

A proto si alespoň krátce připo-
meňme školní rok 2006-2007 ve 
školní družině při ZŠ TGM v Bys-
třici n.P.

Naše ŠD má 2 oddělení, do kte-
rých pravidelně dochází 60 dětí.

K hlavním úkolům školní družiny 
patřilo vytváření příjemného pro-
středí pro děti, vzbuzování zájmu 
o školní družinu, rozvíjení znalostí, 
vědomostí a kladných kamarád-
ských vztahů.

Pracujeme na projektech Hraje-
me si celý rok, Středověk, Dětství 
bez úrazů, na projektu her a rozpo-
čitadel a dalších.

Děti ŠD se zapojují do kulturního 
života v Bystřici n. P. Vystupovaly 
s vánočním programem pro rodiče 
a důchodce, dále na vánoční akade-
mii školy a bystřickém koledování. 
Připravujeme různé společné akce, 
na něž jsou zváni rodiče, prarodi-
če a rovněž sourozenci. Například 

Školní družina při ZŠ TGM

únorového masopustního karneva-
lu se zúčastnilo přibližně 150 dětí 
v doprovodu rodičů.

Tyto aktivity byly spojeny s pěk-
nými výstavami výrobků dětí naší 
družiny. Rovněž byly uskuteč-
ňovány sportovní, dovednostní 
a výchovné soutěže. Zde děti měly 
možnost porovnat svoji fyzickou 
zdatnost a průpravu s dětmi stejné 
věkové kategorie.

V tomto školním roce jsme na-
vštívili vícekráte velmi pěkné expo-
zice v Městském muzeu a další růz-
né výstavy.

Velikým přínosem pro naše děti 
je nově zbudovaná zahrada ŠD, 
zařízená moderními herními prvky.

Činnosti ve ŠD jsou velmi roz-
manité a neustále skýtají další a dal-
ší sportovní, dovednostní, dopravní, 
vzdělávací a výchovné možnosti.

Přejeme dětem pěkné vysvědče-
ní a léto plné pohody, her a kama-
rádů. 

Za ŠD Eva Sedláčková, 
ved. vychovatelka

Dva roky uběhly jako voda 
a opět jsme se sešli v kulturním 
domě na Akademii bystřických 
mateřských škol. Na jedné straně 
my, zaměstnanci MŠ s dětmi, tro-
chu nervózní a s obavami, jak vše 
dopadne a na druhé straně rodi-
če dětí, příbuzní a známí, kteří 
s hrdostí a očekáváním zasedli 
v hledišti velkého sálu KD.

Součástí Akademie byla i výsta-
va dětských prací a fotografi í ve 
foyer, kterými každá MŠ prezen-
tovala svou práci s dětmi. 

Před vstupem do sálu přivítali 
zaměstnanci MŠ všechny náv-
štěvníky a předali jim malý dárek 
jako upomínku na tento den. 

Hosté se pohodlně usadili, při-
pravili si fotoaparáty a kamery 
k zachycení výkonů svých dětí 
a zajímavá podívaná mohla začít.

Všechny přítomné přivítala paní 
ředitelka Vlasta Moncmanová, 
která krátce pohovořila o historii 
a práci mateřských škol v Bystřici 
n.P. Poté už přišla na řadu se svým 
programem 1. MŠ.

Mateřská škola Čtyřlístek za-
hájila Akademii pásmem básní 
a tanců na téma Od jara do zimy. 
Vystoupila za doprovodu zná-
mých písní, jejichž rytmus strhl 
přítomné diváky k bouřlivému 
potlesku, kterým povzbudili tan-
čící děti.

Mateřská škola Pohádka uchvá-
tila přítomné nejen tanečními 
kreacemi, ale také nápaditými 
kostýmy zvířátek, které zhotovily 
samy paní učitelky. Tyto kostýmy 
skvěle doplnily téma Se zvířátky 
do pohádky.

Roztančené korálky stejno-
jmenné mateřské školy zakončily 
pestrou přehlídku ukázek dětské-
ho umu a přirozeného projevu. 

Akademie skončila a doufejme, 
že proběhla ke vzájemné spoko-
jenosti všech zúčastněných - jak 
diváků, tak účinkujících. Zaru-
čeně potěšila rodiče dětí, které 
vystupovaly, alespoň to dokazoval 
bouřlivý potlesk, kterým diváci 
odměňovali děti za jejich snahu. 
Bylo to určitě příjemně strávené 
odpoledne a my děkujeme všem, 
kteří si ve čtvrtek 19. dubna udě-
lali čas, přišli se podívat na své 
děti a zároveň svou účastí podpo-
řili zaměstnance MŠ v prezentaci 
jejich práce. 

Doufáme, že letošní Akademie 
nebude poslední a že se zde za dva 
roky opět setkáme. 

Už nyní se těšíme na shleda-
nou.

Mateřské školy v Bystřici n. P. 

AKADEMIE 
BYSTŘICKÝCH 
MATEŘSKÝCH 

ŠKOL

loňského roku jsme měli tu čest při-
vítat předškoláčky z MŠ Korálky a v 
únoru předškoláky z MŠ Čtyřlístek.

Na děti a paní učitelky z mateř-
ských škol se žáčci prvních tříd 
vždy velice těší.

Nyní se už nemohou dočkat 
června. Nejen proto, že dosta-
nou vysvědčení a začnou kýžené 
prázdniny, ale v červnu nás přije-
dou navštívit děti z mateřské škol-
ky z Věchnova.

A na konci roku už budou umět 
úplně všechno. To budou děti kou-
kat!

Renata Pavlačková
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
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BYSTŘICKÝ BIGBÍT Z HISTORIE PO SOUČASNOST
- kapitola první -

První zmínky o bigbítu v Bystřici 
sahají do šedesátých let minulého 
století. Ve světě jsou již  tou dobou 
hitparády plné kapel jako jsou 
Beatles, Rolling Stones, Animals, 
Yardbirds, Cream. V Praze již dávno 
hrají své hity Olympic, Matadors, 
Miky Volek. Bystřice není Praha, 
ale i zde je mnoho nadšenců, kteří si 
v Jugoslávii kupují své první vi-
nylové desky, nahrávky stáčejí na 
kotoučácích, jezdí po burzách a shá-
nějí nové nahrávky. Doba nebyla 
jednoduchá, stejně jako v Praze, 
ani v Bystřici minulý režim bigbítu 
příliš nepřál. K bigbítu patří dlouhé 
vlasy, vlastní životní styl, decibe-
ly…, což se příliš neslučovalo se 
socialistickou morálkou.

Přes tato veškerá úskalí se v roce 
1968 dala dohromady první známá 
bystřická formace ve složení Vláďa 
Prokopec - kytara, Zdeněk Malár 
- kytara, Honza Nosek - bicí a Petr 

Adam - baskytara. Název kapely pro-
šel určitým vývojem. Z původního 
The Eges (kdy se asi příliš nepovedl 
anglický název „Vajíčka“) se název 
kapely změnil na Stone Faces. 
V té době také přišel do kapely 
nový basák Lojza Rossí. Tvrdí hoši 
s kamennou tváří měli zkušebnu 
v domě Osvětové besedy (bývalý
Špitál pod kostelem), která byla 
zároveň jejich zřizovatelem. Re-
pertoár kapely se skládal z hitů 
od skupin Beatles, Rolling Sto-
nes, Cream Matadors, Olympic, 
Georgie&Beethovens, Rebels a jiné.

Takřka současně se skupinou 
Stone Faces se začalo rodit nové 
zajímavé beatové podhoubí (avšak 
bez aparatury) ve složení Béďa 
Čumpl - bicí, Lojza Rossí - baskyta-
ra a Pepa Rosenberg - kytara, zpěv. 
Zajímavá nebyla pouze zkušebna, 
kterou byla v zimě půda u Čumplů 
a v létě koupaliště, ale i jejich apa-
ratura. Část bicí soupravy „zdědili“ 
po pohřebácích, místo činelů použi-
li stojan na foťák a reklamní ceduli 
na cikorku, kterou uprostřed umně 
provrtali. Zesilovač o výkonu 15W 
s profi  zvukem byl vytvořen z bedny 
z lísek na ovoce, do které bylo umís-
těno staré autorádio. A snad i právě 
proto k jejím oblíbeným patřila pís-
nička od  Katapultů, jejíž úryvek zní: 
„Bedny z rádií, dráťáků sám si doma 
letoval…“. 

V roce 1971 skončil u kapely 
Stone Faces Zdeněk Malár a „laso“ 
dostal právě Pepa Rosenberg z bea-
tového podhoubí „Čumplovy půdy“ 
(kde už hrál i Lojza Rossí), čímž se 
tato formace „z půdy“, aniž by stihla 
dostat jméno, rozpadla

V roce 1972 se skupina Stone 
Faces, pravděpodobně pod vlivem 
nového obsazení, opět přejmenovala 
na The Experts. Ve složení Vláďa 
Prokopec - sólová kytara, zpěv, Pepa 
Rosenberg - kytara, zpěv, Honza No-
sek - bicí, zpěv a Alois Rossí - basa, 
zpěv hrála pouze s malými změnami 

až do roku 1975. V tomto roce končí 
Honza Nosek a za bicími to zkouší 
Karel Petroš za Žďáru. Vzhledem 
k jeho problémům s dojížděním si 
za bicí sedá Pepa Rosenberg a post 
kytary přebírá jeho bratr Petr Rosen-
berg. Defi nitivně se však nakonec 
za bicí usadil nový člen Zdeněk 
Kubík a Pepa Rosenberg se dává 
na dráhu sólového zpěváka. Kapela 
byla na svou dobu velmi kreativ-
ní, chvíli zkoušela i s violončelem 
Tomáše Rossího a dokonce se dvě-
ma zpěvačkami - Zuzkou Geračko-
vou a Olinou Moučkovou, která se 
později zpěvem profesionálně živi-
la v Brně. Protože se soudruhům 
brzy přestal líbit příliš americký 
název The Experts, kapela sáhla ke 
kompromisu a přejmenovala se na 
Experti, později Démoni. Repertoár 

tvořily pecky od skupin Deep Purple, 
Black Sabath, Beatles, Rolling Sto-
nes. S děvčaty se na zábavách osvěd-
čily i songy od Marthy a Teny Elef-
teriadu.

V roce 1975 se kapela Démoni 
(Experti) obměňuje odchodem Aloi-
se Rossí na vojnu a Vládi Prokopce 
za prací do Příbrami. Na post basáka 
přišel Pavel Bartoš, kytaru bere Mi-
lan Džubera a sólovou kytaru Eda 
Mareček. Po návratu Lojzy Rossí 
z vojny v roce 1977 přechází Pavel 
Bartoš z postu basáka na zvukaře 
kapely.

Kapela se krátce na to přejmeno-
vává na Kroky. Střední generace zná 
název Kroky spíše od pražské popo-
vé skupiny Kroky Františka Janečka. 
Avšak tehdy, kdy vznikla bystřická 
kapela Kroky, ještě ani jejich budou-
cí hitmaker Michal David netušil, 
že „chce žít nonstop“. Dnes již asi 
nezjistíme, zda se „pražáci“ se svým 

názvem inspirovali v Bystřici, nic-
méně je nutné zdůraznit, že Bystřice 
byla první. Co na tom, že v republi-
ce ne tak známá. Kapela ve složení 
Pepa Rosenberg - zpěv, Zdeněk 
Kubík - bicí, Eda Mareček - sólová 
kytara, Milan Džubera - doprovodná 
kytara a Lojza Rossí - baskytara se 
rázem stala na Bystřicku pojmem 
a i dnes ti dříve narození zavzpomí-
nají na taneční zábavy s touto kape-
lou a písněmi od Status Quo, Olym-
pic, Katapult či Smokie.

V roce 1981 od skupiny odchá-
zí Milan Džubera a Zdeněk Kubík 
a nabídku dostávají Pepa Pečinka 
- kytara, zpěv a Done Valčevský 
- bicí, zpěv. Nakrátko se v jejich řa-
dách objevuje i zpěvačka Jan Kur-
fürstová. Polovinu repertoáru začínají 
tvořit i vlastní skladby. V roce 1982 

absolvuje kapela další přehrávky 
a dostává se do kategorie - nejvyšší 
amatérská třída. 

(pozn. autora - tato formace se 
opět po 25 letech dala dohromady 
a ve složení Eda Mareček - kytara, 
Pepa Rosenberg - zpěv, Lojza Rossí 
- basa, zpěv, Pepa Pečinka - kytara 
zpěv a Done Valčevský - bicí, zpěv  
přislíbila účast na chystaném festi-
valu 18. 8. 2007 v Bystřici.) 

V době Expertů se v roce 1972 
v Bystřici rodí také nové uskupení 
v sestavě Petr Větrovský - bicí, Jirka 
Čumpl - baskytara, Zdeněk Veselský 
- sólová kytara, Milan Pavlovič - zpěv. 
Hostem býval na sólovou kytaru i Milan 
Vojkovský. Tuto formaci můžete 
znát pod názvem The Satisfaction. 
Tito hoši si pohrávali s myšlenkou 
založit kapelu už v době skupiny 
Stone Faces, kterou chodili poslou-
chat na její zkoušky. Čas od času je 
kapela nechala i zahrát. A protože 

Stone Faces
zleva: Zdeněk Malár, Petr Adam, 
Honza Nosek, Vláďa Prokopec

Kroky
zleva: Vlaďa Prokopec, Alois Rossí, Petr Rosenberg, Josef Rosenberg

The Satisfaction - zleva: Jiří Čumpl, Petr Větrovský, jeden z příznivců, 
Milan Vojkovský, Zdeněk Veselský, Milan Pavlovič
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HISTORIE BIGBÍTU

se jim nevázaný styl a pocit něčeho 
zakázaného líbil stále víc, rozhodli 
se to zkusit sami. Původně hráli pís-
ně od Beatles, Creedance či jiných 
tehdy známých interpretů. Brzy 
však zjistili, že to není právě to, co 
od kapely chtějí a začali hrát převáž-
ně svoje kousky, pokud se tomu tak 
dá říct.  Většinou šlo totiž o impro-
vizaci. Někdo z kapely nahodil dva 
tři tóny, další se přidal a začalo se 
„jamovat“. Kapela neměla nikdy 
ambice hrát na zábavách a velkých 
veřejných produkcích. Proto také 
nikdy nedošlo k přehrávkám. Spí-
še je bavilo hrát pro uzavřenou 
společnost své variace a mít svůj 
životní styl. Jejich zkušebna byla 
původně v domě osvětové bese-
dy, nicméně žádná zkušebna příliš 
dlouho nevydržela. Krátce zkouše-
li a hráli u Čumplů v přístřešku na 
zahradě. I zde proběhlo několik mej-

danů zvaných „Hašišárna“. Krátce 
se usídlili i v 1. patře domu č.p. 55 
na náměstí (dnes bufet pí. Švestko-
vé). Po několika vystoupeních se 
v roce 1976, kdy odchází Jirka Čum-
pl na školu, kapela se rozpadá.

Po vzoru Kroků cítí možnost „pro-
slavit se natrvalo“ i parta mladíků, 
kteří se někdy kolem roku 1975 ve 
svých patnácti letech snaží natré-
novat první skladby od svých oblí-
bených kapel. Skupina ve složení 
Jarda Trybula - baskytara, Zdeněk
 Sís - bicí, zpěv a Karel Skalník - sólo-
vá kytara se snaží o natrénování prv-
ních pár kousků. Tato formace se 
pro zasvěcené zapsala pod názvem 
The Garage. Asi rok se zkoušelo 
v garáži u Sísů na ulici Rudolfa Vaš-
ka a je pravdou, že sousedé nebyli 
vždy zvuky linoucími se z garáže 
nadšeni. A snad i proto změnila tato 
formace zkušebnu a přestěhovala se 
do KD ve Vítochově. Hrál se jedno-
duchý převzatý bigbít a rock. Sku-
pina vystoupila na několika soukro-
mých akcích, několikrát se sešla se 
svými současníky Catacombe peop-
le, aby udělali společný koncert pro 
úzký okruh vyvolených lidí ve sklepě 
u Valčevských, kteroužto akci nako-
nec společně řádně zapili.

To vše se odehrálo v letech 1975-
1979, kdy J. Trybula musel nastou-
pit na vojnu. Toho nahradil Petr Ju-
rek z Velkého Meziříčí, který chodil 
v Bystřici na zemědělku a kterému 
kolegové z jeho kapely ve Velmezu  
také odešli, řečeno tehdejší termi-
nologií, na vojenskou základní služ-
bu. Když s novým členem secvičili 
repertoár, zahráli asi na dvou zába-
vách u Velkého Meziříčí a na podni-
kovém večírku KABLO V. Meziříčí 
(samozřejmě bez přehrávek, načer-
no). Odchodem Petra Jurka na vojnu 
toto seskupení skončilo.

Souběžně s kapelou The Garage 
začíná zkoušet někdy v roce 1976  
i skupina ve složení Done Valčev-
ský - bicí, Pepa Pečinka - sólová 
kytara, Mejla Klapka - klávesy a je-
diný „brňák“ Míra Koukal - basky-
tara. Znalci si ji možná pamatují pod 
zapomenutým názvem Catakombe 
people. Tato kapela hrála vlastní 
tvorbu. Zkušebnu měla, jak jinak, 
u Valčevských ve sklepě. Kape-
la hrála, jak je již z názvu patrno, 
zejména pro menší sešlosti. V roce 
1979 se rozpadá kvůli odchodu 
Pepy Pečinky a posléze Dona Val-
čevského na vojnu. D. Valčevský se 
vrací na podzim 1980, P. Pečinka 
na jaře 1981.

Ze skupiny Catacombe people 
zůstal na podzim 1980 chvíli vol-
ný Done Valčevský a Míra Koukal 
a i jiné kapely trápil odliv členů na 
vojnu. Proto asi v letech 1980-1981 
bylo utvořeno seskupení lidí, kteří 
zrovna na vojně nebyli, a to: Done 
Valčevský - bicí, Míra Koukal z Brna 
- basa, Karel Skalník - sólová kytara, 
Jarda Trybula - kytara, Míra Sobotka 
z Nového Veselí - zpěv. Zkoušelo se 
u Valčevských ve sklepě. Asi po roce 

vše skončilo odchodem dalších lidí 
na vojnu.

V roce 1980 vzniká opět z dal-
ších pozůstatků lidí, kteří zrovna 
nebyli na vojně (nebo ještě na voj-
nu nenastoupili) nové seskupení ve 
složení: Martin Prokopec - klávesy, 
Radek Horák - bicí, Karel Skalník 
- sólová kytara, J. Trybula - kyta-
ra, M. Sobotka - zpěv. Zkoušelo se 
v KD na Dolní Rožínce a v KD 
Rodkov.

Kapela vystoupila veřejně asi 2x 
(samozřejmě bez přehrávek), hrá-
la převzaté písničky. Koncem roku 
1982, kdy se skupina na přehrávky 
chystala, došlo k rozkolu a kapela 
skončila.

Začátkem 80. let do Česko-
slovenska doráží ze západu s ně-

The Garage - zleva: Zdeněk Sís, Jarda Trybula, Karel Skalník

Catacombe people
zleva: Míra Koukal, Pepa Pečinka, 
Mejla Klapka, Done Valčevský

BMB - zleva: Done Valčevský, Pepa Pečinka, Alois Rossí

kolikaletým zpožděním nový hu-
dební směr: směs reggae, punku 
a elektronické hudby zvaný „nová 
vlna“…. Část skupiny Kroky je 
nadšena kapelami jako The Police, 
Abraxas, Pražský výběr, Talking 
Heads apod. Po návštěvě koncertu 
právě skupiny Abraxas tři členové 
z Kroků odchází a na přelomu let 
1982-83 zakládají formaci BMB 
ve složení: Lojza Rossí - baskyta-
ra, Pepa Pečinka - sólová kytara, 
Done Valčevský - bicí. Nápaditého 
názvu kapela BMB (Bigbít Města 
Bystřice) využila a začala zkoušet 
v útrobách kulturního domu jako 
skupina KD. Šmahem zavrhuje vše 
staré a hraje pouze „novou vlnu“, ať 
už skladby převzaté, nebo vlastní. 
Hlavně proto je její první vystoupe-
ní šokem. Dosavadní fanoušci Kro-
ků, kteří se dostavují podpořit své 
kamarády hrající nyní pod názvem 
BMB, jsou zděšeni a již po třetí 
skladbě balí transparent, kterým 
chtěli novou skupinu povzbudit 
a odcházejí. Během krátkého času 
naštěstí „nové vlně“ přichází na 
chuť i místní posluchačstvo a re-
pertoár je žádán i na tanečních 
zábavách. Kapela záhy hraje i písně 

jiných stylů, např. věci od Bryana 
Adamse, Queen apod. Na přelomu 
roku 84-85 začíná s BMB spolu-
pracovat klávesista Radim Linhart, 
jehož skupina Tandem má v té době 
zakázáno vystupovat. Jeho hráč-
ské a aranžérské schopnosti jsou 
impulsem k dalšímu vývoji kapely. 
Vzniká koncertní program  Sme-
tiště zahrnující pouze vlastní písně 
a Linhart vystupuje se skupinou 
jako host. Tato spolupráce končí 
v době, kdy Linhart odchází jako 
profesionální hudebník do Prahy. 
Skupina pokračuje v původním 
obsazení do roku 1987, kdy odchá-
zí Josef Pečinka.

příště - kapitola druhá: Magnet, 
Marathon, Bruker, Goback, Meta-
xa, Bohouš….

r.v.

BYSTŘICKÝ BIGBÍT Z HISTORIE PO SOUČASNOST
- kapitola první -
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Jak jsi přišla na nápad založit 
pěvecký sbor?

Já jsem odmalička inklinovala 
k hudbě, chodila na hodiny klavíru, 
později i sólového zpěvu. Proto jsem 
se rozhodla studovat hudební výcho-
vu na PedF MU Brno. Zde jsem 
začala zpívat v Pěveckém sboru 
Masarykovy univerzity vedené prof. 
M. Bučkem. Tam jsem získávala 
i první praktické zkušenosti s vede-
ním přípravného sboru Boni dis-
cipuli, jehož sbormistrem byla Dr. 
K. Havelková, tehdejší didaktička 
katedry. Dále jsem se hodně věno-
vala i hlasové výchově. Postupně 
jsem začala zjišťovat, že dětský sbor 
je právě to, co by mě mohlo bavit. 
Dnes už vím jistě, že jiné povolá-
ní, než učit zpívat děti, bych dělat 
nechtěla, i když mě to občas stojí 
dost energie.

Jaké byly vaše začátky ?
Už v době studia na Masarykově 

univerzitě jsem začala učit na ZUŠ 
v Bystřici n.P. a na konci školního 
roku 1996/1997 jsem se s tehdejším 
ředitelem S. Bagarou domluvila, že 
od nového školního roku založíme 
pěvecký sbor. Přihlásilo se třináct 
dětí a s těmi jsem začala pracovat. 
Situaci jsem neměla vůbec snad-
nou, protože na ZUŠ dosud sbor 
neexistoval. Začínala jsem od nuly 
a neměla k ruce nikoho, kdo by 
mně pomohl. Pan učitel Josef Kšica 
sice udělal pro dětský sborový zpěv 
v Bystřici obrovský kus práce, ale 
o mnoho dříve. Mockrát jsem litova-
la, že díky generačnímu rozdílu mi 
nemohla tato (možná nedoceněná) 
osobnost pomáhat. Když se ze své-
ho dnešního pohledu – zpřísněného 
mnoha semináři, přehlídkami a kon-
certy DPS – vrátím na svůj sborový 
začátek, musím přiznat, že jsem před 
deseti lety, mimo mladického zápa-
lu, příliš vybavena pro sborovou pra-
xi nebyla. Naštěstí jsem nezahálela 
a dnes se na druhou stranu bojím, 
jak to budu zvládat, až mi odejde ten 
mladický zápal... 

Kolik dětí ve sboru zpívalo a jak 

Rozhovor o Studánce se sbormistryní Inkou Pospíšilovou

často cvičíte ?
V současné době pracují na ZUŠ 

tři sbory. Pramínek (4-7 let), Pramen 
(7-12 let) a koncertní sbor Studánka 
(10-18 let). Celkem zde zpívá více 
než padesát dětí. Přípravky zkou-
ší jedenkrát týdně jednu hodinu, 
Studánka tři hodiny, také jednou 
za týden. Ale před vystoupením či 
soutěží se scházíme dvakrát týd-
ně. Musím přiznat, že jsem dlouho 
přemýšlela, jak často zkoušet, aby 
to pro děti bylo přijatelné a zvládly 
i jiné zájmy. Myslím, že na to, jak 
málo zkoušíme, zpívají děti velmi 
dobře. Ve výběrových sborech totiž 
přípravky zkouší dvakrát týdně dvě 
hodiny a koncertní sbory třikrát 
týdně tři hodiny a k tomu jednou za 
měsíc celý víkend. Potom děti samo-
zřejmě zpívají výborně, ale nezvlá-
dají nic jiného... .

Kolik zpěváků prošlo sborem a set-
kala jsi se i s „nezpěváky“ ?

Během desetiletí zpívalo ve sboru 
sto dětí. A co se týká „nezpěváků“, 
naprosto souhlasím s významným 
českým pedagogem L. Danielem, 
podle kterého „nezpěváci“ neexis-
tují. Pouze jsou děti, které špatně 
zpívají, protože je to nikdo nenaučil. 
Kdo svoji profesi umí, ten je zpí-
vat naučí. Proto do sboru přijímám 
všechny děti bez vstupních zkou-
šek. Samozřejmě ti hudebně nadaní 
postupují mnohem rychleji a nedají 

mi tolik práce. A z vlastní zkušenosti 
u „nezpěváků“ vím, že je nutná sou-
stavná individuální práce a hlavně 
víra, že i když to po vás dítě opakuje 
po sté špatně, že se mu to snad po 
stoprvní podaří.

Na jaké vystoupení ráda vzpomínáš 
a jaké úspěchy Studánka dosáhla?

Za svoji existenci Studánka absol-
vovala více jak 60 vystoupení. Je těžké 
některé vyzdvihnout. Každopádně, 
pokud se divákům naše zpívání líbí 
a dokonce jim z toho „mrazí v zádech“, 
potom to vycítíme i my a nádherně se 
nám zpívá. Dodává nám to zpětnou 
vazbou energii. Na druhou stranu pro 
mě každý koncert přináší obrovské 
množství povinností a to nejen umě-
leckých, ale i technicko-organizačních. 
Navíc se stále potýkáme s fi nančními 
záležitostmi, díky kterým se nemůžeme 
zúčastnit zajímavých pozvání, kde by-
chom mohli více propagovat ZUŠ Bys-
třice n.P. i celý region Bystřicka.

K největším úspěchům sboru patří 
Zvláštní cena poroty na mez. festivalu 
Jaro se otvírá v roce 2001, dále zlatá 
pásma z regionálních kol Celostátní 
přehlídky DPS (2003, 2004, 2005) a v 

roce 2006 i postup do celostátního kola, 
kde jsme velmi úspěšně reprezentovali 
kraj Vysočina. Ve stejném roce jsme 
získali ještě stříbrnou medaili na Svát-
cích písní v Olomouci.

Jaký má váš sbor repertoár?
Studánka má v repertoáru téměř 200 

skladeb, v troj-, dvoj- nebo jednohlasé 
úpravě. Jsou to úpravy lidových pís-
ní, tradicionály, skladby současných 
autorů a také průřez celou historií hud-
by od gregoriánského chorálu přes po-
lyfonní skladby k barokním sborům. 
Nezapomínáme ani na romantismus 
a skladatele 20. století. Do každého 
našeho vystoupení vždy zařazujeme 
alespoň jednu skladbu J. Kšici. Přijďte 
na náš koncert a uslyšíte sami! 

Co ti dělá ve sboru největší radost 
a čeho bys ještě ráda dosáhla?

Samozřejmě jsem ráda, že děti 
dobře zpívají. Stále se nám daří 
zlepšovat hlasovou a dechovou tech-
niku, výraz, ale i intonační schop-
nosti. Nejvíce mě však těší, jaký se 
nám podařilo vytvořit pohodový 
kolektiv, kterému nechybí sborová 
odpovědnost, což se dětem v dalším 
životě určitě neztratí. Děti i já se na 
zkoušky a vystoupení velmi těšíme 
a je nám společně dobře.

Naším velkým nepřítelem jsou 
nemoci, protože v našem komorním 
obsazení je každá absence znatelná. 
Proto potřebujeme rozšířit naše řady. 
Takže jestli vaše děti rády zpívají, 
neváhejte a přiveďte je mezi nás. 
Zkoušíme každý čtvrtek na ZUŠ 
v Bystřici n.P. Já sama si přeji, aby 
to mě i zpěváky pořád tak bavilo 
a zároveň naše zpívání stále rozdáva-
lo radost.

Ptal se Hynek Jurman

P.S.: Koncert DPS Studánka k 10. 
výročí založení proběhne 24. 5. 2007 
v 18.00 hod. v KD Bystřice n.P.

Ředitelství základní umělec-
ké školy oznamuje, že talentové 
zkoušky pro zájemce o studi-
um  hudebního nebo výtvarného 
oboru pro školní rok 2007 – 8 se 
budou konat následovně:
- pro zájemce o hudební obor 
6. června 2007 mezi 14.00 a 
16.00 hodinou, hlaste se u p. 
ředitelky Evy Bagarové v ředi-
telně školy  nebo telefonicky na 
č. 566 552 210 nebo 777 122 105
- pro zájemce o výtvarný obor 
4. nebo 6. června 2007 od 16.15 
do 17.00 hodin, hlaste se u p. uči-

TALENTOVÝ PRŮZKUM
telky Marie Nedvědové v učebně  
výtvarného oboru, svoje výtvarné 
práce a psací potřeby si vezměte 
s sebou. Tel. číslo v případě dota-
zů – 566 552 210.

Studium na ZUŠ je prvním stup-
něm základního školství umělec-
kého typu, kromě běžné hudební 
a výtvarné výuky připravuje rov-
něž zájemce ke studiu na umě-
lecky a pedagogicky zaměřených 
středních a vysokých školách.

 Eva Bagarová, 
ředitelka ZUŠ v Bystřici n. P.

Jezdecký klub na Školním stat-
ku při VOŠ a SOŠ v Bystřici nad 
Pernštejnem Vás srdečně zve na 
příjemné odpoledne, které se bude 
konat 10.6.2007 od 13:00 hod v 
areálu školního statku Nový Dvůr.

Na programu je parkurové ská-
kání. Vyvrcholením bude soutěž 
Mini – Maxi, v níž se můžete těšit 
na velmi kvalitní výkony zúčastně-
ných jezdců i koní. Nebude chybět 

JEZDECKÉ ODPOLEDNE

ani doprovodný program, uvidíte 
ukázku voltižního ježdění či žid-
ličkovou – soutěž pro začínající 
jezdce.

Děti se mohou zdarma svézt na 
koni, zajištěno je i občerstvení. 
Vstupné je dobrovolné.
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Kontakt: Hana Nosková – Bernov-

ská 603 444 598, 
Kateřina Kluzová 608 151 727

Z dubnového vystoupení na hradě Veveří
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Program Kulturního domu na červen 2007Program Kulturního domu na červen 2007
Pátek 1. června, neděle 3. června
DNY DĚTÍ

V pátek je pro všechny děti při-
praveno tradiční malování na asfalt, 
program v lanovém centru a ve spor-
tovní hale. V neděli potom spousta 
zábavy na sportovním stadionu 
a pohádkový les v areálu Pod Horou.

Pátek 8. června – velký sál KD 
– 15.00 – 19.00 hodin
KINOKAVÁRNA
GRANDHOTEL

Film je držitelem 2 Českých lvů za 
rok 2006

Grandhotel je příběhem o lásce, 
samotě, nejistotě, o touze splnit si své 
sny, ale i obavách co se stane, až se 
to podaří …

Asi třicetiletý portýr v hotelu Ještěd 
na česko-německo-polských hranicích 
vede samotářský život plný podivných 
rituálů. Nesmělý introvert a vášnivý 
amatérský meteorolog miluje hote-
lovou servírku Ilju, která však chodí 
s Patkou – číšníkem, který prodává 
HappyLife, americký prostředek na 
všechno. Aby překonal nudu, pomá-
há starému sudetskému Němci vrátit 
popel jeho spolužáků na místo, kde 
se narodili a tajně staví balon, který ho 
konečně odnese za hranice města, kde 
v životě nikdy nebyl.
Hrají: M. Taclík, K. Issová, L. Mrk-
vička, J. Dulava a další
Režie: David Ondříček
Zvuk Dolby Digital 5.1  – 110 minut
Vstupné: 55,- Kč
Předprodej: KD od 30.5. 2007

Pondělí 11. června – hrad Pernštejn, 
Rytířský sál – 19.30 hodin
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL CONCENTUS 
MORAVIAE 
JANA BOUŠKOVÁ – harfa
ANA IOANA OLTEAN – fl étna
MILAN RADIČ – viola
Ve spolupráci s Národním památko-
vých ústavem
M. Ravel: Sonatina pro fl étnu, violu 
a harfu
C. Debussy: Sonáta pro fl étnu, violu 
a harfu
A. Jolivet: Petite suite pro fl étnu, vio-
lu a harfu
T. Takemitsu: And than i knew ́ t was 
wind
P. Zemek: „O kráse pozemské a Krá-
se ráje“
N. Currier: A Sambuca Sonata
Vstupné: 140,- a 80,- Kč 
Předprodej: KD od 14.5. 2007

Středa 13. června – velký sál KD 
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK

Dopolední promítání pohádek 
pro děti od 3 do 9 let, délka cca 55 
minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 12,- Kč, veřejnost 
17,- Kč
Čtvrtek 14. června – velký sál KD 

– 18.00 hodin
KONCERT
KONCERT ZUŠ POŘÁDANÝ 
V RÁMCI FESTIVALU CON-
CENTUS MORAVIAE
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ

Na programu jsou skladby čes-
kých autorů
Vstupné: dobrovolné

Pátek 15. června – velký sál KD 
– 15.00 – 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ PŘEDPRÁZDNI-
NOVÁ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30,- Kč

Pátek 22. června 
19. OCHUTNÁVKA VÍN 

Výjezdová „Ochutnávka“, tento-
krát do Vinařství Dvořáček LTM z 
Mikulčic. Večerem provází Tomáš 
Dvořáček, sklepmistr.

Hlavním reklamním partnerem je 
fi rma MEGA-TEC s.r.o.
Bližší informace a vstupenky v kan-
celáři KD.

Neděle 24. června – Masarykovo 
náměstí - 10.00 hodin
KONCERT
BYSTŘICKÁ KAPELA

Konaný pod záštitou starosty měs-
ta. Jako host vystoupí:
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR 
ZUŠ LETOVICE
pod vedením ředitele ZUŠ Petra Kři-
vinky
Dále vystoupí: Jiří Helán, moderá-
tor a zpěvák brněnské Moravěnky, 
Libor Pantůček, bavič a humorista. 
V případě nepříznivého počasí se 
koncert uskuteční v KD.

Pátek 29. června – velký sál KD 
– 19.30 hodin
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL CONCENTUS 
MORAVIAE 
PAVEL ŠPORCL – housle
PETR JIŘÍKOVSKÝ - klavír
B. Martinů: Intermezzo pro housle 
a klavír, H. 261
A. Dvořák: Sonáta pro housle a klavír 
F-dur op. 57, B 106
G. Gershwin/J. Heifetz: Transkripce 
z opery Porgy and Bess
E. W. Korngold: Suita z „Much Ado 
about Nothing“, op. 11
Vstupné: 200,- a 150,- Kč
Předprodej: KD od 14.5. 2007

Změna programu vyhrazena!

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

Nový způsob hudebního vzdělávání v Bystřici nad Pernštejnem

Hudební škola Yamaha
Ve školním roce 2007/08 se otevírá možnost hudebního vzdě-

lávání podle pojetí Hudební školy Yamaha. Je to důsledně propra-
covaná metodika skupinové výuky, která vede k aktivnímu hraní 
a tvůrčímu rozvoji. Obory jsou vyučovány nejen podle speciálních 
notových materiálů, ale také vlastních hudebních nahrávek HŠY.

Vzdělávat se mohou všechny věkové kategorie: od předškoláků 
po neomezený věk v dospělosti. 

Vyučované obory v Bystřici nad Pernštejnem:
            rytmické krůčky (4-6 let)
Jedná se o výuku – spíše hraní – s písničkami, jednoduchými 

rytmickými nástroji za přítomnosti maminek či jiných dospělých
            zobcové fl étny (všechny druhy)
            keybord 
            klavír
            pop zpěv
Setkání s Hudební školou Yamaha se uskuteční v úterý 5. června 

v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem v 16.30 hod. Zde 
můžete zhlédnout ukázky práce v jednotlivých výše jmenovaných 
oborech a více se seznámit se stylem výuky.

Informace si můžete také rozšířit na: http.//www.yamahaskola.cz, 
tam se také již můžete na vybraný obor přihlásit.

Na zájemce se těší Mgr. Helena Horáková, 
kontakt na telefon, přihlášky 603 827 735.

Kulturní dům, Areál sportu s.r.o., Lanový park Siesta, Sportovní klub,
Dům dětí a mládeže a Sbor dobrovolných hasičů 

v Bystřici nad Pernštejnem zvou všechny děti a jejich rodiče na

DNY DĚTÍ 
V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

1. června, 3. června 2007
pátek 1. června - 14.00 – 16.00 hodin – parkoviště u kulturního 

domu
MALOVÁNÍ NA ASFALT

křídy s sebou, vyhodnocení tří nejlepších ve všech kategoriích

pátek 1. června - 14.00 – 16.00 hodin - sportovní hala
DEN DĚTÍ S AREÁLEM SPORTU

Sportovní den pro děti do 15 let
lezení na horolezecké stěně

aerobik, fl orbal, fotbal 
(podmínkou je čistá sálová obuv, která nezanechává stopy)

vnitřní bazén, v případě hezkého počasí venkovní bazén

pátek 1. června – 10.00 – 20.00 hodin – Lanový park Siesta
DEN DĚTÍ V LANOVÉM CENTRU

pro děti do 15 let sleva 30%
nízké i vysoké lanové překážky pro malé i velké návštěvníky

neděle 3. června - 9.00 – 12.00 hodin - sportovní stadion
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

soutěže pro děti, sladké odměny, sportovní tombola
jízda na koních, projížďka v bryčce, skákací hrad 

hudba a občerstvení zajištěno
reklamní partner: Generali Pojišťovna a.s.

neděle 3. června - 14.00 – 17.00 hodin
 /17.00 - 19.00 hodin volná zábava/ – areál Pod Horou

POHÁDKOVÝ LES
víla, vodník, pohádkový dědeček … a další pohádkové bytosti

soutěže, sladké odměny
hudba skupina BALANC, občerstvení zajištěno - špekáčky s sebou

Pořadatelé děkují partnerům: GEAM Dolní Rožínka, 
Město Bystřice n.P., Wera Werk, s.r.o.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE

Vyhodnocení všech prací bylo velmi náročné a zde 
jsou vítězové jednotlivých kategorií.
Mateřské školy:
1. Čechová Kateřina /Maková panenka/ MŠ Čtyřlístek
2. Vašíková Jana /Brouček/ MŠ Čtyřlístek
3. Malíčková Eliška /Pejsek a kočička/ MŠ Čtyřlístek

1.-2.třídy ZŠ:
1. Češka David /Ferda Mravenec/ ZŠ TGM
2. Dobiášová Tereza /Maxipes Fík/ ZŠ TGM
3. Molíková Ilona /Mach a Šebestová/ ZŠ TGM

3.-5.třídy ZŠ:
1. Koktavý Pavel /Ferda Mravenec/ ZŠ TGM
2. Vařejka František /Rákosníček/ ZŠ TGM
3. Klanica Petr /Pejsek a kočička/ ZŠ TGM

Gymnázium:
1. Martinková Pavlína /Alchymista/
2. Zástěrová Alena /Peter Pan/
3. Mašová Kamila /Tři malá prasátka/

Dospělí:
1. Malíček Vlastimil /Kůň a jezdec/
2. Kudová Blanka /Rajské údolí – Robinson Crusoe/
3. Matoušková Jana /Pán prstenů/

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

Ve čtvrtek 17.května 2007 se uskutečnila v městské 
knihovně Malá knihovnická slavnost, na níž zástupci na-
šeho města předali diplomy vítězům a drobné dárečky všem, 
kteří se zúčastnili výtvarné soutěže na téma „Můj oblíbený 
příběh“, „Moje oblíbená pohádka“. Milé setkání ještě zpří-
jemnil krátký kulturní program dechového tria z bystřické 
Základní umělecké školy. Naší výtvarné soutěže se zúčast-
nilo celkem 69 soutěžících v několika kategoriích.

V měsíci dubnu bylo v naší knihovně zaevidováno 
celkem 112 nových knih. Nabízíme vám tento výběr 
a těšíme se na vaši návštěvu.

Knihy pro dospělé:
Tomšíček Jan  V Jihoafrické republice na 
   kole
De Ias Casas Ute Iparraguirre Batikujeme
Heidböhmer Ellen  Zázračný kořen
Dolínková Iva  Cvičíme s kojenci a s ba-
   tolaty
Gillerová – Brezníková K. Ráno nepláču
Höss Rudolf  Velitelem v Osvětimi
Bílá Lucie  Jen krátká návštěva potěší
Weil Andrew  Zdravé stárnutí
Patterson James  Pátý jezdec
Roberts Nora  Tanec větru
   Martha & Tena
Čermák Petr  Petr Čech
Fořt Petr   Tak co mám jíst?
Kessler Leo  V krvi a sněhu
Drtílková Ivana  Hyperaktivní dítě
Gilbert Martin  Křišťálová noc
Walz Inge  Drhání
Hendl Jan  Kvalitativní výzkum
Binchy Maeve  Dům na Tara Road
Ryan Chris  Jediný unikl
Sanders Lawrence  Vražda v bludišti
Khady   Zmrzačená

Knihy pro mládež:
Mahoney Terry  Astronomie
Deveraux Paul  Archeologie
Jennings Terry  Ekologie
Řeháčková Věra  Dívka se zvláštními schop-
   nostmi
Řeháčková Věra  S tajemnem a s láskou se 
   nežertuje
Brandejsová Irena  Já, Sindy
Gresh Lois H.  Dragon
Brezina Thomas  Noc oživlých mumií

Blíží se období letních prázdnin a proto i v letošním roce bude městská knihovna 
z důvodu dovolené jeden týden v měsíci červenci uzavřena. Bližší informace včetně 
prázdninové výpůjční doby naleznete v příštím čísle Bystřicka.

Tak tu máme konečně jaro a s ním i krásně rozkvetlou přírodu přímo vyzývající 
k výpravám. Proto jsme se po mrzuté a nepříliš pěkné zimě konečně dočkali hezkých 
dnů. A toho jsme museli samozřejmě využít.

Na první březnové výpravy vyrazili nejprve naši nejmenší. Jarní sluníčko ještě nemě-
lo takovou sílu, takže když zafoukal vítr, byl ještě cítit závan odcházející zimy. Skauti 
se vydali do Žďárského bazénu, kde se pod vedením tamních vodních skautů učili jízdu 
v kajaku. Byl to pro ně velký zážitek. Ti starší si vyzkoušeli i eskymácké obraty, což 
není nic lehkého. Spokojení a natěšení na další pádlování jsme se vydali domů, neboť 
nás čekala důležitá práce. Připravovali jsme se totiž na celostátní sbírku POMOZTE 
DĚTEM. Týden před Velikonocemi mohli bystřičtí občané potkat skauty v krojích rozdá-
vající kuřátka vyrobená našimi nejmladšími děvčaty – světluškami. Výsledek byl úžasný 
a za vybraných 8606 Kč děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli dětem v nouzi. Veliko-
noční svátky tráví bystřičtí skauti již tradičně na Třech Studních. Každoročně tak akce 
s názvem VELIKOČ zvedne adrenalin každého účastníka při napínavých hrách. Záro-
veň však uklidní od stresu běžného dne při výhledech z nejvyšších vrcholů Žďárských 
vrchů a dobrým svátečním jídlem. Ovšem vrchol letošního roku byl teprve před námi. 
S každým dnem se nervozita zvyšovala, těšení dětí dosahovalo bodu varu a na kroje se 
došívaly poslední nášivky. Proč? V Praze se totiž konaly ve dnech 20-23.4. oslavy 100 
LET SKAUTINGU, na nichž jsme nemohli chybět. Navíc jsme si svojí kvalitní prezen-
tací Dánska a tamního skautingu vysloužili místo na Staroměstském náměstí, kde jsme 
měli zmíněnou zemi zastupovat. Z Prahy se stala šátková metropole a na každém rohu, 
v metru, náměstích, památkách bylo skautů plno. Konečně jsme všem ukázali naši soudrž-
nost, přátelství, sílu skautingu a to, že se umíme bavit, vychovávat děti a pomáhat. Na 
10000 skautů a skautek zaplnilo hlavní město a my u tohoto úžasného zážitku byli. Na 
památku jsme dostali výroční šátek, symbol světového skautingu. Do Prahy s námi již 
jel nový vedoucí střediska, jímž byl zvolen náš oblíbený vedoucí Václav Koenig – Jim. 
Přejeme mu proto hodně úspěchů. Po dobrodružných výpravách a oslavách přišla na řadu 
i práce na naší klubovně. Dokončili jsme stavbu plotu a konečně jsme mohli uspořádat 
vlastní čarodějnice. Děti si opekly párky a vydaly se na stezku odvahy. A tak začínáme 
další etapu bystřického skautingu. Je před námi ještě spousta práce, nicméně sklidit ovoce 
bez zasazení stromu a pečlivého zacházení nejde. A my doufáme, že to ovoce v podobě 
rozzářených dětských tváří bude mít i nadále pravou skautskou chuť.

S pozdravem Luboš Gável - Upír

Skautské středisko KLEN informujeSkautské středisko KLEN informujeSkautské středisko KLEN informuje
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Zubní pohotovost ke květnu
a červnu 2007

KVĚTEN
26.5.2007 MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n.P.
   MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
27.5.2007 MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem
   MUDr. Jana Michalová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

ČERVEN
  2.6.2007 MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265
   MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou
  3.6.2007 MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko
   MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134
  9.6.2007 MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n.P.
    MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n.S.
10.6.2007 MUDr. Magda Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí
   MUDr. Marie Šenkýřová, Studenská 7, Žďár nad Sázavou
16.6.2007 MUDr. Jitka Kašparová, Nová Říše 624/2
   MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou
17.6.2007 MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.
   MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n.S.
23.6.2007 MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.
   MUDr. Alice Rychtecká, Poříčí 11, Velké Meziříčí
24.6.2007 MUDr. Jiřina Fialová, Nám Republiky 65, Žďár nad Sázavou
   MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš

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

3. ROČNÍK HORSKÉHO BĚHU
 „Bystřickem kolem Vírské přehrady“

v sobotu 9. června 2007 ve 14.30 hod. 
- horský běh na 28 km s převýšením 524 m na trati Vír – Dalečín – 

Veselí – Hluboké – Korouhvice – Chlum – Věstín – Žleby – Vír.

Přihlášky a informace do 2.6.2007 na adrese:
Zdeněk Šudoma, 592 66 Vír č.185

tel. 603102472, e-mail: zdenek.sudoma@centrum.cz

Startovné:   pro včas přihlášené je 50,- Kč, pro ostatní 100,- Kč. 
Ubytování: žádejte v přihlášce, zajišťujeme v omezeném množství za
 úhradu.
Prezence:  v sobotu 9. června v době od 10.00 do 14.00 hod.   
 v kanceláři (u startu).

Závodí se v kategoriích:
Muži:   A – do 39 let    B – 40 – 49 let   C – 50 – 59 let   
 D – 60 – 69 let   E – 70 a starší
Ženy:   F – do 34 let    G – 35 let a starší
Kategorie jsou samostatně hodnoceny pouze při účasti minimálně
3 závodníků v kategorii

Traťový rekord drží Jiří Žák časem 1:36:25 hod., nejlepší čas v katego-
rii žen Zdeňka Komárková  časem 2:12:06 hod. 

Výsledky budou spolu s výsledky 54. ročníku Malého svrateckého 
maratonu hodnoceny celkově (součet časů) jako pohár „Běháme Vyso-
činou“ senátora ing. Novotného o pohár a fi nanční ceny.
Součástí sportovního dne jsou  soutěže a ukázky sportů od 10 hod. 

Současně bude uspořádán pro příchozí 3. ročník běhu „Přes přehra-
du“, závod na cca 4 km s převýšením 130 m a startem v 15,00 hod. 
Přihlášky na výše uvedené adrese ve stejném termínu, případně před 
startem.

Pro sběratele Turistických známek jsou připraveny známky: 
No.1321 Vír – Českomoravská Vrchovina a další.

Na Vaši účast se těší pořadatelé, kteří pro Vás po celý den připravili 
doprovodný program, tombolu i bohaté občerstvení. 

Turistická sezóna zahájena

Konečně se 17. 2. 2007 splni-
lo orelskému oddílu nejmladších 
fotbalistů toužebné přání, zahrát si 
v opravdovém turnaji a se sobě rovný-
mi soupeři. Zúčastnili se totiž ústřed-
ního fi nálového turnaje v malé kopa-

Splnil se jim sen

Každé úterý dopoledne se pravi-
delně v Orlovně schází několik rodi-
čů se svými nejmenšími ratolestmi, 
aby jim dopřáli co nejvíce radosti 
z pohybu. Pod vedením paní Jitky 
Čechové a za dohledu svých rodičů 
se děti vydovádí na nejrůznějších 

Cvičení s nejmenšími

TJ Jiskra Vír pořádá

Kučerová M.

Orelský turistický oddíl zahájil 
letošní sezónu již dvěma pěknými 
vycházkami. Na té první, tentokrát 
již v únoru, účastníci obdivovali 
v plné kráse kvetoucí bledule v pří-
rodní rezervaci v Chlébském. V mě-
síci dubnu se vydali objevovat 
krásy Vysočiny v okolí Žďáru n.S. 
a Nového Města n.M. Další turistic-
ký výlet je připraven na měsíc čer-
ven. Již nyní na něj zveme všechny 

milovníky vycházek do přírody bez 
rozdílu věku. Půjdeme po trase: 
Věžná, Střítež, Habří a dále podél 
říčky Loučky Trenckovou roklí 
kolem několika zřícenin hradů buď 
do Řikonína nebo Dolních Louček. 
Sraz je v sobotu 16. června 2007 
v 6.20 hod. na vlakovém nádraží 
v Bystřici n.P. Účastníkům bude 
opět poskytnuta sleva na jízdném.

Kučerová M.

né ve Žďáře n. S. Jejich radost byla 
završena vybojováním pěkného tře-
tího místa, a tak si také za toto umís-
tění domů odváželi kromě diplomu 
i pěkný pohár. Blahopřejeme.

Kučerová M.

prolézačkách a jednoduchém nářadí 
za použití rozmanitých cvičebních 
pomůcek. Pokud nevíte, jak svým 
malým předškolákům vyplnit a zpes-
třit jedno dopoledne v týdnu, pak to 
přijďte zkusit do Orlovny. Rádi vás 
také přivítáme.
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Slavnostní shromáždění v Dolním Čepí

V obci Ujčov, u památníku party-
zánských skupin Jermak, Jan Kozina 
a Zarevo v Dolním Čepí, se 5. května 
t.r. uskutečnilo slavnostní vzpomín-
kové setkání občanů u příležitosti 62. 
výročí konce II. světové války.

Společně s občany Ujčova a okol-
ních obcí se slavnostního aktu zúčast-
nili i představitelé politického života 
a komunální sféry v čele s místopřed-
sedou PS Parlamentu ČR panem Ing. 
Janem Kasalem.

Na shromáždění pozvání dále při-
jali – starosta města Bystřice n.P. pan 
Ing. Karel Pačiska, místostarostka 

Žďáru n.S. paní Ing. Dagmar Zvěři-
nová, předseda OV ČSBS pluk. v.v. 
pan Pavel Koutecký, delegace Armá-
dy ČR vedená kpt. Liškou a starosto-
vé okolních obcí a městysů.

Shromáždění se konalo ve slav-
nostním rázu, zúčastnění vzdali hold 
členům partyzánských skupin půso-
bících za II. světové války v tomto 
regionu a všem účastníkům bojů za 
naši svobodu.

K umocnění slavnostní atmosféry 
přispěli svým vystoupením žáci ZŠ 
a MŠ ze Štěpánova n.S. a členové 
dechové hudby Podhorácká muzika.

Základní škola Zvole v pátek 27. 
dubna 2007 pořádala Dopravní soutěž.

Vše začalo odjezdem žáků Základ-
ní školy Zvole na kolech směrem  
Šiklův mlýn, kde celá akce  probíha-
la. Zde se děti sešly s ostatními účast-
níky – žáky Základní školy Rožná. 

V první části celého dne se žáci 
ve skupinách podle věku věnovali 
dopravní výchově, bezpečnosti při 
jízdě na kole, první pomoci a doprav-
ním značkám. Na závěr této části 

každý vyplnil test.
Na další části přijeli i nejmladší 

účastníci – děti z MŠ Olešinky. Druhá 
část byla za účasti členů Policie ČR ze 
Žďáru n. S., pánů Blažíčka a Štefáčka. 
Děti se dozvěděly o práci policie, pro-
hlédly si hlídkový vůz a starší z nich 
vyplnily bezpečnostní test.

Ve třetí části společně s paní dok-
torkou Zimenovou ze Zdravotního 
ústavu v Jihlavě vyřešily různé situa-
ce, které by mohly zapříčinit úraz dětí 
a také si vyzkoušely první pomoc s 
umělým dýcháním. Odborným pra-
covníkům velice moc děkujeme.

Závěr celého dne vyvrcholil  rych-
lostními jízdami na kolech a  jízdou 
zručnosti. Děti projížděly koridor, 
přenášely vodu, jely slalomem, 
osmičkou a kolejnicí. Za odměnu si 
všichni opekli párek a po slavnostním 
vyhlášení vítězů se opět na kolech 
děti rozjely ke svým domovům.

Za ZŠ Zvole, H. Vítová

V. ročník fotbalového turnaje 
O POHÁR OBCE STŘÍTEŽ

Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám, prosím, abychom Vás tímto pozvali na V. 

ročník fotbalového turnaje o Pohár obce Střítež, který se 
uskuteční v sobotu 2. června 2007 v prostorách střítežské-
ho sportovního areálu.

Základní údaje:
místo konání: Střítež
datum a čas zahájení: sobota, 2.6.2007, 7.00 hod.
max. počet týmů: 9 
složení týmů: 6 hráčů v poli, 1 brankář a max. 3 náhradníci, 
herní systém: pravděpodobně 2x12 min (podle počtu týmů)
startovné: 300 Kč/tým 
hlavní cena: putovní Pohár obce Střítež, 
další ceny: pro vítěze sudy piva a poháry pro tři nejlepší, aj.
bližší informace: na kontaktních tel. číslech (viz. níže) nebo na webových 
stránkách obce Střítež (http://www.stritez.cz).

Na níže uvedených telefonních číslech se můžete kdykoliv dotázat na 
jakékoliv informace spojené s turnajem. Rovněž bychom Vás rádi požádali, 
abyste si rezervovali místo pro svůj tým co nejdříve, neboť maximální počet 
týmů je stanoven. Děkujeme!

Kontakt:
Michal Chocholáč, tel: 724 316 399, e-mail: mch@stritez.cz
Radek Štourač, tel: 602 536 209, e-mail: starosta@stritez.cz
Turnaj pořádá obec Střítež ve spolupráci s generálním partnerem elektrá-
renskou společností ČEZ.

„Hrou ke znalostem“

BLAHOPŘÁNÍ  K  ŽIVOTNÍMU JUBILEU

Dne 24. května 2007 se dožívá 
významného životního jubilea 90. 
let bývalý učitel na ZŠ ve Zvoli pan 
JOSEF PECINA. 

Být učitelem a vychovatelem ge-
nerací, to není jen jedno z lidských 
povolání. V tom skromném slově je 
nezměrný obsah povinností a odpo-
vědnosti - sloužit v tom nejvzneše-
nějším slova smyslu společnosti a ži-
votu. Toto poslání pan učitel Pecina 
po celý svůj život naplňoval.

Jeho učitelská dráha a činnost byla 
velmi pestrá. Učitelství vystudoval v 
klášterní škole ve Svatém Jánu a jeho 
první učitelské místo bylo na bývalé 
Podkarpatské Rusi.  Odtud se po zábo-
ru Maďary vrátil, učil v Rozsochách, 
ve Víru a v Dolní Libochové. V roce 
1944 byl nasazen na zákopové práce.  
Po válce učil opět v Rozsochách, v 
Dolní Libochové a dva roky v Brani-

šově. Krátce pracoval na odboru 
kultury bývalého Okresního úřadu 
v Bystřici n.P. Největší část svého uči-
telského života spojil se ZŠ ve Zvoli, 
kde působil jako učitel a později jako 
ředitel.  Dva roky před odchodem do 
důchodu působil v Lísku, kde založil 
pěvecký a recitační soubor, na který 
dodnes rád vzpomíná. 

Velké úsilí mimo učitelské povo-
lání věnoval také kulturní činnos-
ti, která spočívala hlavně v hudbě 
a zpěvu. Při svém působení v Brani-
šově založil národopisný soubor, kte-
rý se svým programem vystupoval na 
různých místech bývalého okresu.

Ve Zvoli založil pěvecký soubor 
„Hlahol“, který pod jeho vedením 
vystupoval se svým programem nejen 
v kostele sv. Václava ve Zvoli, ale 
i při různých oslavách v obci a okolí.

Pan učitel vedl ve své době zná-
mou „Zvolskou kapelu“, která léta 
vyhrávala na venkovských zábavách, 
oslavách i pohřbech.  

K velmi záslužné činnosti p. uči-
tele Peciny patří i příkladné vedení 
obecní kroniky. I přes svůj vysoký 
věk doprovází již mnoho let zesnulé 
spoluobčany na jejich poslední cestě 
nejen hudbou, ale i krásným slovem.

Za všechnu obětavou práci mu 
děkují a do dalších let přejí hodně 
štěstí, klidu, spokojenosti, pohody 
a hlavně pevné zdraví 

členové Zastupitelstva obce Zvole.



la. Nikdy tedy svého muže nepřivedla k 
Medlovu či Sykovci. Po svatbě spolu strá-
vili vlastně jen několik hodin.

Bartoněm uváděná sestava se tedy 
nikdy na Vysočině nesešla a podobná pro-
hlášení je třeba psát uvážlivěji, aby neby-
la dále mylně citována a šířena. Nedá se 
však vyloučit, že do našeho kraje našel Jiří 
cestu buď krátce po válce, nebo později po 
propuštění z komunistického vězení. Dalo 
by se to celkem očekávat, a sám jsem to i 
předpokládal. Obrátil jsem se však radě-
ji písemně na syna slavného otce a Jiří 
Mucha mi 23. 9 1998 k mému překvapení 
napsal tohle: 

„…děkuji za Váš milý dopis a lituji, že Vás musím zklamat. Tři 
Studně ani Medlov jsem nikdy neznal a přišel jsem s nimi do styku 
pouze prostřednictvím vyprávění Vitky. To ovšem neznamená, že mi 
byla Vysočina cizí – ale to byla její jižní část. Studoval jsem dva roky 
gymnázium v Jindř. Hradci a tak jsem nejen tu jižní část poznal, ale 
zamiloval jsem si ji tak, že se stala součástí mé osoby. Tak se nezlobte 
– Váš Jiří Mucha.“

V té době byl statečný novinář a spisovatel už vážně nemocen a až 
do smrti se k vysočinským rybníkům na Novoměstsku určitě nedostal. 
Zemřel 5. dubna 1991 v Praze.
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na francouzské Riviéře, když v městě Nice obdržel Burešovy verše. A 
byl to zásah přesně k jeho srdci. Text básně »Píseň o studánce Rubín-
ce« dostal poštou 2.7.1955 a už o deset dní později byla hotova slavná 
kantáta s defi nitivním názvem »Otvírání studánek«. Martinů skladbu 
dedikoval Poličce, Vysočině, Sykovci a Třem Studním. Nikoliv proto, 
že by právě zde obyčej vznikl, ale pro nezapomenutelné týdny, které 
zde strávil v červenci 1938 s Vítězslavou Kaprálovou.

Světovou premiéru měla kantáta v Poličce 7. ledna 1956 pod taktov-
kou Zdeňka Zouhara. „Na premiéře Studánek byl samozřejmě Bureš, 
sourozenci Martinů, ale také třeba Iša Popelka či profesor Poledňák. 
Nedá se na to zapomenout,“ vzpomínal dirigent na Třech Studních 
ještě po 42 letech.

V regionálním tisku bývá připomenuto, že zjara 1956 byla obnove-
na tradice čistění studánek na Novoměstsku. Tedy až pár měsíců po 
premiéře Otvírání studánek a pro výraz „obnovena tradice“ se těžko 
kde najde důvod. Zřejmě tady jsme na počátku snahy podsunout Bure-
šovi a Martinů námět ze Tří Studní…

Studánky se tu však nikdy dříve zřejmě nečistily a i Josef Kaprál, 
bratranec slavné skladatelky, je přesvědčen, že poprvé došlo k této 
činnosti až v souvislosti s natáčením fi lmové verze „Otvírání stu-
dánek“ právě v roce 1956. Po čase se obyčej přenesl až na Žákovu 
horu ke Stříbrné studánce, kde byla tato tradice zavedena až 5. května 
1976, jak doslovně připomíná Rudolf Hegenbart v publikaci „Cikháj 
ve 2. světové válce“ na s. 57. I když o dvě stránky dále hovoří také 
o „obnovení tradice“… K defi nitivnímu obnovení došlo v roce 1993, 

Pro fi nance z programu LEADER společně s Novoměstskem a Nedvědicí
Každý z nás měl již nepochyb-

ně možnost vyslechnout z různých 
zdrojů informaci o tzv. programo-
vém období 2007 až 2013, v rámci 
kterého by měla být naše repub-
lika příjemcem štědrých dotací 
z fondů Evropské unie. Přesto, že to 
v současné době spíše vypadá, že 
vzhledem k nedodržení původně 
stanovených termínů ze strany jed-
notlivých ministerstev budou výzvy 
k předkládání projektů do jednot-
livých operačních programů dosti 
značně zpožděny, je již pověstná 
„minuta po dvanácté“, pokud jde 
o přípravu na jejich využití.

Finanční prostředky pro ven-
kov, kterým je očima Bruselu 
v podstatě téměř celý kraj Vyso-
čina, budou moci být mimo jiné 
čerpány z operačního programu 
s názvem „Program rozvoje ven-
kova,“ který spravuje Minister-
stvo zemědělství. Jednou z jeho 
součástí je tzv. „prioritní osa 4“ 
s názvem LEADER. Prostřednic-
tvím LEADERU by měl náš ven-
kov obdržet v následujícím progra-
movém období celkem 650 mil. Kč 
ročně. Má to ale jeden háček. Na 
tyto fi nanční prostředky „dosáh-
ne“ pouze subjekt, v jehož regio-
nu vznikla nezisková organizace, 
která je kompetentní tyto fi nanční 
prostředky přidělovat. Tato organi-
zace, nazývaná skupina pro míst-
ní akce nebo taky místní akční 
skupina, má za úkol zabezpečit 
přidělování fi nančních prostředků 
na základě zpracovaného rozvojo-
vého dokumentu, na jehož vzniku 
by se mělo podílet co nejvíce lidí 
řešeného území. Jinými slovy by 
si měli lidé v daném území sami 
určit, jaké problémy je nejvíce tíží 

a jejich řešení by mělo být fi nan-
cemi z LEADERU podpořeno. 
V našem regionu se aktivit, smě-
řujících k umožnění čerpání fi nan-
cí z LEADERU, chopil v minu-
lém roce dobrovolný svazek obcí 
Mikroregion Bystřicko společně 
s městem Bystřicí nad Pernštejnem. 
Výsledkem mnoha absolvova-
ných školení, pracovních schůzek 
a jednání bylo 5.4. 2006 založení 
obecně prospěšné společnosti s ná-
zvem Místní akční skupina Zubří 
země, o.p.s. Kromě dvou výše 
uvedených zakládajících subjektů 
se ke členství v této neziskovce 
přihlásilo dalších 24 fyzických 
i právnických osob. Důležitou akti-
vitou této společnosti bylo získání 
základních fi nančních prostředků, 
které by sloužily pro fi nancování 
vzniku již zmíněné rozvojové stra-
tegie území, bez které z LEADERU 
nedostanete ani groš. V této době 
se ale ukázalo, že ministerstvo pře-
hodnotilo své vize o optimální veli-
kosti spravovaných LEADEROV-
SKÝCH území a šance na úspěch 
budou mít celky nejméně dvakrát 
větší, než byla rozloha mikroregio-
nu Bystřicko. Na základě usnesení 
pléna místní akční skupiny Zubří 
země proběhla jednání se sousedy, 
jejichž výsledkem bylo přistoupe-
ní městyse Nedvědice, obce Věž-
ná a mikroregionu Novoměstsko. 
V současné době má území zaští-
těné místní akční skupinou Zubří 
země celkem více než 40 tis. oby-
vatel. Pro nově rozšířené území 
byla podána  žádost o dotaci z gran-
tového programu Fondu Vysočiny 
„LEADER Vysočiny 2007“, na 
základě které bylo pro účely vytvo-
ření rozvojové strategie nového 

Sportovní klub Ujčov si Vás 
dovoluje pozvat, coby aktivní 
milovníky sportu, na 2. ročník ve-
řejného závodu tříčlenných týmů 
a jednotlivců X-trial ZubrCup 
2007.

Závod je určen pro širokou spor-
tovní veřejnost bez rozdílu výkon-
nosti, samotný závod sestává ze tří 
částí – běhu, sjezdu řeky a jízdy 
na kole po cestách s různým povr-
chem.

Každý jednotlivý člen absolvuje 
jednu část závodu, v soutěži jed-
notlivců závodník musí překonat 
nástrahy všech tří disciplín sám.

Závody se uskuteční v sobotu 
14. července 2007 se startem v 
10.00 hodin ve sportovním areálu 
v Ujčově, kde bude i cíl celého 
sportovního klání.

Soutěž bude převážně probíhat 
v malebném prostředí údolí řeky 
Svratky, cyklistická trasa soutěží-
cí zavede i do okolních kopců do 
nadmořské výšky přes 500 m.

Pro rok 2007 byly vypsány kate-
gorie: otevřený závod týmů, soutěž 
fi remních týmů, soutěž rodinných 
týmů a závod jednotlivců.

Jednotlivé týmy mohou být i kom-
binované – tvořeny muži i ženami.

Přihlášky do závodu se přijímají 
do 30. června 2007 buď v písemné 
podobě na adrese hlavních pořada-
telů: JUDr. Knitl Pavel, Bzenecká 
17, 628 00 Brno, č.tel. 776 062 056 
a pan Hloušek  Jiří, 592 62 Ujčov 
67, č. tel. 723 255 321 nebo online 
formulářem, který naleznete spolu 
s bližšími informacemi na interneto-
vé adrese http://www.zubrcup.cz/.

území získáno 120 tis. Kč. Vzhle-
dem k tomu, že nově vzniklé území 
je poměrně stejnorodé a tím pádem 
by mělo mít i jednotné problémy 
a priority, tak nebude s největší pra-
vděpodobností  velkým problémem 
se i v rámci tohoto relativně vel-
kého území shodnout na tom, kde 
nás nejvíce „bota tlačí“. Nová roz-
vojová strategie by měla být hotova 
do konce tohoto roku, abychom se 
mohli na začátku roku 2008 koneč-
ně ucházet o evropské fi nanční pro-
středky. Důležité je, aby ona nová 
strategie skutečně vzešla z co nej-
širší diskuze, neboli, aby se našlo 
co nejširší spektrum lidí ochotných 
se na celém nově vzniklém území 
o těchto věcech bavit, aby nevznikl 
dojem, že je ta či ona část území 

nebo oblast činností zvýhodňová-
na nebo zanedbávána. 

Je jistě velmi dobrou zprávou, že 
se dokázali zástupci jednotlivých 
území dohodnout na společném 
postupu v zájmu umožnění regionu 
čerpat fi nanční prostředky z LEA-
DERU. Neméně důležitým a pro-
spěšným efektem této aktivity však 
bude i to, když se nám podaří pokra-
čovat v široké spolupráci těchto úze-
mí a různých subjektů na tomto úze-
mí i v době, kdy už pro nás evropské 
fi nance nebudou tak aktuální jako 
dnes, když si uvědomíme, že jedi-
nou cestou, jak dosáhnou prosperity 
našeho regionu, je přát úspěch všem 
právnickým i fyzickým osobám, 
které jsou jeho součástí. 

Augustin Holý

Bohuslav Martinů

ZubrCup 2007
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Mistr fi losofi e a Bakalář theologie 
pražské university, ve své době uznáva-
ný a vysoce ceněný básník i spisovatel, 
vlastenec. Dnes je téměř zapomenutý 
a jeho dílo je většinou nezvěstné. 

Mladý Tomáš studoval teolo-
gii pět let v Olomouci, v roce 1670 
byl konsekrován, ale žádného mís-
ta nedosáhl. Kde kaplanoval, není 
známo. Po dvou letech kněžství byl 
odsouzen k uvěznění na biskup-
ském hradě Hukvaldech. Důvodem 
asi bylo, že bez biskupova dovolení 
šel na studie do Prahy, kde dosáhl 
hodnosti Mistra fi losofi e. Po šestitý-
denním vězení byl na prosby rodičů 
a přátel propuštěn na svobodu a teh-
dy při poděkování biskupovi se po-
prvé podepsal jako Mgr. Thomas 

Gelynek. V dopise biskupovi děkuje 
za ,,zdravé napravení a rozhřešení“ 
a prosí o propuštění do Čech na další 
tři léta, aby mohl dále studovat theo-
logii a církevní právo. V Praze dosá-
hl hodnosti bakalářské. V té době se 
seznámil s metropolitním děkanem 
a světícím biskupem pražským To-
mášem Pěšinou z Čechorodu, zná-
mým historikem, autorem spisu Mars 
Moravicus, který nadaného spolu-
bratra vedl k literární práci. Jelínek 
psal básně, epigramy i kázání a také 
překládal. Byla mu udělena nejvyšší 
pocta, která se tehdy mohla dát bás-
níkovi, titul Poeta Iaureatus (Básník 
věnčený vavřínem), nepochybně sa-
motným císařem a českým králem 
Leopoldem I.
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V létech 1672 či 1673 se stal děka-
nem v Rychmburku, před r. 1679  pak 
ve Skutči. Od 23. 5. 1680 byl až do své 
smrti farářem v Dačicích. 

Jeho prvním tištěným spisem bylo 
kázání ,,Počet nejdokonalejší a nejsvě-
tější Trojice…“ (Litomyšl 1673).  Za 
pobytu ve Skutči vydal ,,Heptas sacra, 
id est sanctorum Bohemiae Tutela-
rium…“ (Praha-Malá Strana 1679). 
,,Offi cium de sancto Joanne Nepomu-
ceno“ vyšlo posmrtně v Augšpurku až 
1761. Prvým spisem byl, pokud víme, 
,,Artifi cii poetici libellus“ (Knížka 
umění básnického) z roku 1670. Je 
věnována Eleonoře, dceři Ferdinanda 
III., nevěstě krále polského Michaela, 
když procházela Olomoucí do Polska. 
Jeden exemplář věnoval i olomoucké-
mu biskupu Karlovi z Lichtenštejna, 
staviteli kroměřížského zámku, jemuž 
věnoval 1683 k jmeninám báseň 

o obležené a osvobozené Vídni 
(,,Vinna repente ab immanissimo 
hoste ob sessa…“). V té době připra-
vil k tisku asi 1000 epigramů ,,Brevi-
arium poeticum“ a přeložil latinský 
spis Florimunda Remunda ,,Hystoria 
o počátku, vzrůstu, skáze Vsselikého 
Kaczyrstwa ticho Šiškův… v Žen-
ském Gazyku od Knieze Magistra 
Thomase Gelynka, Poeta Laureato, 
Farárze siesta Daczicze. Letha 1680“. 
Na překladu pracoval sedm let. Sám 
připojil stať i o českém povstání a 
popravě českých pánů v roce 1621. Z 
popudu Pešinova chystal spis o slávě 
staré i nové katedrály Olomoucké, 
měl připravené stovky kázání pro 
různé příležitosti, které však tiskem 
nevydal. 

Rukopisy jeho děl se asi nenávrat-
ně ztratily. 

  Hynek Jurman

 BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - 17.

Již tradičně proběhne v létě na 
stadionu SK Bystřice n.P. letní kino. 
V tomto roce budeme promítat 11 
fi lmů od 12. do 22. července. 
Program:
12.7. „Bestiář“
13.7. „Vratné lahve“
14.7. „Piráti z Karibiku 3“
15.7. „Spiderman 3“
16.7. „Roming“
17.7. „Mr. Bean 2“
18.7. „Krvavý diamant“
19.7. „Smrtonosná past 4“
20.7. „Obsluhoval jsem ang. krále“
21.7. „Shrek 3“
22.7. „300 – Bitva u Thermopyl“

Na kryté tribuně mají diváci 
možnost občerstvení, začátky pro-
mítání budou vždy ve 21:45 hod.

Vyhodnocení Dotazníku Bystřice nad Pernštejnem a životní prostředíVyhodnocení Dotazníku Bystřice nad Pernštejnem a životní prostředí
Dne 10. dubna 2007 

proběhl na ZŠ Bystřice n. 
P., Nádražní 615 projek-
tový den s názvem Odpa-
dy-dopady. Jedna skupi-
na žáků oslovila občany 
města s anketou zamě-
řenou na odpady, šetření  
energií a vodou, zeleň ve 
městě,… Provedli jsme 
vyhodnocení, které vám 
nyní předkládáme.
Počet dotazovaných: 90
Muži - celkem 32, z toho 
7 přespolních a 25 míst-
ních
Ženy- celkem 58, z toho 
13 přespolních a 45 míst-
ních
Průměrný věk dotazo-
vaných: 35 let
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P. Mgr. Tomáš Bernard Ignác Jelínek
        asi 1640 Bystřice nad Pernštejnem     24. (26.?) 9. 1687 Dačice

LETNÍ  KINO

od té doby probíhají nejznámější vystoupení souborů každoročně v 
květnu u studánek Barborka a Vitulka právě u Tří Studní. 

Není tu však zřejmě pamětníka, jenž by věděl o dřívějším obyčeji, 
který by mohl inspirovat Bureše. Zdá se tedy, že tomu bylo naopak. 
Bureše nepochybně inspiroval Vlčkov a Tři Studně inspiroval zase 
Bureš. Ovšem trochu podobný zvyk, „coudění studní“, probíhal v 
Bolešíně na Bystřicku dávno před časy Burešovými. Každoročně v 
úterý po svatodušních svátcích zde čistili svobodní mládenci studny, 
potom s fl ašinetářem obešli vesnici, posbírali dary a zamířili k muzice.

6. CHODILI MUCHA A MARTINŮ KOLEM SYKOVCE?

Malebná obec Tři Studně bývá právem spojována s pobyty hudeb-
níků Vítězslavy Kaprálové a Bohuslava Martinů, neprávem i s náv-
štěvami Jiřího Muchy (narozen 12. 3. 1915). Co k tomu lidi vede? 
Zřejmě nejvíce četba knihy Jiřího Muchy „Podivné lásky“, v níž líčí 
zdejší kraj, jako by jej důvěrně znal. A to mnohým postačilo…

I Jiří Bartoň v krásně vypravené knize „Sněžné a Sněžensko“ 
(Sněžné, 2002) na s. 153 píše doslova: „Tři Studně a Kadov v létě 
navštěvoval prozaik Jiří Mucha, syn malíře Alfonse Muchy. Společně 
s přáteli, klavíristou a hudebním skladatelem Rudolfem Firkušným, 
skladatelkou Vítězslavou Kaprálovou… a mimořádně i s Bohuslavem 
Martinů vyhledávali břehy rybníků Medlova a Sykovce.“

Zde už mnohému vnímavému čtenáři zatrne, neboť je zcela vylou-

čeno, aby se tu Mucha procházel s výše jmenovanými přáteli. I z pou-
hého přečtení Podivných lásek je jasné, že Mucha před II. světovou 
válkou nikoho z jmenovaných neznal a nemohl s nimi korzovat kolem 
Medlova. Po Paříži, to ano… A po válce se už Martinů a Kaprálová 
domů živi nevrátili.

Na Třech Studních si vystavěl vilku Václav Kaprál a jeho dcera 
Vitka zde nejen trávila prázdniny, ale i hudebně pracovala. V létě 
1936 zde třeba začala skládat Vojenskou symfonietu. Pořádala zde i 
představení, na něž chodili lidé z Medlova a celého okolí. S Martinů 
se seznámila někdy ve dnech 8. až 10. dubna 1937, to měla 22 let. 
V Paříži se pak stala jeho žákyní a na oplátku pozvala Martinů na 
prázdniny v roce 1938. Mistr přijel asi 7. července a Vitka na jeho 
počest zametla cestu až ke kapličce u silnice. Strávili spolu léto 1938 
na Třech Studních, to byl Martinů naposledy ve vlasti. Předtím žil od 
roku 1923 trvale ve Francii, jen výjimečně zajížděl do rodné Poličky 
a na nějaký Sykovec či Medlov neměl čas ani důvod… Kraj poznal 
až v 1938, to zde ovšem nebyl Firkušný a vůbec ne Mucha! Z Třech 
Studní odjel Martinů 25. července do Poličky, za další čtyři dny do 
Prahy a odtud odjel rovnou do Paříže, po pádu Francie zamířil do 
USA, do Evropy se vrátil v roce 1953, ale do vlasti až v roce 1979 v 
rakvi. Dvacet let po své smrti…

Vitka odjela do Paříže počátkem roku 1939, Jiřího Muchu tam 
poznala 27. 4. 1939, za rok se tam za něj provdala (23. 4. 1940). Hned 
po svatební noci musel Mucha zpátky k armádě, Kaprálová nastoupi-
la 24. května do nemocnice a 16. června 1940 v Montpellier zemře-
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 SPORT 

Den 28. duben 2007 se zapsal do 
kroniky města Bystřice nad Pernštej-
nem velkým písmem jako den, kdy 
skupina sportovních nadšenců připra-
vila 0. ročník duatlonového závodu 
Pernštejnské peklo. Na start závodu 
se postavilo 32 závodníků a 1 závod-
nice, aby změřili své síly s náročnou 
tratí a sebou samými. Vzdálenosti 
jednotlivých částí závodu byly 6 km 
běh, 28 km cyklistický okruh a 3,5 
km běžecký okruh s pomyslnou tře-
šinkou v podobě sjezdovky, kterou 
museli závodníci také absolvovat 
– samozřejmě směrem zdola nahoru. 

Závod byl odstartován za krásného 
počasí v 11:15. První běh, složený 
ze tří dvoukilometrových okruhů 
po polních a lesních cestách obce 
Bratrušína, nejrychleji absolvoval 
Tomáš Polzer (SK OMT Pardubice) 
následovaný Vladimírem Pospícha-
lem (netrénující skupina) a Lukášem 
Tomáškem (SK OMT Pardubice). 

28 km dlouhý cyklistický okruh 
po místních silnicích měl za úkol roz-
dělit závod na 2 části - tu příjemnou 
a tu pekelnou. „Vstupní branou do 
pekla“ se stal na 17 km táhlý kopec 
z Nedvědice do Kovářové, kde na 
závodníky čekalo stoupání místy 
až 18%. Stoupání do Kovářové také 
rozdělilo do té doby vzorně spolu-
pracující trojici vedoucích závodní-
ků. Do depa dorazil jako první Vla-
dimír Pospíchal s 39ti vteřinovým 
náskokem před Tomášem Polzerem 
a téměř 80ti vteřinovým náskokem 
před Lukášem Tomáškem.

Po rychlém přezutí do běžeckých 
speciálů vyrazili závodníci vstříc 
poslední, třetí části závodu. Prv-
ních 1500 metrů v zahrádkářské 
kolonii bylo v podstatě jen přípra-
vou na závěrečné vražedné stoupá-
ní, během kterého se běžci objevili 
na sjezdovce, kterou nejdříve muse-
li seběhnout až k samému úpatí 
a pak vyběhnout krutých 200 metrů 
s převýšením více než 140 m. 

Třetí část nejvíce zamíchala cel-
kovým pořadím, což jde, bohužel, 
i na vrub pořadatelům 0. ročníku. 
Někteří závodníci trošku bloudili, 
někteří si nechtěně trať pro změnu 
zkrátili. Nejlépe se s nástrahami 
běžecké trati vyrovnal Vladimír 
Pospíchal, který se mohl radovat z 
premiérového vítězství. Na druhém 
místě se umístil Lukáš Tomášek 
a na třetím místě doběhl Tomáš 
Polzer, kterého o lepší umístění 
připravilo zabloudění na trati.

V kategorii muži nad 40 let bylo 
pořadí následující. Na prvním místě 
se umístil Josef Mareček (SK Axi-
om Orbit) před Luďkem Ševčíkem 
a Miroslavem Chlubnou.

Cena fair play byla udělena 
Zbyňkovi Pospíchalovi, který se 
v cíli objevil na druhém místě, ale 
během vyhlašování výsledků se při-
znal ke zkrácení trati. 

Nádherným sportovním oka-

PERNŠTEJNSKÉ PEKLO 2007
mžikem byl doběh dvojice Pavlů 
- Jonášová. Martinu, jedinou ženu 
závodu, sužovaly na sjezdovce kře-
če a Dušan Pavlů rychle stahoval 
její náskok. Vzápětí ukázal krás-
né sportovní gesto a této jediné 
ženě závodu v posledních metrech 
pomohl, aby společně dosáhli cíle. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem závodníkům za účast, krásné 
sportovní výkony a toleranci drob-
ných organizačních chybiček a panu 
starostovi Karlu Pačiskovi za pod-
poru města Bystřice n. P. Rád bych 
touto cestou všechny pozval na další 
1. ročník závodu Pernštejnské peklo, 
který plánujeme na duben 2008. 

Závěrem bych si dovolil podě-
kovat našim sponzorům:

• Ludmila Špačková, Bystřice 
nad Pernštejnem - pojištovací po-

    radce ČP
• Seznam CZ - vyhledávací in-
ternetový portál
• Highlandsport Žďár nad Sáza-
vou - sportovní potřeby (cyklis-
tika, turistika, lyžování)
• K3 SPORT Žďár nad Sázavou 
- vybavení do přírody
• ABS WYDA, s.r.o. Žďár n.S. 
vzdělávací společnost (rekvalifi -
kační kurzy, kurzy pro fi rmy)
• ES TRANS s.r.o. Žďár n.S. 
mezinárodní doprava, potápěč-
ské potřeby
• Martina Jonášová, Žďár n.S: - 
masérské a regenerační služby
• Králi.cz, Žďár nad Sázavou - 
www stránky, webdesing
• Vodaservis, s.r.o., Žďár n.S. 
- úprava pitných a průmyslo-
vých vod
• Wera Werk, s.r.o., Bystřice nad  
Pernštejnem - utahovací materiál
• Medik line, Jiří Mareš, Nové 
Město n.M. - výrobna zdravot-
nických potřeb

Bližší informace o tomto závodě 
(fotografie, výsledky) a dalších 
chystaných závodech pro tento rok 
najdete na www stránkách http://
triatlon.zrnet.cz

Za organizátory závodu
Martin Špaček (+420 724 090 092

mspacek@email.cz) 
Petr Bezchleba (+420 774 164 935

bezchli@centrum.cz)

Ve Žďáře n.S. se uskutečnilo 
4. kolo Okresní střelecké ligy MLÁ-
DEŽE, ve kterém se umístili střelci 
z Bystřice: Patrik Trentin 1. místo, 
Rostislav Karásek 4. místo, Pavel 
Bárta 12. místo. V kategorii druž-
stev skončili na 2. místě za družstvem 
Nedvědice.

22. 4. 2007 se na střelnici v Cho-
choluši uskutečnilo 1. kolo meziklu-
bové soutěže ve střelbě z malorážky 
60 ran v leže. Zvítězil Vladimír 
Michal z Mostiště v mužské kate-
gorii. Naši střelci se umístili na 6. -

ZE STŘELECKÉHO KLUBU

Dnes naposledy bychom se vrá-
tili k účinkování našeho dorostu v 
1. Jiho-
moravské 
lize ve 
florbale. 
Č t e n á ř e 
jsme na 
z a č á t k u 
s e z o n y 
informo-
vali, že se 
naši hráči 
po prv-
ním tur-
naji ujali 
vedení v tabulce. Nutno dodat, že 
ho už do konce soutěže neopusti-
li a vydrželi tam i po posledním 
turnaji. Tím se jim povedl vskutku 
husarský kousek, kdy jako nováček 
soutěže bez jediné porážky postou-
pili do I. celostátní ligy dorosten-
ců. Úspěšnou sezonu podtrhlo i 
prvenství kapitána Miloše Prášila 
(73 b.) a čtvrté místo Václava Judy 
(45 b.) v kanadském bodování. Jiří 
Paleček jako jediný z brankařů 
odchytal všech 19 zápasů a jako 
jediný, který odchytal více jak 
polovinu zápasů, se dostal se svým 
průměrem obdržených branek 
na zápas pod 2 (1,74). Tyto indi-
viduální úspěchy jsou ale dílem 
celého družstva, protože hlavní 
devizy, které naše hráče zdobily, 
byly kolektivní výkon, bojovnost 

Historický úspěchHistorický úspěch
a touha po úspěchu týmu.

Sestava, která vybojovala pro 
B y s t ř i c i 
n.P. his-
t o r i c k y 
první nej-
v y š š í 
s o u t ě ž 
v kolek-
t i v n í c h 
sportech: 
v brance 
Jiří Pale-
ček, obra-
na: Luboš 
C í s a ř , 

Roman Mach, Michal Mazánek, 
v útoku se střídali Roman Dvo-
řák, Tomáš Fryšovský, Václav 
Juda, Martin Kaštánek, Jiří Špa-
ček a kapitán Miloš Prášil. Ze 
starších žáků pravidelně zaskako-
vali Tomáš Dufek, Pavel Koukal. 
Po jednom zápase odehráli Jakub 
Čuhel a Tomáš Trentin.

Současně bychom chtěli ještě 
jednou poděkovat našim fanouš-
kům za podporu, od poloviny led-
na nám na každém turnaji vytváře-
li skvělou atmosféru. Podrobnosti 
naleznete na našich stránkách http//: 
askbystrice.webgarden.cz/. Zde 
naleznete i ostatní informace z čin-
nosti oddílu. 

Za ASK Bystřice n.P.
Luboš Císař

9. místě, v pořadí Roháček, Nečas, 
Ráčil, Musil.V dorostenecké kate-
gorii zvítězila Jana Michalová 
z Mostiště. Mladí střelci se umísti-
li: 4. místo Zach, 6. místo Čapka, 
10. místo Karásek a 12. místo Tren-
tin. V družstech zvítězilo Mostiště. 
Bystřice B byla třetí a Áčko čtvrté.

6. května 2007 se střelci účastni-
li na Ceně osvobození ve Velkém 
Meziříčí. V mužích se umístil Musil 
na 8. místě. V dorostencích obsadil 
Zach 4. místo a Čapka 10. místo.

10. června se uskuteční 2. kolo 

meziklubové soutěže na střelnici 
v Chocholuši.

Sportovně střelecký klub pořádá 
každou LICHOU sobotu na střel-
nici v Chocholuši Střelbu pro veřej-
nost z VLASTNÍCH malorážko-
vých zbraní a pistolí velkorážných. 
Střelby probíhají pod DOZOREM 
a velením SPRÁVCE STŘELNICE. 
Střelby probíhají od 13.00 do 16.00 
hod. Mimo tento čas je vstup na střel-
nici ZAKÁZÁN. Kontaktní telefon: 
František Elčkner 723 166 427.

Za SSK F. Vobr
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 SPORT A INZERCE 

V měsíci dubnu skončily dlouho-
dobé soutěže v bowlingu a kuželkách, 
které Areál sportu uspořádal ve spor-
tovní hale pro fi rmy i ostatní zájemce 
s cílem zapojit co možná nejvíce lidí 
k pravidelnému pohybu. Vyhlášení 
výsledků a předání cen nejlepším 
družstvům i jednotlivcům proběhlo 
v baru sportovní haly.

Soutěž v kuželkách probíhala od 
listopadu do konce března, zúčastnilo 
se jí šest družstev a hrála se čtyřkolo-
vě systémem každý s každým. Celko-
vě zvítězilo družstvo Rathgeber před 
podnikem GEAM a Areálem sportu. 
Nejlepším hráčem se stal Jaroslav 
Čížek (AS), který dosáhl průměr 
226,9 bodů a měl i nejlepší výkon 
251 bodů.

Bowling se hrál opět ve dvou sku-
pinách. V I. lize hrálo 9 družstev, 
soutěžilo se od září do dubna tříkolo-
vě každý s každým. Vítězem se stal 
SK Bowling Rožná před družstvem 
Filip a spol. a DUKONS. Nejlepším 
hráčem se stal Martin Unzeitig (AS), 
který dosáhl nejvyšší průměr 173 

Dlouhodobé soutěže v kuželkách 
a v bowlingu 2006-7

bodů i maximální nához 237 bodů.
II. ligu hrálo 10 týmů a celkovým 

vítězem se stalo Sedlářovo pekařství, 
druhé bylo družstvo Železárny Štěpá-
nov a třetí Stavebniny Marko. Nej-
lepším hráčem se stal Antonín Slabý 
(Colas) s průměrem 157,6 bodů, nej-
lepší nához obou soutěží měl Stani-
slav Joska (Sedlářovo pekařství) 240 
bodů. Novým účastníkem I. ligy je 
Sedlářovo pekařství, které v baráži 
porazilo poslední tým I. ligy BC 
Řeznictví-Uzenářství Šutera 6:2.

Na závěrečném vyhlášení výsledků 
se všichni účastníci shodli, že všech-
ny soutěže byly velmi zajímavé, spl-
nily svůj cíl (bowlingu se zúčastnilo 
celkem 153 hráčů a hráček, kuželek 
37 soutěžících), a že se jich zúčastní 
i nadále. Touto cestou chceme oslovit 
i další zájemce, kteří se chtějí soutěže 
zúčastnit, aby se do konce června 
přihlásili buď osobně ve sportovní 
hale nebo e-mailem na adrese: areal.
sportu@tiscali.cz. Podle počtu při-
hlášených potom bude stanoven hrací 
systém. Zdeněk Mašík

Přijmeme 
obchodního 

zástupce
 – spolehlivost 

a chuť pracovat.

Tel: 732 302 998

KADEŘNICKÝ 
SALON 

„KATKA“
PROVÁDÍ PRODLUŽOVÁNÍ 

VLASŮ METODOU RING

INFORMACE 
A OBJEDNÁVKY 

NA TEL.Č.: 
774 422 520
566 550 243

TESAŘSTVÍ 
POKRÝVAČSTVÍ

Firma K. Hartwall s.r.o. oznamuje:

Firma K.Hartwall s.r.o. se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem 
tímto děkuje všem potenciálním zájemcům na budoucí pracovní 

pozice ve společnosti K. Hartwall s.r.o.

Tímto si dovolujeme oznámit, že vzhledem k předpokládanému 
zahájení stavebních prací na výrobních halách koncem roku 2008 

a zahájení provozu v polovině roku 2009, bude fi rma 
K. Hartwall s.r.o registrovat pracovní nabídky až od počátku 

roku 2009.

Vedení společnosti  
K. Hartwall s.r.o.

PILAŘSKÁ VÝROBA
pořez kulatiny

prodej řeziva

trámy

střešní latě

kratina

MOBILNÍ KATR
pořez kulatiny u zákazníka

Jaroslav Kabelka

mob.: 608 328 299

Ve čtvrtek 5. 4. 2007 uspořádal 
Areál sportu na závěr dlouhodobé 
soutěže v kuželkách pro všechny hrá-
če, kteří tuto soutěž hráli, tzv. „Han-
dicapový turnaj v kuželkách“. Výho-
dou takového turnaje je skutečnost, že 
vítězem se může stát kdokoliv, komu 
se podaří naházet lepší výkon, než je 
jeho celkový průměr v dlouhodobé 
soutěži, a ti nejlepší to většinou ne-
jsou. To se také potvrdilo a vítězkami 

Handicapový turnaj v kuželkách

se staly Andrea Nachtigalová (AS) a 
Blanka Svobodová (MěÚ), když obě 
dosáhly stejného výkonu 268 bodů. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 30 
spokojených soutěžících. Vyhlášení 
výsledků a předání cen proběhlo při 
závěrečném vyhlášení dlouhodobých 
soutěží.

Podobné soutěže chystáme uspo-
řádat v průběhu roku častěji. 

Zdeněk Mašík
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 INZERCE

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

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

Česká spořitelna, a.s.
pobočka Bystřice nad Pernštejnem

Masarykovo nám. 298
tel.: 420 566 591 212

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

Mimořádně výhodné podmínky při poskytování hypotečních úvěrů na koupi
bytových jednotek v tomto projektu od České spořitelny, a.s.

� Hypotéka až do 100% hodnoty nemovitosti
� Zdarma odhad nemovitosti a výpis z KN
� Zvýhodněné podmínky pro studenty a mladé lidi do 36

let a podnikatele

1+kk − 39,20 m2 a 50,15 m2 − od 781.337,− Kč 
− měsíční splátka úvěru 3.661 Kč

2+kk − 70,35 m2 − od 1,393.648,− Kč 
− měsíční splátka úvěru 6.530 Kč

3+kk − 91,10 m2 a 91,35 m2 − od 1,805.825,− Kč
− měsíční splátka úvěru 8.461 Kč

Fix na 1 rok 3,79% p.a., doba splatnosti 30 let


