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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Téma měsíce: Turistické putování s Vodomilem

Na počátku musím říci, že naše 
snažení domoci se právní cestou 
přiměřeného fi nančního plnění za 
akcie společnosti E.ON dostalo 
pořádnou facku. Soudní jednání 
dne 29. ledna tohoto roku trvalo cca 

Elegantní krádež podle zákona – E.ON
20 minut. Paní soudkyně měla jas-
no již při příchodu do jednací síně. 
Nevedla se velká diskuse, nebyl 
přijat návrh na nezávislý fi nanční 
rozbor. Výsledek – stručnou práv-
ní řečí bylo sděleno – chybí vám 
aktivní legitimace. Právníci vědí, 
co tento výraz znamená. Jedno-
duše přeloženo – nemáte se čeho 
domáhat, neboť vám chybí důvod. 
Zaplatili jsme 352 tisíc soudních 
poplatků a jeden ze tří právních 
zástupců fi rmy E.ON vyčíslil svo-
je náklady na 210 tisíc. Ostatní to 
nemají ještě spočítané. Když to 
nebude stejné, bude částka rozhod-
ně vyšší. Dopadli jsme tedy jako 
sedláci u Chlumce, možná hůř, 
protože naše spravedlivé právní 
snažení bylo jednoduše odkopnuto 
bez diskuse. Co ale bude dál?

Pokračovat v žalobách dále a utrá-
cet naše společné peníze až do úpl-
ného konce? Nebo vše vzdát a v ti-

chosti odejít do reality, přiznat, že 
velká nadnárodní společnost vyhrá-
la a v koutě se posmívá hloupým 
českým, respektive moravským 
obcím. Pánové mohou rozdělovat 
tučné dividendy v Německu a čes-
kým manažerům se dostane také 
fi nanční pochvaly.

Zřejmě se nabízí pokračovat v ce-
lé kauze a pokusit se prolomit 
nemravnou hru zákonodárců a moci 
soudní. Pokud se na vše podíváte 
selským rozumem, není přece mož-
né, aby bez diskuzí a posouzení 
někdo někoho okradl a státní soud-
ní moc mu u toho asistovala. Jak by 
bylo potom možné platit nehoráz-
né arbitráže za Železného Novu 
do ciziny, dávat za pravdu inves-
tici fi rmě DIAGHUMAN a jejímu 
advokátovi. Dalším mezinárodním 
kauzám, nad kterými rozum zůstá-

vá stát. Jiní se o své občany a pod-
nikatele na českém trhu umí zřej-
mě postarat lépe! O co jde v kauze 
našeho města a okolních obcí proti 
energetické fi rmě E.ON? No přece 
o neoprávněné obohacení jednoho 
vůči druhému.

Protože jsem kontaktován něk-
terými dalšími bývalými majiteli 
akcií E.ONU v energetice nebo 
plynárenství, musíme postupovat 
společně a dokázat tomuto gigan-
tu, že vychytralost má své meze.

Až se budete dívat na přenosy 
z lyžování například v Novém Měs-
tě na Moravě, vzpomeňte si, že se 
lyžuje a fi nančně odměňuje za naše 
peníze. A když pomyslíme na cca 
60 milionů, zaplatili jsme si pěknou 
a dlouhou lyžařskou sezónu.

Ing. Karel Pačiska, 
starosta města

Revitalizace veřejných prostranství 
v centru Bystřice nad Pernštejnem
Pod tímto tajemným názvem 

se skrývá rekonstrukce náměstí 
a výstavba parkoviště pod polikli-
nikou. Název byl vybrán tak, aby 
odpovídal požadavkům a předsta-
vám žádosti o dotaci z regionál-
ního operačního programu,  který 
umožňuje  získat  dotaci až 70%. 
Žádost o dotaci budeme podávat 
k 31. 3. 2008 a uvidíme, jestli bude-
me úspěšní hned napoprvé. Žádosti 
o dotace  bude možné podávat až  
do roku 2013. V případě získání 
dotace nyní připravíme začátek celé 
realizace na jaro 2009. 

Rekonstrukce náměstí je věc 
opravdu komplikovaná a náročná, ale 

na druhé straně  pro všechny občany 
velice potřebná. V průběhu příprav 
jsme řešili dvě různé možnosti. Prv-
ní možností je prosté předláždění 
v řádech několika miliónů korun, 
nebo komplexní řešení rekonstruk-
ce náměstí v řádech desítek miliónů 
korun. Vzhledem k možnosti získání 
masivní dotace začala příprava na 
komplexní variantě. Rekonstrukce 
musí splňovat limity, vyhlášky a nor-
my dle stávající platné legislativy, 
takže řada věcí se musí řešit kom-
promisem a určitá řešení musíme 
jaksi „překousnout“, i když nejsou 
zcela podle našich představ. 

Rada města řešila problematiku 
parkoviště u hřbitova, a to jednak 
na ulici Kulturní – hlavní vstup 
na hřbitov a na ulici Dr. Veselého 
u zemědělské školy. Defi nitivně by-
la opuštěna myšlenka autobusové 
zastávky u hlavní brány. Po dohodě 
s odborem dopravy byla zřízena 
řádná zastávka MHD přímo na ulici 
Novoměstské. Mimořádná autobu-
sová doprava na pohřby též zasta-
vuje na ulici Novoměstská s tím, že 
tam pasažéry nechá vystoupit a pak 
se tam pro ně po obřadech zase vrátí. 
Právně je vše v pořádku a ani pro-
vozně to nepřináší žádné komplika-

CHYSTANÉ PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA
ce, takže není třeba nic měnit.

Samotné parkoviště na ulici Kul-
turní zásadní změny nedoznalo. Dle 
předběžné studie se tam vejde 20 
míst, což pohřby obvyklé velikosti 
pokryje. Pouze je třeba navrhnout 
co nejblíže vstupu do hřbitova jed-
no vyhrazené parkovací místo pro 
invalidy.

Otázkou zůstává, jak slušným 
a efektivním způsobem donutit řidi-
če, aby budoucí parkoviště využívali 
a neparkovali nadále hned u brány, 
což je protizákonné a nebezpečné 
jak pro chodce, tak i pro motoristy. 

Pokračování na str. 5Pokračování na str. 7
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INZERCE

Suzuki 4x4x4

Swift  4x4 v plné výbavě za 389.900 Kč
 4x2 od 249.900 Kč 

Ignis 4x4 v plné výbavě za 349.900 Kč
 4x2 od 239.900 Kč 

SX4 4x4 v plné výbavě za 479.900 Kč
 4x2 od 359.900 Kč 

Grand Vitara 4x4 v plné výbavě
 za 649.900 Kč

K modelům 2007 další bonus až 50.000 Kč

www.suzuki-motor.cz

Nechte silničáře spát!

SUZUKI_4x4x4_1-1.indd 1SUZUKI_4x4x4_1-1.indd   1 24.1.2008 12:37:0424.1.2008   12:37:0
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  POZVÁNKY A INZERCE

VYUŽIJTE ZIMNÍCH SLEVVYUŽIJTE ZIMNÍCH SLEV Kontakt:
Rotter, s.r.o.

592 66, Vír č. 1

Tel.: +420 566 575 111

Mob.: +420 739 649 307

Rotter, s.r.o. přijme zaměstnance těchto profesí:

·         Obráběč kovů 
·         Seřizovač CNC
·         Obsluha CNC
·         Strojní zámečník
·         Elektrikář
·         Pracovník kontroly
·         Pracovník údržby

Praxe vítána, ale není podmínkou.
Obrábění rotačních součástí na CNC strojích.

Výroba mosazných ložiskových klecí.
Dělení materiálu na CNC pásových pilách.

Podrobné informace na telefonním čísle: +420 739 649 307. 
Bc. Šárka Spilková - personální oddělení 

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

http: www.rotter.cz

Mìsto Bystøice nad Pernštejnem

Vás zvou na tradièní domácí 

v sobotu 1.3.2008 od 8.00 hodin
na Masarykovì námìstí 

Ukázka zabijaèky a zpracování pašíka øezníky  firmy Øeznictví František Šutera

Možnost posezení a ochutnání èerstvých zabijaèkových specialit

(ovar s køenem, jitrnice, jelítka, ...)

Na zapití: pivo, limo, svaøené víno, grog

K jídlu, poslechu a dobré náladì hraje harmonikáø

a obèanské sdružení

zabijaèku na námìstí

Srdeènì Vás zveme!

pøed víceúèelovou budovou (knihovnou)
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
B�EZEN 2008 

Datum Akce Místo Organizátor 
  1.3.2008 Turnaj ve florbalu – junio�i Sportovní hala ZŠ Horní 
  1.3.2008 VII. Ples sportovc� VS KD SK a ASK 
  5.3.2008 Animované pásmo pohádek - kino VS KD KD 
  5.3.2008 Klavírní recitál Vlastimila Jur�íka MS KD ZUŠ a KD 
  6.3.2008 Koncert Za zví�átky do pohádky VS KD ZUŠ a KD 
  8.3.2008 Hasi�ský ples – hraje Zuberská šestka ( 20.00 hod) Strachujov - KD  
  8.3.2008 Vina�ský ples VS KD KD
  9.3.2008 Turnaj ve volejbalu Sportovní hala Felcman 
  9.3.2008 D�tský karneval (od 13.30 hod) Bohu�ov – KD Mate�ská škola Lísek
11.3.2008 D�tský den s VZP Sportovní hala VZP, hala 

11.3.2008 Pravidelné setkání �len� Sdružení k�es�anských senior�
pro region Byst�icko Orlovna SKS+OREL 

15.3.2008 Maškarní ples – hraje DUO UNIVERSAL – Sýkorky Št�pánov n.S. – KD Klub p�átel kultury 

15.3.2008 Divadelní p�edstavení J.Wericha Slam�ný klobouk  
(19.30 hod) Rožná Divadelní ochotníci 

z Víru 
15.3.2008 Turnaj ve florbalu – juniorky Sportovní hala ZŠ Horní 
15.3.2008 Amatérský turnaj v badmintonu pro d�ti a mládež Orlovna Orel 

16.3.2008 Divadelní p�edstavení J.Wericha Slam�ný klobouk  
(14.00 hod) Rozsochy - orlovna Divadelní ochotníci 

z Víru 
16.3.2008 Turnaj ve volejbalu Sportovní hala Navrátil
17.3.2008 Veselé velikonoce-divadlo pro d�ti VS KD KD
17.3.2008 Interní koncert ZUŠ Sál ZUŠ ZUŠ 
18.3.2008 Koncert KPH – Instrumental tandem MS KD KD
19.3.2008 Odpolední diskotéka VS KD KD
21.3.2008 Kinokavárna-Edith Piaf VS KD KD
22.2.2008 Turnaj ve florbalu – muži Sportovní hala ZŠ Horní 

22.3.2008 Divadelní p�edstavení J.Wericha Slam�ný klobouk  
(18.00 hod) Uj�ov Divadelní ochotníci 

z Víru 

22.3.2008 Velikono�ní turnaj ve volejbale MIX  
(oddíl rekrea�ního volejbalu) ZŠ TGM TJ Sokol Byst�ice n.P. 

23.3.2008 Turnaj ve florbalu – ženy Sportovní hala ZŠ Horní 

23.3.2008 Divadelní p�edstavení J.Wericha Slam�ný klobouk  
(14.00 hod) Prosetín  

23.3.2008 Velikono�ní ve�er p�i sví�kách MS KD KD
27.3.2008 �achtická paní-divadlo VS KD KD
28.3.2008 Koncert žák� a absolvent� t�ídy Martiny Olivové MS KD ZUŠ a KD 

29.3.2008 D�tský maškarní karneval – moderují TETINY  
(od 14.00 hod.) Rozsochy – orlovna  

29.3.2008 Turnaj ve florbalu Sportovní hala TJS Ž	ár n.S. 
29.3.2008 První turistický výlet jarní p�írodou bude up�esn�no Orel 
30.3.2008 Turnaj ve florbalu – mladší žáci Sportovní hala ASK Byst�ice n.P. 

Letošního 7. března si připomene-
me, a to nejen sobě, ale i dnešní mladé 
generaci, že tohoto dne uplyne již 158 
let, co se chudičké rodině Masaryků 
na Hodonínsku narodil syn, kterému 
do vínku života dali jméno Tomáš. 
Nikdo netušil, že Tomáš Masaryk bu-
de jednou zapsán zlatým písmem 
do stránek našich dějin. Rok 1914 
a počátek 1. světové války zastihují 
prof. Masaryka při vyčerpávajícím 
boji za svobodu národa. Vyvrchole-
ním jeho práce je dosažení svobody 
vlasti a dne 14. listopadu 1918 jedno-
myslné zvolení Revolučním Národ-
ním shromážděním prvním preziden-
tem Československé republiky.

Město Bystřice n. P., Konfederace 
politických vězňů, Svaz PTP České 
republiky, Jednota Sokol, Jednota Orel, 
Svaz bojovníků za svobodu, Junák 
svaz skautů zve všechny občany v pá-
tek 7. března u sochy T. G. Masaryka 
v 10 hod. na vzpomínkové setkání.
    Sraz všech účastníků setkání je před 
radnicí Městského řadu.

SEJDEME SE U TGM

Poslední lednovou středu odpo-
ledne se v evangelickém sbo-
rovém domě v Bystřici konala 
ekumenická bohoslužba. Sešli se 
při ní římští katolíci, evangelíci a 
členové Křesťanského společen-

VÝTĚŽEK EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY

Místní samospráva připravuje na 
přelom února a března další zájezd 
na bruslení do Nedvědice. Přes-
ný termín a hodina odjezdu bu-
dou oznámeny místním rozhlasem 
a plakáty.

Místní samospráva musí, bohužel, 
konstatovat, že předešlá upozorně-
ní na zákaz volného pobíhání psů 
neměla úspěch. Pokud nedojde 
rychle k nápravě, bude nutno při-
stoupit k razantnějším opatřením 
(pokuty nebo odchyt psa).

Dále místní samospráva připo-
míná občanům jejich povinnost 
zajistit očištění veřejné komunika-
ce, pokud způsobili její znečištění 
svou činností.  

Zdeněk Skula, předseda 

Z jednání místní samosprávy 
v Domaníně

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s.
Nové Město na Moravě

zve na 

BENEFIČNÍ KONCERT
na kterém zahraje a zazpívá

LENKA  FILIPOVÁ

evangelický kostel
Nové Město na Moravě

16. března od 16:00

i SDH Bystřice vyslána k požáru tla-
kové láhve na ulici Višňová v Bystřici 
n. P. Uživatelka bytu před příjezdem 
jednotky vynesla hořící propan-buta-
novou láhev na balkon bytu. Jednot-
ka provedla uhašení láhve pomocí 
přenosného hasícího přístroje CO2 
a následné ochlazování láhve na vol-
né prostranství.

Dne 9. února byla jednotka HZS 
Bystřice vyslána k požáru lesa u obce 
Hodonín. Po příjezdu k místu událos-
ti bylo zjištěno, že se požár nachází 
asi 1,5 kilometru od Hodonína na 
kopci v lese. Jednotka provedla prů-
zkum, při kterém zjistila, že se jedná 
o neohlášené pálení klestí. Byl zjištěn 
majitel pozemku a seznámen s nut-
ností hlášení pálení.

Za HZS Bystřice n. P. nstržm. Petr 
Lukeš, DiS.

Vybrané události HZS Bystřice n.P.
Dne 7. února byla jednotka HZS 

Bystřice n. P. vyslána na dopravní 
nehodu mezi obce Bystřice n. P.  a Le-
soňovice na silnici č. 19.  Po příjez-
du na místo jsme zjistili, že se jedná 
o nehodu 3 osobních aut a 1 náklad-
ního vozidla. Nákladní vozidlo bylo 
převrácené na boku a 1 osobní auto 
bylo spadeno hluboko v příkopu. Na 
místo byl povolán jeřáb ze stanice 
Žďár nad Sázavou. Jednotka provedla 
zajištění místa nehody, protipožární 
opatření, překládku nákladu z hava-
rovaného nákladního automobilu 
do náhradního vozidla, vyzdvižení 
aut pomocí jeřábu zpět na vozovku 
a konečný úklid vozovky. Na místě 
byla také Policie ČR, která dokumen-
tovala dopravní nehodu a řídila pro-
voz na silniční komunikaci.

Dne 8. února byla jednotka HZS 

ství, kteří žijí v Bystřici nad Pern-
štejnem. Bohoslužbě předsedali 
Karel Rozehnal, Pavel Svoboda 
a Markéta Slámová. Sbírka z této 
bohoslužby byla věnována Hospi-
covému hnutí Vysočina. 

Firma Metalplast Věžná oznamuje občanům, že v úterý dne 4. března 
zahajuje výkup železa a barevných kovů v Bystřici nad Pernštejnem 
v prostoru vrátnice bývalého ČML Domanínek. Výkup bude dále 
probíhat pravidelně každé úterý a čtvrtek v době od 14:00 - 17:00 hodin.

Narození

PROSINEC 2007 
  4.12. Gabriela Novotná
  6.12. Adam Rozbora
  7.12. Filip Krondráf
12.12. Alena Koukolová
20.12. Adam Hulák
20.12. Jaromír Mišák
28.12. Natálie Chrástová
28.12. Jakub Kovář
31.12. František Hosa

Jubilanti

BŘEZEN 2008
Vlasta Buršová               94 let
Růžena Kolbábková        93 let
MUDr. Jiří Weyskrab     88 let 
Bohumil Samek            87 let
Věra Malochová           85 let
Marie Bednářová          85 let
Zuzana Brdárová          80 let 
Jaroslav Veselý            80 let
Antonín Lahodný         80 let
Marta Pavlovičová       75 let
Josef Moncman            75 let
Josef Drdla                   75 let
Jiřina Suková                75 let
Rudolf Procháska         70 let
Zdeňka Lahodová        70 let

Úmrtí

LEDEN 2008
 2. 1.  Ludmila Marečková
 2. 1.  Jan Škrdlík
 5. 1.  Marie Kincová
19.1.  Jaroslav Horníček
22.1.  Ondrej Galčík

ÚNOR 2008
13.2.  Miroslava Břenková
13.2.  Hedvika Fišová
17.2.  Jaroslav Baláš
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ZPRÁVY Z MĚSTA 

1. V minulém roce byla dokončena 
rekonstrukce čistírny odpadních 
vod v Bystřici nad Pernštejnem. 
Jak hodnotíte jako předsedky-
ně Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko projekt Dyje I., jehož sou-
částí byla i rekonstrukce čistírny 
odpadních vod v Bystřici?

Obecně lze říci, že v oblasti 
ochrany životního prostředí jsou 
současné velké projekty neopako-
vatelnou příležitostí. Projekt Dyje I 
je velmi komplikovaný a vyžadoval 
pečlivou přípravu a součinost všech 
účastníků. Myslím si, že jeho úspěš-
nost je důkazem neobyčejných 
manažerských schopností radnice 
v Bystřici nad Pernštejnem a mno-
hých dalších. Bystřická rekonstruk-
ce přispěje ke zvýšení kapacity 
a ke zlepšení kvality čištění vody. 
Na stomilionové akci se sice Bystři-

Bystřice má šanci na rozvoj
První část rozhovoru s předsedkyní Svazu vodovodů a kanalizací  Žďársko Ing. 

Dagmar Zvěřinovou 

DRUHY A PŘÍKLADY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍAby společnost dokázala úspěšně 
vzdorovat nástrahám života, které 
mohou přejít nečekaně a ohrožo-
vat naše zdraví, životy, majetek 
a životní prostředí, musí mít vytvo-
řeno odpovídající právní prostředí, 
vytvořený účinný záchranný sys-
tém, odborně připravené záchranáře 
a řídící pracovníky, mít k dispozici 
moderní a účinnou techniku, vyví-
jet účinnou přípravu obyvatelstva 
k sebeochraně a vzájemné pomoci 
při vzniku mimořádných událostí.

Začátek roku 2001 byl začátkem 
pozitivních změn v této oblasti 
i v České republice. Byl ukončen 
převod výkonu státní správy ve 
věcech civilní ochrany z působnos-
ti Ministerstva obrany do působ-
nosti Ministerstva vnitra. Nabyly 
účinnosti tzv. krizové zákony. 
Těmito zákony byly vymezeny 
úkoly státních orgánů a orgánů 
územních samosprávných celků 
při přípravě na mimořádné události 
a při provádění záchranných a lik-
vidačních prací, práva a povinnosti 
právnických osob, podnikajících 
fyzických osob a fyzických osob 
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při mimořádných událostech. Byla 
schválena koncepce ochrany oby-
vatelstva a koncepce vzdělávání 
v oblasti krizového řízení a zahá-
jena její realizace a byly vytvořeny 
podmínky pro kvalitní fungování 
integrovaného záchranného systé-
mu.

INSTITUCE A ORGÁNY ODPO-

VĚDNÉ ZA INTEGROVANÝ ZÁ-

CHRANNÝ SYSTÉM A OCHRANU 

OBYVATELSTVA

Odpovědnost za integrovaný 
záchranný systém a ochranu oby-
vatelstva je svěřena Ministerstvu 
vnitra. Zákonem č. 238/2000 Sb., 

byl zřízen Hasičský záchranný sbor 
České republiky, jehož základním 
posláním je chránit životy a zdra-
ví obyvatel a majetek před požáry 
a poskytovat účinnou pomoc při 
mimořádných událostech.

Hasičský záchranný sbor České 
republiky tvoří:

- generální ředitelství Hasičské-
ho záchranného sboru ČR, které je 
součástí Ministerstva vnitra a které 
plní jeho úkoly v oblasti požár-
ní ochrany, ochrany obyvatelstva 
a integrovaného záchranného sys-
tému,

- hasičské záchranné sbory kra-
jů (dále jen „ HZS krajů“), které 

plní úkoly požární ochrany, ochra-
ny obyvatelstva a integrovaného 
záchranného systému vůči orgá-
nům krajů.

Záchranné a likvidační práce 
nemůže zvládnout jedna záchra-
nářská organizace. Při těchto 
pracích je třeba využít síly a pro-
středky, zkušenosti, odbornost 
a především kompetence různých 
orgánů, právnických osob a podni-
kajících fyzických osob. Veškerou 
činnost orgánů 

a organizací je třeba koordinovat. 
K tomu je vytvořen v České repub-
lice integrovaný záchranný systém 
(IZS).

Čerpáno z knihy Ochrana člově-
ka za mimořádných událostí, Pra-
ha 2003

Autoři: plk. Mgr. Bohumír Martí-
nek – vedoucí autorského kolektivu

 RNDr. Petr Linhart, CSc. 
– vedoucí autorského kolektivu

 Mgr. Václav Balek
 Ing. Tomáš Čapoun, CSc.
 Dušan Slavík
 Ing. Josef Svoboda
 Mgr. Iason Urban

ce musela podílet 27%, ale je dob-
ře, že tyto peníze dokázala zajistit. 
Nyní se dá říct, že Bystřičáci mají 
problém čištění vody vyřešen na 
několik desítek let.
2. Jsme ve fázi čekání na evropské 
peníze. Co plánujete za největ-
ší akce v rámci Svazu vodovodů 
a kanalizací Žďársko? 

Máme před sebou dva velké pro-
jekty. „Dyje II“ a „Zajištění kvality 
pitné vody v regionu“, který zkráce-
ně nazýváme „Pitná voda“. Celkově 
jsou to projekty za více než miliar-
du korun, takže jejich příprava roz-
hodně není jednoduchá. U nás patří 
k nejdůležitějším částem projektů 
například kanalizace z Pohledce do 
Maršovic na Novoměstsku. Další 
důležité investice se týkají Osla-
vice a Mostiště, kde dojde také 
k rozsáhlým investicím do úprav-
ny vody. Na Bystřicku počítáme 
s rekonstrukcí přivaděčů a zkvalit-
nění úpravny vody na Víru.
Do roku 2010 pak již je podporová-
na spíše výstavba nových zařízení. 
Velkou příležitost pro další rekon-
strukce však budeme mít mezi lety 
2010 a 2013. Na tuto etapu bychom 
se proto měli velmi dobře připravit. 

Bystřická radnice je známá 
svým realistickým a efektivním 
přístupem k evropským projektům. 
A zdaleka se to netýká jen vodohos-
podářských staveb. Doufám, že i v 
budoucnu se nám bude dařit dobrá 
spolupráce. Pomůžeme tím rozvoji 
regionu, což je náš společný cíl.

Evropská unie nechce dávat pení-
ze na opravy, ale pouze na investice, 
tedy na věci zcela nové. Uvedu jeden 
příklad: chodník tedy dle těchto kri-
térií nebudeme předlažďovat, ale 
provedeme nejdříve jeho demolici 
a potom vybudujeme chodník nový. 
Kromě zrekonstruovaných povrchů a 
inženýrských sítí, které rekonstrukci 
vyžadují, považujeme za důležité 
svedení dešťové vody ze střech do 
kanalizace. V současné době je 
dešťová voda svedena většinou přímo 
na chodníky, což přináší občanům 
problémy hlavně v zimním obdo-

Revitalizace veřejných prostranství
Dokončení ze str. 1 bí. Součástí rekonstrukce náměstí 

bude nové veřejné osvětlení, uliční 
vpusti, ozvučení náměstí, mobili-
ář atd., atd.. Třešničkou na dortu by 
měla být vodní kaskáda na ostrůvku 
uprostřed náměstí. Součástí projek-
tu je i odstavná plocha u polikliniky 
s průchodem na náměstí, jejímž 
vybudováním se zvýší počet parko-
vacích míst a náměstí se odlehčí od 
automobilové dopravy. 

O tom, jak dopadla naše žádost 
o dotaci, ale i o dalších krocích Vás 
budeme průběžně informovat.

Josef Vojta, 
místostarosta

Rada a zastupitelstvo města Bys-
třice n.P. řeší problematiku budovy 
obchodu čp. 609 na ulici Jívová. 
Tento objekt byl do 31. 12. 2006 
v majetku společnosti Satt a. s., od 
1. 1. 2007 přešel do majetku města. 
V objektu jsou dva nájemci – obchod 
potravin a zelenina. Budova není 
v dobrém stavu, takže by bylo nutné 
v průběhu tří let investovat cca 2 milió-
ny Kč na nejnutnější opravy. Jedna-
lo se o využití objektu, především 
o jeho opravě a o prodeji s Jednotou 
i s panem Kobzou, majitelem restau-
race Perník.

Asi nejlepší řešení spočívá v demo-
lici objektu čp. 609 a výstavbě 50 
nových parkovacích míst. S problé-
mem však souvisí i oprava a rozvoj 
objektu Jednoty a Perníku (čp. 608), 
když oba subjekty žádají o koupi 
3 metrů pozemku před jejich objekty 
pro rozšíření svých služeb. Teoretic-
ky může nastat situace, že oba sub-
jekty po prodeji pozemku opraví své 

CO BUDE S BUDOVOU U PERNÍKU?CO BUDE S BUDOVOU U PERNÍKU?
nemovitosti, ale nebudou ochotny jít 
do akce demolice sousedního objektu 
a vybudování parkovacích míst. Pak by 
vedle opravených soukromých objek-
tů zůstal ten městský neopravený. 
   Zastupitelstvo schválilo záměr na 
demolici objektu čp. 609 na ulici 
Jívové, pouze pokud vznikne smluv-
ní vztah s Jednotou a p. Kobzou na 
spolufi nancování demolice a stavby 
parkovacích míst. A schválit záměr 
demolice a výstavby parkoviště, který 
by fi nancovaly tři subjekty - město, 
Jednota a pan Kobza. Za těchto pod-
mínek zastupitelstvo schválilo záměr 
prodat část pozemku p. č. 1737/1 
v šířce tří metrů před objektem obcho-
du a restaurace Jednotě a B. Kobzovi. 

„Dříve než jsme celý záměr zve-
řejnili, jednali jsme s oběma nájemci 
budovy“, vysvětluje starosta Karel 
Pačiska a dodává: „K případné demo-
lici dojde nejdříve na jaře příštího 
roku za podmínky, že se všechny tři 
subjekty dohodnou.“                  -HJ-
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ZPRÁVY Z RADNICE A ZAJÍMAVOSTI

Kromě hlavních priorit města, 
kterými jsou rekonstrukce náměstí, 
rekonstrukce DPS a zateplení a vý-
měna oken škol a bytových domů, 
připravujeme i další investiční 
akce pro sportovní vyžití našich 
dětí, mládeže i dospělých. Jedná se 
o atletické hřiště u základní školy 
na ulici Nádražní a krytou ledovou 
plochu. Dovolte mi, abych v tomto 
příspěvku zodpověděl několik otá-
zek, které se týkají ledové plochy.

Myšlenka vybudovat v našem 
městě přichlazované kluziště je 
stará určitě přes deset let, ale teprve 
v poslední době dostává konkrét-
nější obrysy. To, že jsme se začali 
v poslední době aktivně zabývat 
myšlenkou na vybudování přichla-
zovaného kluziště, bylo vyvoláno 
několika faktory. Prvním z nich je 
postupný soumrak nedvědického 
kluziště, dále velká nasávací oblast 
v okruhu do 30 km, která nedis-
ponuje jinou ledovou plochou 
a oteplování, které ve svém důsled-
ku znemožňuje sportovní vyžití 
v zimních sportech (viz. letošní 
a loňská zima). V této souvislosti 
je nutné zmínit rozhodnutí zastu-
pitelů a radních, kteří jednohlasně 
odsouhlasili jednotlivé příprav-
ně kroky potřebné pro výstavbu. 
Neméně významným aspektem 
je i možnost získání evropských 
dotací, které se budou pohybovat 
v rozmezí 70 – 85 %. Takto vyso-
kou dotaci bude možné získat z 
evropských fondů pouze do roku 
2013, po tomto datu se snižuje 
šance na výstavbu přichlazované-
ho kluziště z vlastních prostředků 
na minimum. A nyní tedy odpově-
di na některé otázky. 

Není to pro Bystřici příliš velká 

Ledová plocha
investice a luxus? Domníváme se, 
že ledová plocha není pro město 
naší velikosti luxusem, protože 
i města poloviční velikosti, jako 
např. Velká Bíteš nebo Ledeč nad 
Sázavou ledovou plochu již mají. 
Výstavba bude stát určitě desítky 
miliónů korun, ale nevyužít 70 % 
dotaci by určitě nebylo moudré. 
A jak už bylo řečeno dříve, šance 
na získání tak vysoké dotace pros-
tě už nebude!

Jak velké budou provozní nákla-
dy? Snažíme se provozní náklady 
minimalizovat, ale pokud plocha 
nebude určena jen k ryze komerč-
nímu provozu, ale bude sloužit 
zejména našim občanům, provoz 
nebude s největší pravděpodob-
ností ziskový. Pro zajímavost uve-
du provozní čísla zimního stadionu 
z Ledče nad Sázavou, která nám 
poskytl jeho starosta. V Ledči nad 
Sázavou funguje zimní stadion od 
roku 2005. Uvedená čísla jsou ze 
sezóny 2005 – 2006: plyn 13 420,- 
Kč/měsíc, elektro 35 000,- Kč/
měsíc, mzdové a ostatní náklady 
1,2 mil. Kč. Celkem za rok 161 + 
420 + 1 200 = 1, 781 mil. Kč. Trž-
by byly 1,7 mil. Kč. Z těchto čísel 
jasně vyplývá, že příjmy a výdaje 
byly   Ledči vyrovnané, což je vel-
mi dobrý výsledek, který je pro nás 
vzorem.

Hokej v Bystřici nemá tradici, 
kdo tam bude chodit? I zde uvedu 
dva příklady. Jakou měl v Bystřici 
tradici fl orbal? Před vybudováním 
haly měl málokdo ponětí, o jaký 
sport vlastně jde. Nyní po pěti 
letech se v Bystřici hraje extraliga 

dorostu a fl orbal je jedním z nejob-
líbenějších sportů. Stručně shrnuto 
- dobré podmínky a zázemí vypro-
dukovaly výtečný a oblíbený sport. 
S vybudováním haly se občané 
naučili hrát a oblíbili si i bowling, 
kuželky či squash, tedy sporty do 
té doby u nám prakticky neznámé. 
Druhým příkladem je opět Ledeč. 
Ani zde nebyl zimní stadion, ani 
hokejová tradice. S vybudováním 
zimního stadionu okamžitě vznikla 
městská liga, kterou hraje neuvěři-
telný počet 25 týmů z celého regi-
onu. Samozřejmě vznikla v Ledči 
i mládežnická družstva.

Jaká bude využitelnost v zim-
ních a letních měsících? Zima je 
jasná – hokej, bruslení pro školy 
a veřejnost. Letní využití musíme 
rozdělit do dvou oblastí. Jednak 

vnitřní využití – koncerty, zába-
vy, jízda na kolečkových bruslích, 
hokejbal, fl orbal, možná i tenis. 
Druhou oblastí jsou venkovní akti-
vity. Součástí ledové plochy bude 
i občerstvení s venkovní pergolou, 
u které bude obdobně jako u Boro-
vinky v Domaníně dětské hřiště 
a minigolfové hřiště. Obě uvedené 
aktivity ve městě citelně chybí.

Vybudováním ledové plochy 
by se zcela jistě značně rozšířila 
možnost sportovního vyžití obča-
nů města, a to zejména v zim-
ních měsících. Tato investice by 
výrazně zvýšila nabídku sportů 
v Bystřici na nadstandardní úro-
veň, neboť v okruhu cca 300 met-
rů by se nacházela sportovní hala, 
lanové centrum, dvě fotbalová 
hřiště, koupaliště, tenisové kurty, 
házenkářské hřiště, sportovní uby-
tovna a ledová plocha.

Josef Vojta, místostarosta

Charita rozšiřuje nabídku kompenzačních pomůcek

Tisková zpráva ze dne 14. 2. 2008
Charitní pečovatelská služba 

poskytuje svou péči bezmála 150 
uživatelům. Mezi ně patří zejmé-
na lidé, kteří jsou z důvodu stáří 
či zdravotního postižení závislí na 
pomoci jiné osoby. Jedná se přede-
vším o služby typu: zajištění cho-
du domácnosti jako jsou nákupy, 
úklid, praní a žehlení prádla apod., 
zajištění osobní hygieny, koupele, 
pedikúra, masáže, donáška obědů, 
příprava a podání stravy, doprovod 
a dovoz k lékaři a na úřady, dohled 
nad uživateli, pomoc při oblékání, 
při chůzi apod. Hlavním sídlem 
je Dům s pečovatelskou službou 
v Bystřici nad Pernštejnem. V ne-
daleké Nedvědici funguje i terénní 
služba. Pečovatelky je možno kon-
taktovat i ve Žďáře nad Sázavou. 
Žďárská pobočka Charitní pečova-
telské služby sídlí na místní Poli-
klinice. 

V současné době rozšiřuje cha-

rita i sklad svých kompenzačních 
pomůcek. Jedná se o pomůcky, 
které kompenzují, tedy dorovná-
vají či nahrazují. Pomáhají při 
nedostatečnosti různých funkcí 
lidského těla, které jsou změněny 
v důsledku onemocnění. Při péči 
je možné nově využívat například 
nafukovací vanu, která umožní 
celkovou hygienu a zážitek kou-
pele, aniž by osoba opustila lůžko. 
Další novinkou je nafukovací ba-
zének pro mytí vlasů přímo v leže. 
Zejména lidem zcela imobilním je 
určen vanový elektrický zvedák. 
Právě tyto pomůcky zajistí důstoj-
nou hygienu uživatelů pečovatel-
ské služby. 

V případě zájmu či poskytnutí 
bližších informací je možné kon-
taktovat vedoucího Charitní pečo-
vatelské služby pana Miroslava 
Prudkého, a to na telefonním čísle  
566 551 766 nebo 777 155 374.

V měsíci lednu 2008 podalo 
Město Bystřice nad Pernštejnem 
celkem 6 žádostí o dotace. Jedná 
se o následující akce:

1.  Revitalizace lokality Ráco-
vá I. etapa (revitalizace povodí 
místní vodoteče, obnova rybníka 
„Milerák“, výstavba nového rybní-
ka pod Milerákem, zatravnění části 
pozemků, výstavba několika tůní, 
revitalizace části vodních toků 
a pramenné oblasti, rekonstrukce 
a obnova komunikací).

2. Revitalizace Domanínské-
ho rybníka (odstranění sedimentů 
rybníka bude mít několik pozitiv-
ních efektů: dojde mj. ke zvýšení 
retenčního účinku nádrže zvý-
šením objemu vody v retenčním 
prostoru a tím ke zvýšení proti-
povodňové ochrany města Bys-
třice n. P, dále odbahněním dojde 
k odstranění akumulovaných živin 
v nádrži atd.).

3. Rekonstrukce návesního 
rybníka v Domaníně (rybník není 

průtočný,  voda v něm zahnívá 
a líhnou se tu komáři. Návrh řeše-
ní spočívá v odbahnění nádrže, 
k úpravě přítoku tak, aby byl ryb-
ník průtočný a ve vybudování 
nového přepadu a požeráku).

4.  Revitalizace toku a vybu-
dování vodní nádrže v Rovném 
(jedná se o starou protrženou vodní 
nádrž ve střední části povodí Nedvě-
dičky na bezejmenném vodním toku, 
účelem je obnova vodní nádrže).

5. Realizace energetických 
úspor budovy ZŠ T.G. Masaryka.

6. Realizace energetických 
úspor budovy ZŠ II, ulici Nádraž-
ní  (zateplení fasád, částí půd a pod-
lah a výměna oken obou škol)

Dále se připravují k podání 
k termínu 29. 2. 2008 dvě žádosti 
– „Bystřická zastavení“ a „Statické 
zajištění Zubštejna“, k 30. 3. 2008 
pak „Modernizace atletického hřiš-
tě u ZŠ Nádražní“ a „Rekonstrukce 
náměstí“.                              

-HJ- 

CO PŘIPRAVUJEME
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Zubní pohotovost k březnu 2008
  1.3.2008 MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí
  2.3.2008 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
  8.3.2008  MUDr.  Alena Burešová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.
  9.3.2008 MUDr. Stanislav Voborný, Osová Bitýška 130
15.3.2008 MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
16.3.2008 MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko
22.3.2008 MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n.S.
23.3.2008 MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí
24.3.2008 MUDr. Vladimíra Jelíková, Tyršova 223, Velká Bíteš
29.3.2008 MUDr. Eva Peňázová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.
30.3.2008 MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice

Ordinační doba: 09.00-12.00 hod.
S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla 
včas oznámena nebo nebylo možné již zajistit její zveřejnění, doporu-
čujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav u sestry LSPP nebo na 
příslušném stomatologickém pracovišti.

Lékařská pohotovost: telefon 566 615 444

INFORMACE K SOUTĚŽI MÍSTNÍ HRDINAINFORMACE K SOUTĚŽI MÍSTNÍ HRDINA
Společnost MEDIATEL, spol. 

s r. o., vydavatel Místních infostrá-
nek, vyhlašuje soutěž „Zlaté stránky 
hledají Místního hrdinu“. Soutěž je 
určena všem podnikatelům a samo-
statně výdělečně činným osobám 
v České republice, jejichž podnik 
funguje na trhu minimálně jeden rok 
a zaměstnává maximálně 500 osob. 
Podmínkou pro vstup do soutěže 
je podnikatelský příběh založený 
na překonávání překážek a těžkého 
období. Zúčastnit se mohou všichni 
podnikatelé, kteří v těžké situaci byli 
a dokázali ji překonat. 

Přihlásit se do soutěže je velmi 
jednoduché. Stačí napsat své kon-
taktní údaje (jméno, adresa, název 
fi rmy, obor podnikání a telefonic-
ký kontakt) na e-mailovou adresu 
hrdina@mistnihrdina.cz nebo se 

přihlásit na webových stránkách 
www.mistnihrdina.cz., které budou 
spuštěny v průběhu měsíce února.

Cenou pro vítěze je:
1. místo: 100 000 Kč a inzertní pro-

gram v hodnotě 100 000 Kč
2. místo: 50 000 Kč a inzertní pro-

gram v hodnotě 50 000 Kč
3. místo: 20 000 Kč a inzertní pro-

gram v hodnotě 50 000 Kč
Vítězové budou vyhlášeni na gala 

večeru v Praze v měsíci listopadu 2008. 
Slavnostního večera se zúčastní i po-
rota složená ze zástupců zastupitel-
ských úřadů a hospodářských sdružení 
doplněná o známé osobnosti a zástupce 
společnosti Mediatel. Soutěž probíhá v 
celé České republice v časovém období 
od 1. března až 30. září 2008.

Lucie Kučerová,
Public  Relations

Úřady práce mají možnost, na 
základě písemné dohody, uzavřené 
před zřízením a vytvořením pracov-
ních míst, poskytnout fi nanční pří-
spěvek na vytváření a zřizování pra-
covních míst. 

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

• SÚPM vyhrazené – jedná se 
o nejčastěji poskytovaný příspěvek 
s minimem rizik (nemusí se jednat 
o nové místo), jedná se příspěvek na 
mzdové náklady a odvody pojistného 
za zaměstnavatele – dohodu lze uza-
vřít na konkrétního uchazeče, který je 
úřadem práce na dané pracovní místo 
písemně doporučený. MPSV ČR jsou 
stanoveny kategorie uchazečů, kterými 
mohou být místa obsazena: uchazeči 
o zaměstnání starší 50 let (největší 
výše poskytovaného příspěvku), ucha-
zeči - osoby se zdravotním postižením, 
uchazeči v evidenci ÚP déle jak 
6 měsíců, uchazeči, kteří se vracejí 
z mateřské dovolené nebo rodičov-
ské dovolené, uchazeči do 25 let bez 
kvalifi kace. Příspěvek je poskytován 
ve výši 6.000 – 8.000,- Kč, rozlišeno 
podle kategorie uchazeče.

• SÚPM v samostatné výdělečné 
činnosti - jiný účelově určený pří-
spěvek je možné poskytnout uchaze-
či o zaměstnání, který je evidován na 
úřadu práce a zřizuje pro sebe místo. 
Příspěvek lze poskytnout na nákup 
strojů zařízení a vybavení. K podá-
ní žádosti o poskytnutí příspěvku je 
třeba doložit životaschopný podni-
katelský záměr, který uchazeči zpra-
covávají v kurzu pro začínající pod-
nikatele (jedná se o kurz s rozsahem 
minimálně 400 hodin, doporučený 
úřadem práce).

Veřejně prospěšné práce (VPP)
Jedná se o časově omezené pracov-

ní příležitosti (nejdéle do 30.11.2008) 
spočívající zejména v úklidových 
a údržbových pracích ve prospěch 

obcí a měst, dále se může jednat 
o práce sociálního charakteru, chari-
tativní činnosti, práce kulturního cha-
rakteru atd. Příspěvek je poskytován 
zaměstnavateli ve výši 7 000,- Kč/
měsíc/místo.

Chráněná pracovní místa 
(CHPM), chráněné pracovní dílny 
(CHPD)

pracovní místo vytvořené za-
městnavatelem pro osobu se zdra-
votním postižením (OZP) na zákla-
dě písemné dohody s úřadem práce. 
Chráněné pracovní místo musí být 
provozováno po dobu nejméně 2 let 
ode dne sjednaného v dohodě. Na 
vytvoření chráněného pracovního 
místa může poskytnout úřad práce 
zaměstnavateli příspěvek. 

Příspěvek může činit maximálně 
osminásobek pro osobu se zdravot-
ním postižením, pro osobu s těžším 
zdravotním postižením maximálně 
dvanáctinásobek průměrné mzdy 
v národním hospodářství za první až 
třetí čtvrtletí předchozího kalendářní-
ho roku. 

Příspěvek na vytvoření CHPM je 
možné poskytnout i OZP na výkon 
v samostatné výdělečné činnosti.

Úřad práce dále může na CHPM, 
CHPD poskytnout příspěvek na 
provoz (nájemné, palivo a energii…).
  Bližší informace k možnostem 
poskytování příspěvků, o dobách při 
poskytování příspěvků, můžete zís-
kat u specialistů APZ na Úřadu prá-
ce ve Žďáře nad Sázavou. Kontaktní 
osobou pro mikroregion Žďár nad 
Sázavou je u:

SÚPM Ing. Marie Latzková, tel. 
566 685 481, e-mail: marie.latzko-
va@zr.mpsv.cz, 

VPP Ing. Jana Lipovská, tel. 566 
685 484, e-mail jana.lipovska@
zr.mpsv.cz, 

CHPM Mgr. Lenka Pipová, tel. 
566 685 483, e-mail lenka.pipova@
zr.mpsv.cz. 

Více informací je možné také zís-
kat na: http://portal.mpsv.cz/sz/local/
zr_info/apz.

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

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHAHUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA

Otevírá od března pro zájem rodičů 
nový předškolní program, který je určen 
dětem od osmnácti měsíců do čtyř let:
           První krůčky k hudbě

Program vychází z předpokladu, 
že všechny děti spontánně reagu-
jí na zvuky, tóny a rytmus. Náplní 
společných hodin jsou písně, hra na 
rytmické nástroje, rytmická cvičení, 
scénická předvádění, hudebně pohy-
bové hry, drobná výtvarná činnost. 
Rodiče dítě doprovází a zapojují se 
do  činností. Tím je působení na dítě 
intenzivnější.

Informace a přihlášky: 
www.yamahaskola.cz, tel. 603 827 
735 a na adrese HŠY.
Možností je „program si vyzkoušet“ – 
domluvit si bezplatnou lekci. Stejným 

Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 50 (pasáž)

způsobem a za stejných podmínek se 
můžete přihlásit do již otevřených pro-
gramů ještě v tomto školním roce:

Rytmické krůčky
pro děti od čtyř let, navazující před-
školní program, rozvoj hudební před-
stavivosti, zpěvu, rytmu, nauky, účast 
rodičů je vítána, není ale nutná

Zobcová fl étna
pro děti od šesti let, mládež a dospělé

Keybord (klávesy) 
FKK – propracovaná metodika pro 
děti od šesti let
FK – pro děti od osmi let, mládež 
a dospělé

Zpěv (pop-rock)
pro děti od osmi let, mládež a dospě-
lé; rozvoj hlasu, intonační čistota, 
vokální skupiny

Vhodnou stavební úpravou je zú-
žení komunikace v tomto místě na 
nejmenší zákonem stanovenou šíři se 
současným rozšířením chodníku podél 
hřbitova a jeho oddělení od komunika-
ce obrubníkem. Proti tomuto nápadu je 
však pan Macháček, zkušený provozo-
vatel hřbitova.

Rada rozhodla, že prostor u zadního 

vchodu do hřbitova na ulici Dr. Veselé-
ho nebude prozatím součástí projektové 
přípravy a zadání pro projektanta bude 
rozšířeno o zřízení jednoho parkovací-
ho místa pro invalidy. 

Rada pověřila starostu města jedná-
ním s Krajským úřadem kraje Vyso-
čina o fi nancování úpravy parkoviště 
před VOŠ a SOŠ Bystřice n.P..

-HJ-

Dokončení ze str. 1

CHYSTANÉ PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVACHYSTANÉ PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA

Třetí ročník literární akce „Pfl egrův Karasín“ se skládá z recitační sou-
těže na volné téma a z literární soutěže na téma: 

1. Osobnost Bystřicka, které si vážím,
2. Minipovídka (max. 2 A4). 
Zúčastnit se mohou všichni žáci, studenti i dospělí občané z České repub-

liky, samozřejmě se nejvíce počítá s účastníky z Bystřice a nejbližšího okolí. 
Věkově jsou kategorie rozděleny: 6-8, 9-12, 13-15, 16-19, 20 a více let.

Školy si mohou uspořádat svoje vlastní kola. Uzávěrka soutěže je 15. břez-
na 2008, práce můžete odevzdávat v Kulturním domě v Bystřici, v Turistic-
kém informačním centru v Bystřici, žáci a studenti u vedení svých škol. 

Finále proběhne 27. 3. 2008 v malém sále KD v Bystřici. Ve 13.00 se usku-
teční recitační soutěž a v 15.00 budou vyhlášeny výsledky obou soutěží, zazní 
nejlepší práce a slyšet se nechají nejlepší recitátoři. Chystá se opět beseda 
s některým oblíbeným umělcem.                                                               -HJ-

PFLEGRŮV KARASÍN POTŘETÍ
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„Zítra nashledanou“, řekla v pátek 
25.1.2008 paní učitelka dětem. Pro-
tože to bylo na konci poslední vyučo-
vací hodiny, nastal ve třídě zmatený 
šum: copak v sobotu se chodí do ško-
ly?? Ale kdepak, žádný strach, učit se 
nebude. Ba naopak, prvňáky i několik 
druháků 1. ZŠ TGM s rodiči čekalo 
pořádné dobrodružství!

První bojový úkol bylo zaplnit auto-
bus do posledního místa. Všechno pro-
běhlo, jak se na správný zájezd patří. 
Přiběhli opozdilci, nechyběla kont-
rolní prezentace, šum, poposedávání 
na místech.... „Jsme všichni, sláva, 
můžeme vyrazit, pane řidiči!“ Směr je 
jasný – Praha. „Je to, děti, hlavní měs-
to České republiky. Na hradě sídlí pan 
prezident, k vidění je spousta histo-
rických památek a bude i chvíle času, 
takže se můžeme svézt metrem. Jen 
pozor, ať se nám nikdo neztratí!“

Je pravda, že cesta utíkala poma-

3D ROZMĚR
lu, ale svačin v batůžcích bylo dost 
a statečná posádka Karosy se rozhod-
ně nenechala ničím odradit. Vždyť 
měla před se-
bou vidinu pro 
mnohé dosud 
n e p o z n a n é -
ho zážitku 
– shlédnutí 3D 
kina! Jen řek-
něte, komu se 
v životě podaří 
procházet se po 
mořském dně 
suchou nohou 
a obdivovat 
nejrozličněj-
ší živočichy od korálů po žraloky 
a delfíny! Film PERLA OCEÁNU to 
nejen sliboval, ale i splnil. Při pohle-
du na sedadla, kde všichni diváci 

seděli s nasazenými speciálními brý-
lemi, bylo vidět spoustu vztažených 
rukou, které chtěly uchopit a i 

hmatem si 
vychu tna t 
krásu moř-
ských rostlin 
a živočichů, 
kteří bez 
o s t y c h u , 
díky jedi-
nečné 3D 
technologii 
proplouvali 
přímo před 
námi.

Jistě mi 
dají všichni zapravdu, že tato potá-
pěčská výprava stála za prožití. Kde 
v tomto uspěchaném světě najdeme 
tolik času věnovat soustředěnou 

pozornost svým dětem? Kolik je 
příležitostí, kdy si společně s nimi 
můžeme my rodiče prožít radost 
z nově poznávaných věcí a míst? 
Díky volnému času jsme totiž mohli 
vidět i krásy hlavního města, jako je 
Staroměstské náměstí s právě odbí-
jejícím Orlojem, vyhlídka z věže 
staroměstské radnice (mimochodem 
vřele doporučuji!), Karlův most, 
Hrad a samozřejmě atraktivní hradní 
stráž...Asi byste nevěřili, kolik rado-
sti dětem udělali holubi na ulicích 
– dají se totiž dobře honit :-)) O met-
ru a eskalátorech ani nemluvím.

Chci proto na tomto místě podě-
kovat paní učitelce Janě Bártové, 
Věře Šikulové a Aleně Havelkové za 
to, že nám zážitky, které jistě dlouho 
zůstanou v paměti, zprostředkovaly 
a věříme, že k nim přibudou další.

Za rodiče žáčků prvních tříd
Soňa Jančová 

Začátek postní doby si naše mateř-
ská škola připomněla v úterý 5. února 
masopustním karnevalem.

Některé děti přišly už ráno do 
svých vyzdobených tříd převlečené 
do masek čarodějů, vodníků, prince-
zen,.... přišel i ježeček s jablíčky, šnek 
a medvěd. Jiné děti svoji kouzelnou 
přeměnu provedly ve třídě s paní 
u č i t e l k o u .
Všechny s ve-
selou náladou. 
Vždyť tento-
krát je vítaly 
paní učitelky 
také v mas-
kách. - paní 
Jaro, rokerka, 
indiánka a 
černá paní se 
pak staraly o 
zábavu celé 
dopoledne.

Rej masek, tanec, zpěv a sou-
těžení v netradičních disciplínách 
děti zaujaly.

Každého čekala za účast sladká 
odměna. Ještě před obědem vyšel 
průvod masek do ulic našeho města 
na Sídliště I. Děti hrály na rytmické 
nástroje a vlastnoručně vyrobená 

Obrázek Jany Vašíkové

MŠ Pohádka žila masopustem

Dětský karneval se stal v Bystřici 
nad Pernštejnem každoroční úno-
rovou tradicí. Ten letošní proběhl 
10. února a na jeho konání se jako 
pořadatelé podíleli Dům dětí a mlá-
deže, Kulturní dům z Bystřice n. P. 
a ZŠ-MŠ Písečné. 

Výbornou zábavu pro děti a jejich 
rodiče zajistili klauni Yfča a Pepča 
z Divadýlka Mrak Havlíčkův Brod. 
Ve foaye KD byl k dispozici bufet, 
který pro žíznivé tanečníky otevřela 
restaurace Club. Bohatou tombolu 
zajistil za přispění štědrých sponzo-
rů Dům dětí a mládeže společně se 
ZŠ a MŠ Písečné. 

Ač je vždy v únoru zvýšená 
nemocnost, o kterou se zasadí větši-
nou chřipka, navštívilo karneval více 
jak 400 účastníků. Z tohoto počtu 
bylo více jak 200 masek, které byly 
opravdu nádherné a hýřily nápady. 
O tom, že si rodiče i jejich ratolesti 
užili skvělou zábavu, přesvědčili 
pořadatele jejich usměvavé tváře 
a dobrá nálada.

Karneval se letos opět vydařil 

Dětský karneval se opět vydařil

a pořadatelé touto cestou děkují všem 
účastníkům a sponzorům za účast 
a přízeň.

za pořadatele Pavla Jakubcová 
DDM v Bystřici n.P.

Cenami do tomboly přispěli tito 
přátelé a spřízněné duše DDM, MŠ 
a ZŠ Písečné: Adoz s.r.o., Autoservis 
Dostál, Autotrio Vícha, Beton SPH 
s.r.o., Brusírna skla Mazourek, Česká 
spořitelna a.s., Dětský ráj Kolářová, 
Drogerie Macháček, Fonorex, Fortel 
Jurnečka, Foto Šikula, Ateliér Libu-
še Buchtová, Hudebniny Macháček, 
IN-spirace Šikulová, JCS Computer, 
Kooperativa - pojišťovna a.s., Mega 
- tec s.r.o., Mini Market Krondráf, 
Město Bystřice n.P., Novotný Josef 
ing., JPK Stavba kachlových kamen, 
Pekárna Koudelka, Pohoda Jedlič-
ka, Seznam.cz, Stavebniny Zeman, 
SUZUKI Pečínka, Wera Werk s.r.o.,  
Internet Trading s.r.o., Ramila s.r.o., 
Sedlářovo pekařství, Cormen s.r.o., 
Truhlářská výroba J.Popelka a mno-
ho dalších.

Děkujeme.

Celý leden proběhl v naší škol-
ní družině v duchu starých tradic. 
Masopust je časem veselí, žertování, 
maškar a převleků. Karneval a maš-
kary mají děti rády. Již od Tří králů 
jsme vyráběli masky, girlandy, hovo-
řili o zvycích. Přípravy vyvrcholily 
o masopustním úterku, kdy přišlo 
to nejlepší – velký karneval. Byli 
pozváni i budoucí prvňáčci, kteří při-
šli v doprovodu rodičů i prarodičů. 
Během celého odpoledne byl zajištěn 
pestrý program, kde si děti vyzkouše-
ly svůj důvtip, obratnost, pohotovost. 
Maminky a tatínkové žasli, že není 
jen tak lehké co nejrychleji navléci 

TRADICE OŽÍVAJÍ

chrastítka, rozdávaly čerstvě upečené 
koláčky.Nejvíce se jim líbilo, že ten-
tokrát mohly dělat co největší hluk, 
aby přilákaly diváky. Což se také 
podařilo. Paní prodavačky v Jedno-
tě, v zelenině a u paní Dostálové děti 
obdarovaly sladkostmi. Všem se líbi-
lo, že byly středem pozornosti a když 
je pak v MŠ uvítala paní kuchařka 

m í s a m a 
v o n í c í c h 
koblih - to 
bylo radosti.

Popeleční 
středa zahá-
jila čtyřice-
tidenní půst 
před Veli-
konocemi. 
My v MŠ 
jej vnímáme 
jako dobu 
klidnějšího 

chování, vzájemného pomáhání si 
a také jsme si slíbili, že budeme pečli-
vě pozorovat, jak se blíží jaro.

Škoda, že jste také nebyli u toho. 
Akce se moc líbila, a tak se už dnes 
těšíme na příští rok, že si to vše zopa-
kujeme.

kolektiv MŠ Pohádka

barevné korálky, nebo postavit z kos-
tek nejvyšší věž. Vítězové byli odmě-
něni medailemi a sladkými balíčky. 
Nechybělo ani vyhlášení nejnápadi-
tějších masek a nejlepších tanečníků. 
Hezké odpoledne rychle uplynulo 
a nám byly největší odměnou roz-

zářené dětské oči a otázky: ,,Kdy 
bude další karneval ?“ Všichni, kdo 
se zúčastňují masopustních zvyků, 
mohou být pyšní, že pomáhají udržet 
jednu z nejstarších tradic lidstva. 

Zita Moučková, vychovatelka ŠD 
při ZŠ TGM

ŠKOLSTVÍ
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Skvělý, perfektní, super….
Tak takový byl podle ohlasů 54. 

zemědělský ples, který se konal 
2. února 2008 ve všech prostorách 
bystřického kulturního domu. 

Takováto pochvala potěší, ale také 
zavazuje. Vždyť ples zemědělské ško-
ly má svou tradici a je každoročně 
nejnavštěvovanějším plesem bystřic-
ké plesové sezóny. Vstupenky jsou 
už dlouhou dobu před jeho konáním 
vyprodány, spousta zájemců je zkla-
mána, že se na ně „lístky nedostaly“. 
Škola žije přípravami celý leden.

Na plese se pravidelně scházejí 
mladší i starší absolventi školy, rádi 
se vracejí zavzpomínat si na školní 
léta, pobesedovat se svými spolužáky 
a připomenout si především veselé 
zážitky ze školy či školního statku. 
Někteří se netají tím, že ples navště-
vují každoročně a že vynechali málo-
který. Schází se zde ale i zemědělská 
veřejnost, podnikatelé z našeho města 
a okolí, mnozí z nich věnují do tom-
boly hodnotné věcné ceny. Přicházejí 
i současní studenti, příznivci školy, 
lidé všech věkových skupin, kteří si 
chtějí užít zábavy a tance.

Bylo nám ctí, jako i v loňském roce, 

Ve čtvrtek 7. února navštívil náš 
Žákovský parlament ZŠ T. G. Masa-
ryka Prahu. Hlavním programem byla 
návštěva Valdštejnské jízdárny, ale 
především Senátu ČR. Valdštejnská jíz-
dárna nás přivítala výstavou „Albrecht 
z Valdštejna  a jeho doba“. Mohli jsme 
se zde seznámit s jeho životem, dobou, 
ve které žil, a také s obdobím třicetileté 
války. Hned po jejím skončení na nás 
čekal pan senátor Josef Novotný a s jeho 
doprovodem jsme se vydali do Senátu. 
Nejprve jsme museli podstoupit pro-
hlídku osob a zavazadel přes bezpeč-
nostní detektory. Po malém občerstvení 
následoval obšírný výklad pana Novot-
ného o systému práce Senátu. V zase-
dací místnosti jsme si vyzkoušeli hla-
sovací zařízení, mluvení do mikrofonu 
i pohodlí senátorských křesel. Závěrem 
nás paní průvodkyně provedla Španěl-
ským sálem a přilehlými prostory. Po 
cestě zpátky jsme přešli Karlův most 
a na Staroměstském náměstí byl krátký 
rozchod. Většina z nás si zde prohlédla 
orloj a nakoupili jsme různé suvenýry. 
Tím jsme ukončili celodenní putování 
a vydali se na cestu domů. Potvrdilo 
se, že dobrá organizace, bohatá náplň 
a krásná místa jsou vždy zárukou vy-
dařeného výletu… Panu senátorovi 
jsme položili také několik otázek: 1. 
ot. Jak dlouho jste 
v politice? – „ Už je 
to dlouho – 5 let.“ 2. 
ot. Líbí se Vám zde ? 
– „Velmi složitá otáz-
ka, ale kdyby se mi 
zde nelíbilo, nejsem 
tady.“ 3.ot. Jelikož 
je předvolební obdo-
bí, nabízí se otázka. 
Jaký prezidentský 

Zemědělský ples

přivítat na našem plese starostu města 
pana Ing. Karla Pačisku s chotí, členy 
rady a městského zastupitelstva.

A jaký byl program plesu? Jako 
vždy pestrý. Ve 20. 00 hodin byl ples 
zahájen fanfárami a taneční variací 
studentů 4. ročníků na píseň ONLY 
TIME zpěvačky Enyi. Poté následo-
valo ošerpování studentů maturitních 
ročníků a jejich roztančení plesu 
valčíkem. Ve 21.00 hodin  studenti 
1. ročníku naší školy předvedli směs 
lidových tanců a her z Bystřicka 

VÝLET DO PRAHY

kandidát je Vám sympatický a proč? 
– „Je to pan Švejnar a proč? Má zku-
šenosti ze světa a naší republice by to 
pomohlo.“ 4. ot. Jaké je to udržet se 
ve vysoké politice? – „ Bohužel, je to 
stále obtížnější.“ 5. ot. Musel jste se 
nějak změnit? – „Každý se musí změ-
nit. Já také, ale doufám, že ne k horší-
mu.“ 6. ot. Co si myslíte o poplatcích 
u lékaře? – „Je to dobrá věc a já jsem 
pro. Ale pacienti by měli vědět, za co 
mají a nemají platit.“ 7.ot. Čím jste 
chtěl být, když jste byl malý? – „ Asi 
technik.“ 8. ot. Dostal jste někdy úpla-
tek? – „ Ne, ale s tou nabídkou už jsem 
se setkal.“ 9. ot. V jaké jste politické 
straně? – „SNK- evropští demokraté.“
Simona Mašová, Kamila Chocholáčová

redaktorky žákovského škol. časopisu

v horáckých krojích. Choreografi e 
a nastudování obou vystoupení se 
ujala jako každoročně paní Ing. Eva 
Bačovská.

Ve 21.45 hod. jsme mohli zhléd-
nout poutavé vystoupení břišních 
tanečnic ALF LEILA WA LEILA 
a vstupy zakončila ve 22.30 hod. sku-
pina INKOGNITO paní Petry Nová-
kové STEPAEROBIKEM. Oblečení  
jim sponzorovala fi rma Rotter, s. r. o. 
Vír – Kovovýroba.

Všechna vystoupení měla velký 

ohlas, zasloužil se o to také pan Miro-
slav Koudelka z kulturního domu kva-
litním osvětlením a ozvučením sálu.

K tanci i poslechu hrály dva 
orchestry  - hudební skupina PIKAR-
DI pana Ing. Františka Broži  a umě-
leckého vedoucího pana  Jaroslava 
Vařejky, druhou byla  BYSTŘICKÁ 
KAPELA vedená  kapelníkem pa-
nem Václavem Ondrou, sponzoro-
vaná fi rmou WERA WERK, s. r. o. a 
podporovaná městem Bystřice n.  P.

Lidé se bavili, tančili, popíjeli 
a užívali si zábavy až do pozdních 
nočních hodin. Ti, kteří si zakoupili 
lístky do tomboly, s napětím očeká-
vali tažení hlavních cen a supercen. 
Kdo by nechtěl vyhrát např. slevu na 
zájezd, poukaz na pneumatiky, pou-
kaz na stavební materiál nebo vykr-
mené prase? Vyhrávající odcházeli 
šťastni a spokojeni, ti, kteří nevyhráli, 
nemusí věšet hlavu, vždyť za rok se 
může usmát štěstí zrovna na ně.

Padesátý čtvrtý zemědělský ples je 
už minulostí, takže na shledanou prv-
ní únorovou sobotu  roku 2009, kdy 
se bude konat jubilejní, v pořadí už 
55. zemědělský ples.

Miroslav Novák

Zapojili jsme se do soutěže základních škol o nejzajímavěj-
ší podněty a nápady pro programy, soutěže a hry zaměřené na 
třídění a využití odpadů, kterou vyhlásila společnost FI Kon-
sult s.r.o. ve spolupráci se společností EKO-KOM a krajem 
Vysočina. Této soutěže se zúčastnily školy z celé republiky. 
Náš příspěvek byl při fi nálním hodnocení oceněn jako druhý 
nejlepší a získali jsme digitální fotoaparát Olympus. Dne 22.1. 
2008 přijel osobně předat tuto cenu pan Milan Tomík. Tyto 
zajímavé a originální nápady, soutěže a hry zaměřené na třídě-
ní a využití odpadu z různých základních škol kraje Vysočina 
i ostatních regionů ČR budou zpracovány na CD a poslouží ško-
lámk výuce ekologie.

ZŠ Bystřice n. P. , Nádražní 615
Mgr. D.Pivková, Mgr. H. Kopecká, A. Justová a P. Findejsová

Další úspěch ekologů 

Ačkoliv na pátek 1. února 2008 připadly pololetní prázdniny a ško-
láci z toho měli patřičnou radost, dveře Základní školy TGM nezůstaly 
zamknuté. Otevřely se pro všechny předškoláky, kteří se svými rodiči při-
šli k zápisu do první třídy. Mnohé z dětí nebyly ve „velké“ škole poprvé. 
Poznaly práci prvňáčků již v lednu při Dnech otevřených dveří v prvních 
t ř í d á c h nebo při 
n á v š t ě - vách školy 
se svými kamarády 
a paními učitelkami 
z mateřské školy.

I proto snad neby-
ly krůčky p ř e d š k o -
láků po té velké škol-
ní budově n e s m ě l é . 
Už věděli, že škola je 
místo, kde se opravdu 
není čeho bát, že být 
p r v ň á č - kem může 
být docela z a j í m av é 
a radostné.

S novými p rvňáčky 
se znovu potkáme zanedlouho – už v dubnu je přivítáme v klubu předško-
láků „Pastelka“. Těšíme se nejen na ně, ale i na jejich rodiče, kteří budou 
mít v rámci „Pastelky“ také svůj program.

Naši milí prvňáčci, milí rodiče, máme radost, že jste našli cestičku do 
naší školy, a děkujeme za Vaši přízeň.

Za ped. kolektiv ZŠ TGM
Mgr. Hana Nosková

Prvňáčci už jsou zapsaní
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Městská knihovna informuje

Našim čtenářům nabízíme  malý výběr nových knih, zaevi-
dovaných v průběhu měsíce ledna.

Knihy pro dospělé:
   Austrálie
Bronte Charlotte  Jana Eyrová
Černý Karel  Žďáráci v letectvu krále 
   Anglie
Darwin Charles  O vzniku druhů přírodním 
   výběrem
Ebr Vratislav  Nejen bonmoty a citáty o 
   psech, páníčkách a panič-
   kách
Höschlová Hana  Odhalená tajemství slav-
   ných
Christie Agatha  Vražda v Orient-expresu
Mendel Miloš  Islám v srdci Evropy
Mirembe Fatima  Fatima
Nazer Mende  Byla jsem otrokyní
Papoušková Eva  Svatba na bitevním poli
Staňková Jitka  Tradiční textilní techniky
Steel Daniele  Květinový ples
Šulc Jiří   Dva proti říši
Trump Ivana  Jen z lásky

Knihy pro mládež:
Hulpach Vladimír  Příběhy ze Shakespeara
Kotlán Pavel  Testy studijních předpo-
   kladů pro střední školy
Stoker Bram  Dracula
Štíplová Ljuba  Kouzelná lampa

Kam za příběhy z knih? Do knihovny!
Známé osobnosti četly dětem v rámci celorepublikového 

projektu Celé Česko čte dětem.

V úterý 22. ledna 2008 dopoledne se uskutečnily besedy 
se známou spisovatelkou paní Věrou Řeháčkovou, urče-
né pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ. Obě dopolední povídání 
proběhla ke spokojenosti jak paní Řeháčkové, tak i jejích 
mladých posluchačů a následovala i dlouhá autogramiáda 
s možností nákupu autorčiných nejnovějších knih.

Odpoledne paní Věra Řeháčková a pan starosta ing. 
Karel Pačiska přečetli dětem ukázky ze svých oblíbe-
ných knížek. Paní Řeháčková vybrala ukázku ze své tvor-
by a pobavila posluchače historkami dvojčat Jany a Dany. 
S panem starostou se pak mnozí vrátili do dětství prostřednic-
tvím knihy Neználek ve slunečním městě. Účast asi  dvaceti 
posluchačů byla sice slabší, než jsme původně očekávaly, ale 
příjemné povídání s paní Řeháčkovou náš první „čtecí“ den 
úspěšně zakončilo.

Naším hostem ve čtvrtek 24. ledna 2008 byl herec 
Městského divadla v Brně, pan Erik Pardus. A protože si 
ho všichni televizní diváci pamatují jako strážmistra Zahálku 
ze seriálu Četnické humoresky, přijel oblečen do kostýmu své 
slavné seriálové postavy.

Jako první se do čtení pustil místostarosta, pan Josef Vojta, 
který si vybral ukázku z Knížky Ferdy Mravence. Pan Par-
dus přispěl ukázkou pro starší posluchače, ale bavily se i děti 
– knížka Pan Kaplan má stále třídu rád se tak ukázala přes 
počáteční nejistotu jako šťastná volba. Čtení uzavřel Vojta 
Martínek (ročník 1999), jeden z nejmladších účastníků 
našeho čtecího maratonu. Poté pan Pardus zavzpomínal 
na natáčení Četnických humoresek a na některé své kolegy. 
Následovala autogramiáda.

Posluchači také využili možnosti občerstvení „U Anděl-
ky“, kterou představovala studentka bystřického gymnázia 
Veronika Pečinková. Pozitivní ohlas také zaznamenalo dobo-
vé oblečení všech knihovnic, na jehož tvorbě se podílela paní 
Libuše Buchtová, které tímto děkujeme. Doufáme, že příští 
čtení se setká znovu s takovým kladným přijetím a tak vyso-
kou návštěvnost budou mít i další akce knihovny.

Všechny akce konané v městské knihovně jsou volně 
přístupné široké veřejnosti.

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

Fotografi e: Pracovnice MěK, Mgr. L Stalmach

V úterý 25.bøezna 2008
probìhne první akce

v rámci našeho nového projektu
"Knihovna otevøená všem".

Dopolední LISTOVÁNÍ s názvem
"Kouzelná baterka"

( Olga Èerná )
je urèené pro dìti 1.a 2. roèníkù ZŠ.

Herci profesionálních divadel
uèí dìti poznávat knihu více smysly.

Mìstská knihovna v 9 a 11 hodin.

��

Bøezen mìsíc internetu

V týdnu od 3. do 7. bøezna 2008 probìhne:

- ètenáøská amnestie ( prominutí poplatkù za upomínky )
- registrace nových ètenáøù zdarma

- pro všechny uživatele internetu 30 minut zdarma

� �

Týden od 10. do 14. bøezna 2008

Oddìlení pro mládež mìstské knihovny
bude v období jarních prázdnin

otevøeno
každý den dopoledne 

od 9 do 12 hodin
a odpoledne

Po, St, Èt
od 12,30 do 16 hodin

V knihovnì si mohou dìti navzájem pøedèítat
ze svých oblíbených knih.

Budou zde pøipraveny køížovky o drobné ceny
a pro zpestøení dopoledne bude pøipravena

malá výtvarná dílnièka 
s velikonoèními motivy.
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Sobota 1. března – prostory KD 
– 20.00 hodin
Pořádá: SK a ASK Bystřice n.P.
VII. PLES SPORTOVCŮ
Hudba PIKARDI 
Vyhlášení nejlepších sportovců měs-
ta za rok 2007
Taneční vystoupení v průběhu večera 
- bohatá tombola
Malý sál - DUO SYMPATIC
Vstupné: 120 Kč
Předprodej: sportovní hala od 
11.2.2008

Středa 5. března - velký sál KD 
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁ-
DEK
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 12 Kč, veřejnost 17 Kč

Středa 5. března – malý sál KD 
– 18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ
KONCERT ZUŠ
KLAVÍRNÍ RECITÁL VLASTI-
MILA JURČÍKA
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 6. března – velký sál KD 
– 18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ
KONCERT ZUŠ
SE ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY
Akordeonový koncert žáků ZUŠ
Vstupné: dobrovolné

Sobota 8. března – velký sál KD 
– 20.00 hodin
VINAŘSKÝ PLES
Hraje MALÁ KAPELA JOŽKY 
ŠMUKAŘE a cimbálová muzika 
SLOVÁCKO MLADŠÍ
Zpívá Jožka Šmukař a Gabriela 
Pospíšilová
Uvítací přípitek, slosovatelná tom-
bola
Prezentace vín: Vinařství Marada 
Mikulčice a Vinařství Šmukař Staro-
vičky 
Generální partner plesu MEGA 
– TEC s.r.o.
Vstupné: 120 Kč s místenkou
Předprodej: KD od 11.2.2008

Pondělí 17. března – velký sál KD 
– 8.30 a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
VESELÉ VELIKONOCE
Hraje: ZEMANOVO DŘEVĚNÉ 
DIVADLO z Brna
Velikonoční představení o vítání jara 
plné písniček, připomenutí si veli-
konočních zvyklostí a zdobení vel-
kých kraslic. Obsahuje maňáskovou 
pohádku o zvířátkách, to vše za spo-
lupráce s dětským divákem.
Určeno pro děti 3 – 10 let
Vstupné: MŠ, ZŠ 25 Kč, veřejnost 30 Kč

Úterý 18. března - malý sál KD 

Program Kulturního domu na březen 2008Program Kulturního domu na březen 2008
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
INSTRUMENTAL TANDEM
Libor Janeček – kytara
Petr Zámečník – akordeon

Instrumental tandem vznikl v roce 
1993. Od tohoto roku koncertuje 
po celé České republice, ale také na 
hudebních festivalech, vernisážích 
a soutěžích v mnoha zemích Evropy 
– Rakousko, Německo, Slovensko, 
Rumunsko, Švédsko atd. Repertoár 
koncertního dua zahrnuje především 
argentinské skladby Astora Piazzolly 
a jihoamerickou hudbu, soudobou 
českou hudbu, ale i hudbu klasickou 
a romantickou.

Libor Janeček je absolventem 
brněnské konzervatoře. Věnuje se též 
sólové koncertní činnosti, spolupra-
cuje s triem barokní a klasické hudby 
a účinkuje v komorním duu. Reper-
toár Libora Janečka zahrnuje skladby 
různých slohových období se zamě-
řením na hudbu barokní, španělskou 
a jihoamerickou.

Petr Zámečník absolvoval kon-
zervatoř v Plzni. Kromě účinkování 
v Instrumental tandemu pořádá 
odborné popularizační přednášky na 
téma Astor Piazzolla a tango Nuevo.
Astor Piazzolla 
Lo que vendra, Ave María, Sens 
unique, Milonga para tres, Estaciones 
Porteňas, Primavera Porteňa, Verano 
Porteňo, Otoňo Porteńo, Libertango
Ambrogio De Palma
Tanguedia
Agustin Barrios
Leyenda de Espaňa
Celso Machado 
Musiques populaires brésiliennes, 
Algoado doce, Sambossa, Péle de 
moleque 
MaximoDiego Pujol
Milonga de Junio
Vystoupení se uskuteční v rámci cyk-
lu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 12.3.2008

Středa 19.března - velký sál KD - 
15.00 - 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Pátek 21. března – velký sál KD 
– 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
EDITH PIAF
Narodila se na chodníku, vyrůstala 
v nevěstinci, vydělávala si poulič-
ním zpěvem a přesto se z ní stala 
světoznámá hvězda první velikosti. 
Život Edith Piaf byl bojem o hud-
bu, přežití a lásku. Žila vždy naplno 
a „ničeho nelitovala...“. Díky své 
neuvěřitelně silné vůli a neobyčejné-
mu nadání se vypořádala s tragickým 
osudem. Nechtěla dát světu šanci na 

Prodej vstupenek:

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

ni zapomenout a povedlo se jí to beze 
zbytku. Její písně jsou plné vypjatých 
emocí a právě tak, se všemi vzestupy 
a pády, ji zaznamenává tento fi lm. 
Režisér Olivier Dahan obsadil do 
hlavní role vynikající Mario Cotil-
lard, která předvedla výjimečný 
výkon (navržena za tuto roli na Osca-
ra a rovněž na Českého lva). Pro natá-
čení si režisér kromě Francie vybral 
také Česko.Veškeré scény hudebních 
vystoupení Edit Piaf se odehrávají 
v pražském kině Lucerna. Ve fi lmu 
zazní snad všechny nejslavnější šan-
sony plné smutku, bolesti, melancho-
lie i sentimentu. Když v závěru ve 
slavné pařížské Olympii zpívá svou 
nejslavnější píseň „Ničeho nelituji“ 
a protne se stylizace fi lmová s hudeb-
ní, dojetí se vyhne málokdo. Tento 
fi lm diváky dojímá i děsí a zároveň 
fascinuje.
Hrají: M. Cotillard, S. Testud, P. Gre-
ggory, G. Depardieu, C. Courau, M. 
Vašut a další
Režie: Olivier Dahan
zvuk Dolby Digital 5.1 – 140 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 10.3.2008

Neděle 23. března – malý sál KD 
– 20.00 hodin
VELIKONOČNÍ TANEČNÍ 
VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Reprodukovaná hudba od 70. let až 
po současnost včetně hudby na přání 
pro všechny věkové kategorie.
Velký výběr vín – míchané nápoje 
– výběr minutkových jídel – půlnoční 
losování vstupenek o ceny
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: KD od 1.3.2008

Čtvrtek 27. března – velký sál – 19.30 
hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ČACHTICKÁ PANÍ
Uvádí Agentura MARCUS Praha
Adaptace slavného příběhu ze starého 
Uherska. Zrcadlem, které kdysi patři-
lo Alžbětě Báthoryové, projde Eržika 
Majorová, současná žena znuděná 
bohatstvím svého muže, do minu-
losti, kde se setká s krvavou hraběn-
kou. Obě si porozumí a začnou spolu 
uskutečňovat krvavé plány. Komedie 
plná krve, avšak v průběhu představe-
ní neukápne ani kapka.
Hrají: 
Hraběnka Báthoryová - Uršula Kluková
Eržika Majorová - Kateřina Kornová
Hrabě Nadásdy - Pavel Trávníček
Ficzek - Jaroslav Sypal
Baron Aszás a farář Ponický - Michal 
Gulyáš
Marienka a umučená dívka – Monika 
Fialková 
Režie: Pavel Trávníček
Vstupné: 170 Kč
Předprodej: knihkupectví od 
28.2.2008

Změna programu vyhrazena!

4. února 2008 se v naší základní 
umělecké škole konalo okresní kolo 
klavírní soutěže, vyhlášené minister-
stvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy pro školní rok 2007 – 8. 

Zúčastnili se jí mladí klavíristé ze 
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, ZUŠ 
Nové Město na Moravě, ZUŠ Velká 
Bíteš, ZUŠ Velké Meziříčí a ZUŠ 
Žďár nad Sázavou. Soutěž probíha-
la celý den v 0. – X. kategorii podle 
věku dětí. Naši základní uměleckou 
školu reprezentovala Barbora Lig-
majerová v VIII. kategorii a umístila 

Soutěžní klání v bystřické ZUŠce
se na 2. místě (pedagogické vedení 
Dagmar Kytnerová). Dalším zástup-
cem naší školy byla Barbora Jílkováv 
X. kategorii, která získala 1. místo 
(pedagogické vedení Michaela Uhlí-
řová). Všem zúčastněným žákům 
i pedagogům, kteří je připravovali 
k soutěži blahopřejeme a děkujeme 
za reprezentaci. Děkujeme také kraji 
Vysočina a městu Bystřice nad Pern-
štejnem, kteří nám přispěli na zakou-
pení nového kvalitního křídla, čímž 
napomohli k uspořádání této soutěže 
v Bystřici.  Eva Bagarová
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Někde pod zelenou Sierrou de 
Estrellon, kde portugalští rivalové 
pyšných potomků Cervantových si 
očíslovali každé okno, aby jich bylo 
více, by to snad neprošlo. Třebaže 
náš dům bez čísla není ani domem, 
je to vlastně jen malá, úsměvům léta 
i tesákům mrazu otevřená sluj, tak 
2 x 3 kroky, jíž by ani nebylo, kdyby 
granitová skála za městem si byla 
jen trochu pohodlněji lehla. Ale 
poručte bohům! Snad ona pradáv-
ná síla, jež formovala naše prahory 
a jež budovala naši sluj, počítala, 
že přijde po milionech a milionech 
let ještě alluviální člověk, že stane 
u sluje, zakývá chundelatou hlavou 
a řekne si: Hele – to je něco pro 
mne – 

Náš Dědek, vulgo Volek, přetrum-
fl  v otázce bytu i samého Diogéna, 
jehož pověstný sud nebyl přece jen 
ničím jiným, než malým domečkem.

Náhoda vede mne mimo zmíně-
nou sluj. Stmívá se už. Ze zkřehlých 
dlaní malého lesa, u něhož skále 
sedí, kapou tající bílé dary nepře-
jící, škodolibé zimy. Širokou kotli-
nou pod lesíkem nevlídné větřisko 
s chechotem tančí svůj charleston. 
Poslední, do pole vyhnané domky 
města mžourají ustrašeně svými 
žlutými očky a tulí se k sobě, aby je 
vítr nerozfoukl po šedě a bíle kro-
penatých polích. Pohled na smut-
nou, skučícím větrem vytápěnou 

kotlinu zažíhá v člověku předsta-
vy útulného krbu. Vtom zadupou 
u sluje těžké dřeváky. Dědek – 
Volek jde domů.

„Dobrý večer. Není vám zima“, 
mluvím do vyhrnutého límce kabátu.

„Ale coby – zima. Je tam sláma“, 
loupne domácí pán bez čísla zlostně 
očima.

„Snad zde nechcete dnes spát. 
– V té fujavici. – Člověk přes sedm-
desát let“

„A kde teda“, zaskřípe pila tvr-
dých zubů o ne měkčí slova a ško-
pek nevole mi stéká za krk. Cítím, 
že můj malý, zajímavý rozhovor se 
končí.

„Nechcete cigaretu?“ Pokouším 
se ještě úsměvem a darem vykoupit 
si kus ochoty.

„Ne!“ hvízdne cosi krátce a já 
věru nevím, zda řekl to on či zasyk-
lo tak ostrým hřbetem skály zraně-
né větřisko.

Už nečekám nic. Leda snad příslo-
večné přání jeho dávného sinopského 
kolegy. Jdi mi se slunce – obměněné 
vzhledem k nepřítomnosti královny 
nebes a k naší vykající uhlazenosti, 
tak nějak jako: Jděte mi z cesty – či 
lépe: Táhněte k čertu – 

Jdu tedy. Nad smutným večerem 
samo nebe se rozplakalo. Pod ská-
lou uléhá stařec – podívín. Po více 

než 2000 letech provádí důsledně-
ji než sám Diogénes zásady jeho 
kýnické fi lozofi e o zbytečnosti vel-
ké většiny potřeb i veškeré práce.

Znám ho už trochu. Je v něm 
kus zděděného facírství, v jeho 
duši dosud sedí několik tvrdých 
knock – outů bezohledných pěstí 
života. To a pak: jakési dědictví, 
s nímž nebyl spokojen a jímž povr-
hl, udělalo z něho apostatu lidské 
společnosti a živý výsměch jejímu 
řádu. Ale slouží mu. Je dosud zdráv, 
nepije lihovin, nekouří, nepracuje, 
ale nežebrá a nic nezcizí. A žije 
také: snad myšlenkou, že jedinec 
světa nespraví a že tak, jak se vleče 
světem nejlépe dokumentuje prav-
divost přísloví o vítězící ústupnosti 
moudřejších.

25. února 1927
Jaroslav Svitavský

Příslušník starého bystřického 
rodu Dědků (v 2.polovině 19 století 
pocházeli z tohoto rodu dva byst-
řičtí starostové Josef a Jan) skuteč-
ně žil jako stařec, přezdívaný Volek, 
ještě po první světové válce v jes-
kyni – sluji u skály při dnešní silnici 
na Štěpánov (donedávna zde měly 
TS sběrný dvůr a třídící linku odpa-
dů). Jaroslav Svitavský mu věnoval 
několik článků v brněnských novi-
nách. Ještě dnes se najdou v našem 
městě pamětníci tohoto podivína.

Petr Dvořáček

Pán domu bez čís la

Letos máme rok 8, a tak na nás 
osmičky útočí ze všech médií. 
O každé osmičce lze polemizovat 
a každé protichůdné tvrzení může 
mít své zastánce. Určitě lze najít 
mnoho příznivců vzniku ČSR v roce 
1918, ale také i ty, co dodnes litují 
pádu mocnářství. O roku 1938 se 
neshodneme, zda jsme se měli bránit 
Hitlerovi či nikoliv. Únor 1948 byl 
podle někoho zcela demokratický, 
jiní v něm vidí naprostý zločin. Pod-
le někoho byl Dubček hrdina a sym-
bol obrody, podle jiných šlo o vlas-
tizrádce, jenž v Moskvě podespal 
kapitulaci, kterou zbaběle tajil před 
národem a dělal jako nic. V rozma-
nitosti je krása, řečeno s klasikem...

Podívejme se na jednu osmičku 
v ryze lokálním provedení. Jak změ-
nil únor 1948 před rovnými 60 lety 
obsah a úroveň regionálních novin! 
Jako tzv. „krajinský týdeník NF pro 
politický okres Novoměstský a okre-
sy přilehlé“ vycházelo v té době i na 
Bystřicku „Naše Horácko“. Po celý 
rok 1947 přinášelo opravdu zají-
mavé čtení pro všechny a politika 
v řádcích i mezi nimi téměř chyběla. 
Pouze válka doznívala i na stránkách 
Našeho Horácka, což se dalo pocho-
pit.

A tak si čtenář dvakrát místo při-
pomenul velkomeziříčskou tragédii 
a porovnal její průběh s osvobozová-
ním jiných částí Vysočiny („I v na-

šem kraji byl najednou partyzánem 
kdekdo, třebas jenom o nich někdy 
slyšel.“ – NH, 23.5.1947). Došlo ke 
konfi skaci šesti velkostatků (i Mit-
rovského Dolní Rožínka, Klimešův 
Mitrov či Nádherného Moravec), 
k odsouzení kolaborantů (Ludmila 
Peřinová z Bystřice na 8 let, Růže-
na Hanzlová z Dalečína 2 roky) 
a morálně také těch, kteří se přišli 
rozloučit s odsunovanými Němci, 
plakali a dávali jim balíky (13.6). 
Příště (27.6.) jsou obviňováni čeští 
občané, že udržují poměr s Němka-
mi a chlapci ze Lhoty jsou plísněni 
(5.12.), že ve rvačce chránili němec-
kého válečného zajatce Rudu Straku 
a tvrdili o něm, že je prima kluk.

Ve druhé polovině roku varova-
ly noviny téměř v každém druhém 
čísle před výskytem banderovců 

na Vysočině. Ti se měli objevit 
v Kobylnicích, na Koníkově, v Herál-
ci, pak zas ve Věchnově či Blažkově 
a Ubušíně. Dne 19. listopadu obje-
vili členové SNB stopu dvou bande-
rovců u Vítochova. V poledne byli 
za vydatného přispění civilního oby-
vatelstva vypátráni v lese Křib, mezi 
Písečným a Domanínem. V přestřel-
ce byli oba zastřeleni. V Novém 
Městě přiběhl na stanici SNB školák 
s křikem, že je doma sám a ve skle-
pě má banderovce! (NH,17.10.) Byl 
to jen kapr, který vyskočil z vaničky 
a tloukl s sebou o zem...

A tak zcela vybočujícím politic-
kým článkem byl v Našem Horácku 
jen příspěvek Miroslava Šajnara ke 
30. výročí VŘSR (NH,7.11.1947). 
Opěvoval rudý říjen, Lenina, politi-
ku SSSR a z toho plynoucí „ideály 

všelidské, ideály rovnosti“.
Jinak měl čtenář pestrou nabídku. 

Zpravodajství, černá kronika, kul-
tura, zajímavosti. Třeba 14.5.1947 
zemřela na své farmě v USA více 
než 90tiletá krajanka Františka Bran-
dlová, rozená Vašicová z Věchnova. 
Totéž potkalo v Minnesotě v říjnu 
A.Lahodnou-Janečkovou z Pivonic. 
Josef Šustáček z Řečice se neopa-
trností zastřelil na čekané. Chlapy 
Tulisovy z Branišova zle zranil ple-
menný býk, Josef Brázda z Olešnič-
ky se vážně zranil při řezání dřeva, 
Anna Filipi z Kocandy zahynula pod 
převrácenou fůrou, Adolf Jura se 
v Unčíně zadusil při záchvatu a mat-
ka z Radkova zavraždila tříletou 
dceru a další dvě se pokusila otrávit 
kvůli rodinným neshodám. 

V Ubušíně se odhaloval pomník 
obětem válek, ministr Majer odhalo-
val desku ing. Jar. Nečasovi v Novém 
Městě a žďárský Sokol podnítil zasa-
zení Havlíčkovy desky v Brixenu. 
Dvanáct mužů bylo pokutováno pro 
opilství. V Ujčově porodila nejmlad-
ší matka na Bystřicku v necelých 
16 letech, což mělo dohru „v orga-
nizaci mládeže, ze které byli mladý 
otec i mladá matka vyloučeni“.

V novinách je vzpomenut Gustav 
Pfl eger Moravský, Pavla Křičková 
publikuje stať o J. Karníkovi, aka-
demický malíř Zd. Fiala ukradl dvě

OSMIČKY KOLEM NÁS

Pokračování na str. 15
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* 15.1. 1928 Černvír
Náš nedávný jubilant, malíř 

a pedagog Eduard Valdhans se nar-
odil před 80 lety v Černvíru. Otec 
byl řezníkem a později malozemě-
dělcem a malý Eda si to ve svém 
rodišti užíval. Lákal ho samozřejmě 
dřevěný most i starobylý kostel, 
ale také prolezl skaliska pod ním 
a dodnes nedá dopustit na řeku 
Svratku. V zimě na ní hráli hokej 
a bruslili od Nedvědice po Doub-
ravník, v létě se koupal a lovil ryby. 
Voda tehdy rybími těly jenom vře-
la a kromě pstruhů se tu proháněli 
i ostroretky, parmy, jelci, okouni, 
mníci, kapři či úhoři.

Eduard Valdhans vychodil školu 
v Nedvědici, pak dojížděl na gym-
názium do Tišnova a poté vystudo-
val učitelský ústav v Brně (do roku 
1948). Za prvním kantorským mís-
tem odjel až na Hlučínsko, kde strávil 
v Hati dva roky. Následovala vojna a 
další dvouletá štace v Šilhéřovicích. 
Poté učil na večerní škole pro dospělé 
v Hlučíně a dále v Petřkovicích. 
A právě zde na Ostravsku začal mla-
dý učitel Valdhans malovat. 

Dbalo se totiž na výzdobu ško-
ly a jemu kazily vzhled třídy dva 
sloupy, které pan Valdhans vyzdo-
bil vlastní tvorbou. A už byl chyce-
ný, kreslil a maloval a když v roce 
1954 onemocněl a nakrátko dostal 
i malý invalidní důchod, nabrala 
jeho výtvarná tvorba na intenzitě. 
V letech 1956 – 1959 absolvoval 
v Praze dálkový kurz kresby a mal-
by. Tvořil především šachty a jiné 
ostravské motivy, dočkal se výstavy 

nestranickým ředitelem na okrese. 
Třídy byly tehdy dětmi nabity, práce 
to byla náročná, ale radostná. V roce 
1988 odešel do důchodu. Protože 
však výtvarku vyučoval i na bys-
třickém gymnáziu, kývl na nabídku
 a i jako důchodce tam v práci pokra-
čoval v letech 1990-1992.

I na Bystřicku se samozřejmě 
sám umělecky realizoval a už někdy 
v roce 1963 předvedl své práce 
výtvarné komisi v Jihlavě. Komisaři 
v čele s klasiky Hanychem, Kopáč-
kem či Přikrylem potvrdili, že jeho 
práce mají dobrou úroveň, součas-
ně však připomenuli: „Pokud chceš 
do svazu výtvarníků, musíš dělat 
naše motivy!“ A tak přijat nebyl, 
ač své obrazy prodával v galeriích 
a v prodejnách Dílo v Praze, Brně, 
Pardubicích, Jihlavě, Příbrami či na 
Pernštejně. Získal i realizační pří-
spěvek ČSVU. Později prošla jeho 
tvorba přes krajskou komisi v Brně 
až do pražské Galerie u Řečických, 
kde však byla na přímluvu „dobré-
ho“ kolegy z Vysočiny odmítnuta. 

Eduard Valdhans se však nevzdá-
val a dále maloval vysočinské kraji-
ny i zátiší, nevyhýbal se ani kresbě 
a grafi ce. Jeho díla zdobí příbytky 
četných domácností na Bystřic-
ku i jinde, najdete je ve školách, 
knihovnách, kulturních domech 
a jiných veřejných budovách. 
Obrazy má ve všech světadílech, 
v Evropě třeba ve Švédsku, Anglii, 
Rusku či Švýcarsku. Opakovaně 
vystavoval v Nedvědici, Bystřici 
a Dolní Rožínce, kolektivně mno-
hokrát v Uherském Brodě a Brně, 
dále i ve Žďáře, Novém Městě, Vel-
kém Meziříčí, Jihlavě. Jeho sgrafi -
ta byla realizováno v Darkovicích 
na Hlučínsku i na kulturním domě 
v rodném Černvíru. Patnáct obrazů 
pana Valdhanse najdete ve virtuál-
ní galerii na www.e-vysocina.cz 
V listopadu 1989 věnoval tři obrazy 
stávkujícím studentům v Jihlavě.

Rukama vzácného pedagoga 
Eduarda Valdhanse prošlo mnoho 
talentovaných dětí. Z některých se 
stali dnes uznávaní umělci. Na své-
ho učitele a jeho výtvarné základy 
nedají např. dopustit sourozenci 
Rossí. Tomáš Rossí se dokonce 
nechal slyšet: „Pan Valdhans nebyl 
doceněný tak, jak by si zasloužil. 
Brali ho spíše jako učitele než malí-
ře, přitom jeho díla byla srovnatel-
ná s Kopáčkem, Lukáškem a další-
mi krajináři.“

Nedávno pan Valdhans oslavil na 
horním bystřickém sídlišti krásné 
kulaté narozeniny. Ačkoliv se stáhl 
z veřejného života, na výtvarnou 
tvorbu, na tu velikou životní radost, 
ještě zcela nerezignoval. Ať se tedy 
ze všech svých radostí ještě hodně 
dlouho ve zdraví těší!  

Text i foto: Hynek Jurman

EDUARD 
VALDHANS

Mladý Demosthenes
Na ZŠ Nádražní 615 se stále 

něco děje. Poslední dny se nesly 
ve znamení účasti našich žáků na 
soutěži Mladý Demosthenes. Ptáte 
se, v čem se soutěžilo? Podle jmé-
na Demosthenes tušíte správně! 
Řečník, řečnictví. Byl to významný 
řecký orátor, který i přes svůj handi-
cap dosáhl v tomto oboru světové-
ho věhlasu. A naši žáci byli vyzvá-
ni, aby se této soutěže zúčastnili. 
O školní kolo byl obrovský zájem. 
Především žáci vyšších ročníků si 
chtěli vyzkoušet, zda jsou zdatní 
a schopni mluvit spatra na libo-
volné téma po dobu dvou minut. 
A nejen to! Hovořit tak, aby zau-
jali publikum, aby se nezadrhávali, 
působili přesvědčivě a uvolněně. 
Nic lehkého. Ze školního kola byly 
vybrány dvě žákyně. Starší katego-
rii reprezentovala Lenka Honko-
vá, žákyně 9.B a mladší kategorii  
Kateřina Vašová z 6.A. Tato děv-

čata se zúčastnila regionálního kola 
v Jihlavě dne 13.2. 2008. A nejela 
tam nadarmo. Vystoupení se jim 
povedla natolik, že zvítězila a obsa-
dila 1. a 3. místo. Soutěž probíhá 
pod záštitou organizace Tvář nové 
Evropy a jejími odbornými garan-
ty jsou Moderátorská škola D3 
a Univerzita Palackého v Olo-
mouci. Velmi příjemným dojmem 
působila ředitelka Moderátorské 
školy D3 Mgr. Jana Tománková 
(také moderátorka počasí), která 
celou soutěž uváděla a snažila se 
přítomné soutěžící povzbudit i pro-
zradit jim, jak využít k dobrému 
řečnickému výkonu nejen hlas, ale 
i řeč svého těla. Děvčatům blaho-
přejeme a o dalším případném úspě-
chu budeme informovat čtenáře.

Mgr. J. Korbářová, 
Mgr. M.Homolková

ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

na KNV v Ostravě a také v Hlučíně 
a Petřkovicích. Jeho tvorbu v roce 
1960 pochválil i zasloužilý umělec 
Vladimír Kristin a doporučil jeho 
vstup do Československého svazu 
výtvarných umělců.

Jenže Eduard Valdhans toužil po 
návratu do rodného kraje, což se mu 
v roce 1961 podařilo. Tím ovšem 
vychladla všechna ta na Ostrav-
sku kutá želízka. Rodina se usadila 
v Bystřici nad Pernštejnem a pan 
Valdhans začal učit (aprobace mate-
matika, rýsování a především výtvar-
ná výchova) na dnešní ZŠ TGM. Od 
roku 1962 už učil na plný úvazek 
a současně otevíral výtvarný obor 
na LŠU v Bystřici. Na obou školách 
učil do roku 1968, kdy byl vybrán 
za zástupce ředitele na dokončova-
né nové základce Nádražní 615. Ta 
byla v dalším roce otevřena a Edu-
ard Valdhans se stal ředitelem této 
školy. Politický tlak na školství byl 
značný, názorná agitace byla nejdů-
ležitější a ústupky dělal každý. Pan 
Valdhans však přesto zůstal jediným 

Sobota 2. února 2008 se stala 
významnou pro děvčata ZŠ T. G. 
Masaryka, která se zúčastnila již dru-
hého ročníku celorepublikové taneční 
soutěže LET’S DANCE TOGETHER. 
Sešlo se zde 28 tanečních týmů, které 
byly rozděleny do tří kategorií podle 
věku a tanečního žánru. Naše děvčata 
bojovala o místo v juniorské kategorii 
parketových skladeb. Konkurence byla 
nemalá a soutěžilo se na úrovni téměř 
profesionální, neboť většina tanečních 
skupin pracuje pod základními umě-

LET’S DANCE TOGETHER

leckými školami a jejich choreografi e 
vynikaly propracovaností a nápadem. 

Nicméně i naše taneční skupiny 
se umístily na pěkných místech. 
Skupina orientálních tanečnic TAN-
NA obsadila velice pěkné 7. místo 
a skupina zaměřená na styl break 
a hip – hop  pod názvem DIRTY 
ANGELS získala 10. místo. 

Děvčata odjížděla spokojená se 
svými výsledky, plná nových zážit-
ků a zkušeností do dalších soutěží.

Mgr. Jana Bártová
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Turistické putování s Vodomilem - II.

V lednovém čísle Bystřicka jsme 
Vám představili připravovaný druhý 
ročník výherní a poznávací turistic-
ké akce „S Vodomilem Zubří zemí 
2008“, který proběhne v termínu od 
5.4. do 30.9.2008 a provede Vás krá-
sami a zajímavostmi Bystřicka.

Nyní Vám přiblížíme první tři 
turistické cíle, které můžete na svém 
putování s Vodomilem bystřickou 
Zubří zemí navštívit. 

Prvním cílem je Městské muze-
um v Bystřici nad Pernštejnem, kte-
ré se nachází přímo na Masarykově 
náměstí. Duchovním otcem myšlen-
ky založit v Bystřici n. P. muzeum 
byl ředitel obecných a měšťanských 
škol pan Ladislav Vondruška.V roce 
1913 byl založen muzejní odbor, 
který počal shromažďovat materiál 
vlastivědné povahy. Slibný počátek 
přerušila I. světová válka a předmě-
ty určené pro muzeum byly přene-
seny do podkrovní školní světničky. 
Zůstaly zde až do roku 1956! Dne 
10. listopadu 1957 jsou slavnostně 
otevřeny expozice Okresního vlasti-
vědného muzea na hradě Pernštejně. 
Změny ve správním uspořádání země 
přispěly k přestěhování sbírek zpět do 
města, takže od roku 1962 muzeum 
sídlí v budově bývalé městské rad-
nice. V roce 1973 se stává poboč-
kou Okresního muzea ve Žďáře nad 
Sázavou a po jeho zrušení /1993/ se 
osamostatňuje. Sbírky muzea tak pře-
chází do majetku města. V současné 
době probíhala celková rekonstrukce 
budovy, která by měla být letošním 
rokem ukončena koncem dubna, kdy 
proběhne slavnostní otevření nově 
zrekonstruované budovy muzea. 

Vlastivědný charakter muzea urču-
jí jeho exponáty. Mineralogická sbír-
ka RNDr. Ducháčka dokumentuje 
geologickou pestrost regionu. Vývoj 
osídlení horního povodí řeky Svratky 
a Uran na Vysočině jsou další expo-
zice v muzejním sklepení. V přízemí 
najdeme Turistické informační cent-
rum a výstavní síň Antonína Bočka. 
V patře je síň malíře Aloise Lukáška, 
expozice zaměřené na historii a etno-
grafi i Bystřicka. Stará třída a přilehlý 
školní kabinet nás zavedou do XIX. 
století, kdy část budovy sloužila pro 
potřeby školy. Štěpánovská litina 

a expozice řemesel uzavírá náv-
štěvnický okruh. Galerie na půdě je 
využívána nejenom místními umělci, 
ale prezentuje i mladou generaci čes-
kých výtvarníků.

Městské muzeum je dále pověře-
no správou dvou hradních zřícenin 
- Aueršperka a Zubštejna, kde se 
každoročně (v červenci) pořádá tzv. 
Bitva o hrad. Muzeum se podílí na 
řadě kulturních akcí pořádaných ve 
městě, přehlídky auto-veteránů, slé-
várenského symposia, výtvarných 
akcí s galerií Duna Tri a kulturních 
a společenských událostí ve městě. 

Druhým cílem je Strašidelný 
zámek Draxmoor v Dolní Rožínce. 
Strašidelný zámek vznikl rekon-
strukcí bývalé sýpky. Základy sýpky 
se sklepením a klenbami pocházejí 
asi ze 14. století. Kdysi v historické 
budově byl snad i pivovar, nebyla 
však na seznamu památek a hrozilo 
její zbourání. V roce 2003 ji kou-
pil a pak přebudoval Libor Šikl. Po 

westernovém městečku Šiklův mlýn 
v nedaleké Zvoli a jeho obdobě pod 
slovenskými Tatrami v Liptovském 
Mikuláši je to jeho třetí megaturistic-
ký podnik. Začátek prohlídky zámku 
Draxmoor nabízí 3D fi lm Strašidel-
ný zámek (Na Vysočině tak vzniklo 
první 3D kino, díky němuž se diváci 
dostanou do trojrozměrného světa. 
3D kino dokáže promítat dva obrazy 
současně, čímž vzniká dojem plastič-
nosti obrazu. Divákům jsou zapůjčeny 
speciální 3D polarisační brýle, jejichž 
pomocí se vnímá fi lm plasticky, vzni-
ká tak iluze trojrozměrné projekce) 
a poté si mohou lidé prohlédnout 
v dalších sálech draky, rytíře, ježiba-
by, část podzemí s hrobkami a hýba-
jícími se kostrami. Prohlídku dopro-
vází speciální zvukové a vizuální 
efekty. Nechybí ani oživlá strašidla, 
která dbají na zdárnost prohlídky. 

Na nádvoří mají návštěvníci 

k dispozici starobylý jarmark, cha-
loupku na kuřích nožkách, občerstvení 
a suvenýry. Speciální modely stra-
šidel si 
n e c h a l i 
p r o v o -
zova te lé 
v y r o b i t 
speciálně 
k této pří-
ležitosti. 

Le toš -
ním rokem 
by se měla 
expozice 
z m ě n i t . 
O b j e v í 
se v ní na 
třicet obno-
vených koňských kočárů. Zábavní 
podnik by se měl postupně rozšířit do 
přilehlého statku a zámku.

Třetím cílem, který v dnešním čís-
le představíme, je kostel sv.Václava 
ve Zvoli. Tato obdivuhodná stavba, 

barokní per-
la Vysočiny, 
je vzácnou 
památkou, 
kterou na 
V y s o č i n ě 
postavil vel-
ký umělec 
- stavitel Jan 
Santini, pří-
slušník třetí 
g e n e r a c e 
v Čechách 
trvale usa-
zené a natu-
ralizované 
italské rodi-
ny zedníků 

a kameníků. Chrám v dnešní podo-
bě byl postaven v letech 1713-1717. 
Stavebníkem byl opat žďárského 
cisterciátského kláštera Václav Vej-
mluva, jehož monogram, symbolicky 
shodný s monogramem sv. Václava, 
„W“ ,se objevuje spolu s křížem na 
vrcholu průčelního štítu. Kostel byl 
vysvěcen v roce 1722. Chrám má 

půdorys řeckého kříže, jehož ramena 
jsou konvexně ukončena. Východní 
rameno s  kněžištěm je prodlouženo 
a svázáno dvojicí hranolovitých věží, 

které svírají pravoúhlý prostor sak-
ristie, jak bylo Santiniho zvykem. 
Architekturu chrámu obohatil sva-
továclavskou symbolikou odpoví-
dající patrociniu svatyně. Oktagon 
nese kopuli s lucernou, jejíž zastře-
šení má tvar svatováclavské koruny. 
Před kostelem stojí socha sv. Jana 
Nepomuckého a částečně pozlacený 
železný kříž na pískovcovém pod-
stavci. Požár kostela v roce 1740 
zničil původní plastickou výzdobu 
interiéru, a proto mobiliář je datován 
od poloviny 18. století, hlavní oltář 
od roku 1770. Kolem koruny sva-
tostánku je ideová skupina andílků 
- víry, naděje a lásky. Nad hlavním 
oltářem každého zaujme obraz sv. 
Václava z druhé poloviny 17. sto-
letí, jehož autorem je Karel Škréta. 
Znázorňuje vítězství sv. Václava nad 
Radslavem Zlickým. Obraz je starší 
než Santiniho kostel. Na stěnách pres-
bytáře jsou obrazy sv. Petra a Pavla 
a čtyř církevních otců. Autor těchto 
obrazů není znám. Na epištolní straně 
je zajímavý nový obraz „Dokonáno 
jest“ z roku 1945, který věnovali kos-
telu manželé Kobylkovi na památku 
vysvobození z nacistického žalá-
ře. Při opravě svatováclavské věže 
v roce 1962 byla tam nalezena schrán-
ka se vzkazem potomkům. Sepsal jej 

tehdejší učitel Stani-
slav Zítka. Je tu psáno: 
„Udržujte i vy také tuto 
ozdobu tohoto chrámu 
Páně, kterážto v posvát-
né této svatováclavské 
koruně pozůstává. Bůh, 
kterýžto zemi vládne, 
splatí vám hojně, když 
vy to, co my postavili, 
zase udržíte.“

B. Slaná, správce 
mikroregionu Bystřicko

   Turistický cíl č.1 – Muzeum Bystřice n.P.

Turistický cíl č. 3 – kostel sv. Václava ve Zvoli

Turistický cíl č.2 – Strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce
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neznámého inzerátem. Hned po prvních ukázkách tyto nezvyklé bás-
ně v Praze recitovala 27. dubna 1899 Hana Kvapilová. Bezruč se tam 
rozjel, vyslechl nepoznán přednes, ale setkání s Kvapilovou se plaše 
vyhnul.

Autorovo tajemství však netrvalo dlouho. Propuštěný redaktor 
Času uveřejnil u konkurence noticku, že Bezruč posílá příspěvky z 
Brna. Četl ji i Norbert Mrštík, jenž chodívá s Vladimírem Vaškem na 
víno. Po nějaké té skleničce, v létě 1899, zase Vašek mluví po těšín-
sku. Norbert si dal dvě a dvě dohromady a uhodil na kamaráda. Básně 
s těšínskou tématikou jsou posílány z Brna, ty zde žiješ a mluvíš tím 
dialektem, píšeš přitom verše, můžeš si na poště zařídit inkognito, ty 
můžeš být ten Bezruč! A milý Vašek se přiznal. Norbert mu sice slíbil 
mlčenlivost, ale pochlubil se bratru Vilému Mrštíkovi, a ten prý odha-
lení zveřejnil, což mu Bezruč nikdy neodpustil. Tak obecně odhalení 
básníkovo tlumočil mimo jiných třeba i Jan Skutil.

Trochu jinak podává odhalení Jaroslav Janů. Bezruč prý vybízel své 
poštovní kolegy, aby jeho dopisy posílali z různých měst, jeden měl 
být odeslán až z Korutan! Takže Brno nebylo vůbec jisté jako bydliště 
básníka. V redakci Času však měl někdo odcizit Bezručovy dopisy a 
„brněnští pátrači Norberta Mrštíka“ odhalili rukopis Vaškův. Dlou-
ho však o totožnosti Vaška a Bezruče věděl jen kroužek brněnských 
zasvěcenců. Jan Herben se o ní dozvěděl až v roce 1904 při premiéře 
Janáčkovy Její pastorkyně! V roce 1906 se už pseudonym objevil v 
Malém Ottově slovníku naučném a v roce 1910, po olomoucké před-
nášce Adolfa Kubise o Bezručovi, už byl všeobecně známý.

kolem Místku mnoho. Podle poslední verze mělo zdůraznit básní-
kovo jméno jeho odhodlání hájit utlačované, slabé, pronásledované, 
tedy bránit „bezruké“. „Levou mi urazil uhelný kámen,“ napsal také. 
Tohle zdůrazňoval i dr. Jaroslav Stránský, když hájil Bezruče v pole-
mice proti Holému v březnu 1910. Holý totiž jizlivě srovnával revo-
luční dynamiku veršů s osobní plachostí básníka, jenž se skrýval za 
neprůhledným pseudonymem. Stránského názor docela trefně napadl 
Adolf Veselý myšlenkou, že mstitel přece ruce potřebuje!

Arne Novák měl tvůrčí jméno za „napolo symbolické, napolo kra-
jinské“. Zralý básník se pak hájil proti nejrozšířenějšímu názoru tak-
to:

„…jsem nikdy nevolil pseudonymu podle ženské sukně. Svatba 
slečny Bezručové mi byla naprosto lhostejná, když jsem psal Slezské 
písně… Ale dvě ženy, které se mi líbily, jsou mrtvy.“  Jde nepochyb-
ně o Zagonovou a Tomkovou, protože Besrutschová měla před sebou 
ještě třicet let života…

Ovšem tato obrana pochází až z 31. 12. 1927 a publikována byla 
15. prosince 1928. O třicet let dříve mohl dozvuky nenaplněné lásky 
prožívat spisovatel úplně jinak. Jeho podpis „Bezruč“ na dopise přece 
mluví jasně! A nebyl by ani prvním, ani zdaleka posledním tvůrcem, 
jenž volil jméno podle své lásky…

V době místeckého pobytu chodil s Vaškem do hospod i advokát 
dr. Petr, podle kterého prý si dal Vašek básnické křestní jméno. Pro-
tože měl daleko intenzivnější styky s advokátovým bratrem Ondřejem 
Boleslavem Petrem, jenž zakrátko předčasně zemřel, a protože oba 

Pokračování ze str. 12

auta a součástky, zběh Rudé armá-
dy Mirošenkov byl zatčen až kon-
cem srpna 1947, jeho druh Moise-
jevič ještě o pár dnů později, ale 
znovu uprchl z vězení a až v říjnu 
byl dopaden na Koníkově. Generál 
Svoboda navštívil svého synovce, 
faráře v Jamách. V údolí Svratky 
loupil bývalý partyzán Bezzubý 
Pepek.

A už v roce 1947 (14. a 21. 10.) 
byly tisknuty vzpomínky Bystřičáka 
Viktora Halvy, jenž přežil ztroskotá-
ní Titaniku. Takže nic nového, když 
novináři zas oživují tohle drama...

Josef Pavelka psal o osídlová-
ní našeho kraje, Jan Fiala připo-
mínal originál Máchova portrétu 
v novoměstském muzeu, Vladimír 
Kříž přispěl znalostmi o Zubštejně 
a stavbě Vírské přehrady, kromě 
nich byli osvědčenými autory Jan 
Karník, Jiří Šebek, Josef Koněr-
za, F.V.Autrata, Jaroslav Svitav-
ský, Pavla Křičková, z levicových 
autorů dostávali prostor M.Šajnar 
a Vl.Šacha. Mnozí z jmenovaných 
mají trvalé místo nejen v regionální 
kulturní historii!

Rok 1948 všechno změnil! 
Únorový převrat komunistů se na 
stránkách Našeho Horácka prosa-
dil s maličkým zpožděním, takže 
P.Křičková ještě stačila připome-
nout narozeniny Pittnerové, A.Zítka 
mohl dva týdny před pučem zkriti-
zovat partyzánský silvestr v Rozso-
chách, jenž vedl k zatčení a úmrtí 
starosty Čiháčka a ještě 20.2. vyšla 
noticka, že lupič a zloděj s party-
zánskou minulostí Bezzubý Pepek 
byl dopaden.

Už 27.2. se píše o přípravném 
akčním výboru obrozené Národ-
ní fronty. Sice se ještě najde místo 
pro článek o misionáři Slavíčkovi a 

propadlé pozemní chodbě u Švařce, 
v březnu ještě dojde na vzpomínku 
Pavly Křičkové na tatínka (12.3.), 
na článek o štěpánovských dolech 
a hutích od Adolfa Poláka (19.3.) 
a na připomenutí dr. Ant. Veselého 
(25.3.), ale pak by po zbytek roku 
spočítal zajímavé články na prstech 
jedné ruky. Jde především o článek 
J. Karníka o překladateli Emilu 
Saudkovi (6.8.), o Pavelkův článek 
z historie Jimramova a osud ztrace-
ného chlapce z Hlušínska, jenž žil 
pět měsíců na Studnicích u Musilů. 
A pak ještě špatně spočítané soupe-
ření Zátopka s lokomotivou Tišnov-
ky. A jinak?

„Okresní akční výbor už jedná!“ 
zní výhrůžný titulek. Kustod novo-
městského muzea prof. Fiala je 
akčním výborem zproštěn funkce, 
spisovatel Jan Karník má prohlásit 
„své stanovisko k dnešnímu lido-
vě-demokratickému režimu“, jinak 

přijde o čestné občanství a kdoví, 
co ho bude čekat! Komunisté Šacha 
a Šajnar se stávají okresními školní-
mi inspektory, auto řezníka Šutery je 

akčním výborem zabaveno, ředitel 
měšťanky Josef Tulis je přeřazen 
na okres Brno-venkov, ve Švařci se 
zakládá SČSP (donedávna se psalo 
o zdejších skautech), obce (Veselí, 
Nové Město, Ubušín, Ubušínek, 
Unčín, Strachujov, Věchnov...) se 
prohlašují za vlastenecké obce, které 
100%ně volí jednotnou kandidátku, 

Komunisté Houf, Dostál, Šacha, 
Šajnar, ale i evangeličtí a katoličtí fará-
ři zahnaní do úzkých (Skautík-Verner, 
Říčan, Kejř, Zouhar, Vrána, Doubek, 
Pešek...) podepisují provolání „Bílý 
lístek – hanba obce!“ Po volbách se 
píše, „že je dobře, že se objevily bílé 
lístky, neboť je vidět, že volby byly 
svobodné“ (11.6. na 1. straně)!

Německé získává povolení k pře-
jmenování na Sněžné, generál Ha-
sal pozbývá čestné občanství Nové-
ho Města. Politika, a nutno říci, že 
hodně nenávistná politika, pohlcuje 
všechny stránky Našeho Horácka. 
Úroveň novin jde rapidně dolů a má 
zaděláno na svůj konec. I žurnalis-
tiku čekají zlé časy!

Hynek Jurman

SEDM DIVŮ BYSTŘICKA

Připomínáme, že hlasovat můžete každý měsíc a hlas můžete dát 
jakékoliv památce či pozoruhodnosti, která vás zaujala. Pište na TIC 
Bystřice, Masarykovo n. 1 či mailujte na info@bystricenp.cz.

Více najdete na s. 17.

OSMIČKY KOLEM NÁS
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„…nemohu více máknout na péro, co mne ten Mrštík prozradil. Tak 
se mi verše zprotivily,“ napsal Bezruč v září 1899 Herbenovi. Odmí-
tal dále psát a žádal Herbena o zničení všech básní, které mu dříve 
poslal.

Norbert Mrštík napsal 30. března 1900 bratru Vilémovi o svém dlou-
hém hovoru s Vaškem. „To „že jsem Tobě ho zradil“, už mně odpouš-
tí,“ stojí v dopise. Vilém Mrštík však vždy odmítal vinu za zveřejně-
ní Bezručova pseudonymu. Proto bratru Norbertovi 31. března 1900 
odpovídá: „S tím Vaškem je to celkem mrzutá věc. - Je mi ale dočista 
lhostejno, co soudí o nás všech, ale není mi lhostejno - mám-li já bez 
viny i jen jeho vinou hrát nějakou nepřímou roli v jeho rozhodnutí 
nepsat nic nebo aspoň nic neuveřejňovat. Tak člověka zaplítá v odpo-
vědnost za něco, do čeho mi pranic není. Co vyvedl, tj. co si dal vyvést 
bez korektury ze své strany od Herbena, mluví dost samo za sebe… 
O tom, že Vašek je Bezručem a Bezruč Vaškem, mimo s Tebou nepro-
mluvil jsem nikde s nikým ani půl slova – a také nikdy nepromluvím 
– tím si můžeš být jist – jeho inkognito musilo se provalit jinudy, než 
mou cestou. To ostatně nejlépe bude vědět on sám.“ 

A odmítá být i s bratrem zaplétán do zodpovědnosti, že se Bezruč 
odmlčel a že odmítá verše psát a tisknout. „Takových básní, jako jsem 
já měl příležitost přečíst si od něho, mnoho se u nás dosud nenapsalo, 
to mohu s klidným svědomím říci – tím víc mě teda musí mrzet, že za 
své odmlčení činí zodpovědnými nás,“ uzavírá téma Vilém Mrštík.

Odhalení pseudonymu tedy není příliš jasné. Druhou věcí je, proč 
na něm tolik básník lpěl. A proč tedy u vína nemlčel a poté obvi-

ňoval druhé! Zcela jasné 
ani není, proč si poštovní 
úředník Vladimír Vašek 
(1867 – 1958) zvolil jako 
pseudonym právě jméno 
Petr Bezruč.

Každopádně tohle jméno 
souvisí s jeho pracovním 
pobytem v Místku v letech 
1891 – 1993. Nejčastěji 
se píše o vlivu milenky 
Bezručové. Šlo o Dodu 
Besrutschovou-Demlo-
vou, dceru sviadnovské-
ho fojta, kterou ovšem po 
válce básník zapřel, pro-
tože byla Němka. V dopi-
se se jí už dříve podepsal 
„Tvůj Bezruč“. Podle lás-
ky si měl tedy zvolit pseu-
donym, což nejvíce hlásal 
literární badatel Adolf Ve-
selý. Podle druhé verze 
mohl pseudonym povstat od doktora Bezruče z Nových Dvorů, či po-
dle jiných nositelů tohoto jména. Bezručů bylo totiž v každé vesnici 

54                    55

Celé Česko čte dětem ve Štěpánově nad Svratkou

Od 4.2.-7.2.2008 probíhalo na 
Základní škole a Mateřské škole ve 
Štěpánově nad Svratkou  podvečerní 
čtení dětem. Štěpánov se tak připo-
jil k dalším městům a obcím, které 
podpořily projekt Celé Česko čte 
dětem. Cílem projektu je podpora 
emocionálního (psychického, myš-
lenkového a morálního) zdraví dětí 
a mládeže pomocí čtení. Patronaci 
nad celým projektem, který do Čes-
ké republiky přišel z Polska, převzali 
manželé Dagmar a Václav Havlovi.

Cílem je, aby si společnost uvědo-
mila, jak ohromný význam má hla-
sité čtení dítěti pro jeho emocionální 
vývoj a pro formování návyku číst si 
v dospělosti. 

Myšlenka důležitosti pravidelné-
ho hlasitého čtení je krásně vyjád-
řena v Učebnici hlasitého čtení od 
Jima Trelease:“Bez ohledu na to, 
kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, 
kterou můžeš učinit pro budoucnost 
svého dítěte, je kromě projevů lásky, 
objímání, také každodenní hlasité 

čtení a radikální omezení 
televize“.

Příprava na naší škole 
byla náročná, ale výsledek se 
dostavil. V pondělí 4.2. zahá-
jil v 17. hod. „čtecí týden“ 
četbou z knížky Arnošta 
Goldfl ama „Tatínek není 
k zahození“ vynikající český 
herec pan Ondřej Pavelka. 
A získal si všechny přítomné. 
Neměl to vůbec lehké, neboť 
jeho posluchačům bylo od 
tří do patnácti let. Z velmi 
vtipné knížky pana Golfl a-
ma vybral pan Pavelka  dvě 
pohádky, nechal je doplňovat 
dětmi, které víc než mistrně 
vlákal do děje . Po přečtení 

následovala beseda s ním, která byla 
ukončena autogramiádou. Krásný 
večer plný zážitků končil ve škol-
ní jídelně, kam si děti odvedly své 
maminky, tatínky, babičky a všichni 
tu dostali čaj se zákuskem. 

V úterý 5.2. četly paní učitelky ze 
školky z knížky Pohádky z pařezové 
chaloupky, ve středu se děti sezná-
mily s Broučky od Jana Karafi áta 
a ve čtvrtek proběhlo scénické čte-
ní z knihy Jana Wericha Fimfárum. 
Vždy po čtení následovaly soutěže, 
hry, malování a samozřejmě i občer-
stvení ve školní jídelně.

Co dodat k tomuto krásnému týd-
nu? Splnil svůj cíl? Doufáme, že 
ano. Maminky si objednaly knížku 
od Arnošta Goldfl ama, povykládaly 
si s ostatními a určitě samy rády pří-
běhy poslouchaly. Získaly tak jistě 
větší motivaci pro čtení  vlastním 
dětem. 

 Jana Romanová, 
ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou

Leností se ničit? - My budeme cvičit!
Tímto heslem se již druhým rokem řídí nejmenší obyvatelé Rožné, 

kteří pravidelně cvičí, tancují a hrají si v místní sokolovně. A co všech-
no už dokáží naši malí, někdy jen dvouletí sportovci?

Nejdříve se zahřejí při honičce, se svým plyšákem se rozcvičí 
a pak si vyzkoušejí hru nebo taneček spojený s básničkou nebo pís-
ničkou. Není pro ně žádný problém zhoupnout se na kruzích, vylézt 

po lavičce do výšky, 
udělat kotoul, pře-
skočit nebo prolézt 
kruhem. Vždy se 
těší na závěrečnou 
relaxaci, kdy si jako 
kuchaři při masáži 
uvaří něco dobrého 
na zádech svého 
kamaráda. 

Při těchto činnos-
tech poznávají svo-
je první spoluhráče 
i soupeře, vítězství 
i zklamání. Překo-
návají sportovní pře-
kážky a rekordy 
i svůj strach z ne-
známého.



Milí čtenáři, vážení přátelé!
Jsme opravdu mile překvapeni 

Vaším zájmem o naši anketu. Rádi 
přijímáme Vaše hlasy a také nové 
tipy pro hlasování. Odborná komise 
při MěÚ některé z nich nedoporu-
čila k zařazení, protože už opravdu 
leží v jiném regionu, než je Bys-
třicko. Jednalo se např. o Zpívající 
lípu v Telecím, Vávrovu skalku nad 
Pohledcem či „královský“ smrk u 
Koníkova. I tyto objekty samozřej-
mě můžete navštívit na svých výle-
tech a třeba se s nimi jednou setká-
me v anketě o sedm divů Vysočiny.

Dnes přinášíme seznam kandidá-
tů na Sedm divů Bystřicka, jak nás 
napadly i díky vám. Zatím se jedná 
o 46 objektů. Uveřejňujeme soupis 
všech proto, aby měly ode dneška 
stejné šance zvítězit. Ani tento sou-
pis samozřejmě není konečný, hla-

sovat můžete i pro další památky a 
pozoruhodnosti z Vašeho okolí. 

My Vám budeme nadále přibližo-
vat jednotlivé kandidáty, nyní asi 
v poněkud stručnější podobě z důvo-
du opravdu velkého počtu adeptů.

Moc se nám líbil postřeh našeho čte-
náře z Brna, pana ing. Josefa Michala, 
jenž v minulosti např. sám bádal a 
publikoval o historii Bukova a hradu 
Lísku. Z jeho dopisu vybíráme ales-
poň větu: „...děkuji za toto nenásilné a 
podnětné seznamování s Bystřickem“.
    Protože v něm chceme pokračovat, 
přinášíme dnes další tipy pro sedm 
divů.

Připomínáme, že hlasovat můžete 
každý měsíc a hlas můžete dát jaké-
mukoliv objektu z Bystřicka.

Kupón najdete na s. 15, sledujte i 
www.bystricenp.cz

  -HJ-

SEZNAM KANDIDÁTŮ

1. Kostelík sv. Michaela ve Vítochově
2. Vírská přehrada
3. Trenkova rokle
4. Zubštejn
5. Kostel v Bukově
6. Hrad Dalečín
7. Kostel ve Veselí
8. Vysoká skála u Štěpánova
9. Lesopark Templ v Dolní Rožínce
10. Hrad Pernštejn
11. Kaplička ve Švařci
12. Kostel sv. Václava ve Zvoli
13. Doly u Štěpánova
14. Hradisko v Rožné
15. Městské muzeum v Bystřici
16. Vesnická památková zóna Ubušínek
17. Dřevěná lávka ve Švařci
18. Westernové městečko Šiklův mlýn
19. Budova spořitelny v Bystřici
20. Rozhledna Karasín
21. Kostel sv. Václava v Dolním Čepí
22. Socha TGM v Bystřici
23. Hrad Bukov-Lísek
24. Uranové doly Dolní Rožínka
25. Kostel Povýšení sv. Kříže v Doubravníku
26. Hrad Mitrov
27. Kostel sv. Šimona a Judy ve Strážku
28. Dřevěný most v Černvíru
29. Kostel Nejsvětější Trojice v Bystřici
30. Hrad Pyšolec
31. Městská památková zóna Jimramov
32. Kostel sv. Petra a Pavla ve Štěpánově
33. Hrad Aueršperk
34. Dřevěný most na Pernštejně
35. Kostel Nanebevzetí PM v Černvíru
36. Zájezdní hostinec Litava
37. Hrad Skály u Javorku
38. Kaple sv. Anny v Pivonicích
39. Budova SZTŠ Bystřice
40. Skála Klubačice ve Víru
41. Smírčí kameny u Vojtěchova
42. Hospůdka Pohádka Hluboké
43. Kamenný most přes Bystřičku v Bystřici
44. Rozkvetlé bledule jarní u Chlébského
45. Legendární borovice kořeny vzhůru ve Vítochově
46. Vyhlídka „Marialaube“ – Mariino loubí u Pernštejna

Koncem 18. století založil majitel panství hrabě Jan Nepomuk Mitrovský 
vedle zámku v Dolní Rožínce klasicistní anglický park. Dále nechal vybudovat 
několik staveb v nedalekém lese, ke kterým se od parku hvězdicovitě rozbíhaly 
cesty se stromořadím. Jednalo se o kapli Templ s hrobkou, o anglickou lázeň, 
egyptský obelisk a umělé kaskády. V lese Jivině vznikla umělá zřícenina kaple. 
Asi šestikilometrový okruh zámeckým parkem, Templem a Jivinami je tipem 
na skvělou vycházku.

10. Hrad Pernštejn

Pohádkový goticko-renezanční hrad, reprezentační sídlo rodu Pernštejnů, 
v 16. století nejbohatšího a nejmocnějšího rodu Českého království. Hrad 
jako z pohádky, který nikdy nedobyli válečníci, byl založen ve 2. pol. 13. 
st. Po požáru v r. 1457 byl velkoryse pozdněgoticky přestavěn a v 16. století 
doplněn o renezanční palác. Nádherný hrad patřil od svého založení, první 
písemná zpráva je z roku 1285, až do roku 1596 už vzpomenutému rodu 
Pernštejnů. Ráj turistů i fi lmařů!

Ve Švařci, při silnici k Brťoví, můžete obdivovat kapli Nejsvětější Tro-
jice, kterou si vystavěli zbožní horníci jako typickou ukázku lidové archi-
tektury. Na zděnou stavbu navazuje dřevěná kruchta a dřevěná vížka, jež je 
pokryta šindelem. O slavných poutích se zde scházelo až 17 procesí. Vel-
kou opravou kaple prošla v roce 1857. Její nejstarší vyobrazení z roku 1798 
vydal ve své sbírce Moravské pohledy Jan Nepomuk hrabě Mitrovský.

SEDM DIVŮ BYSTŘICKA 
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11. Kaplička ve Švařci

9. Lesopark Templ v Dolní Rožínce
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SPORT A INZERCE

Pokračování ve sportovních 
výsledcích oddílu šermu Sokol 
Bystřice n.P. v šermu fl eretem.

19.1.2008 Zálaegerszeg (H) MT 
kadeti 11. místo Jan Kurfürst 
kadetky 30. místo 
 Kateřina Jakubcová

20.1.2008 Zálaegerszeg (H)   MT 
senioři 34. místo  Jan Kurfürst 
 7. místo Jiří Kurfürst

26.1.2008  Pražský turnaj mládeže
kadetky 1. místo Kateřina Jakubcová
 7. místo Zuzana Bukáčková 
juniorky 5. místo Zuzana Bukáčková

První letošní turistický výlet 
připravila orelská jednota pro 
milovníky přírody na sobotu 29. 
března 2008. Trasa a cíl vycház-
ky budou oznámeny dostatečně 
včas obvyklým způsobem. Usku-
tečnění výletu totiž zcela závisí 
na povětrnostních podmínkách. 
Akce je určena pro širokou veřej-
nost, nečlenům se poskytuje, jako 
vždy, příspěvek na dopravu.         

Kučerová M.

pro děti a mládež do 15 let, 
kategorie chlapci a dívky, na ama-
térský turnaj v badmintonu, který 
se uskuteční v sobotu 15. března 
2008 v Orlovně. Prezentace hrá-
čů proběhne od 8,30 hod, začátek 
turnaje bude v 9,00 hod. Je třeba, 
aby hráči měli sportovní oblečení 
včetně obuvi se světlou podrážkou. 
Pro vítěze jsou připraveny věcné 
ceny a diplom. Pitný režim bude 
zajištěn. Raketa i košíček budou 
k zapůjčení.  

Kučerová M.

NAŠI ŠERMÍŘI

Zúčastnili jsme se již dvou kol 
Okresní střelecké ligy mládeže ve 
střelbě 20 ran vleže v Domě dětí 
a mládeže ve Žďáře nad Sázavou. 

V prvním kole zvítězil bystřic-
ký Ondřej Ostrýž, 2. místo Tomáš 
Smejkal a na 4. místě Rostislav 
Karásek rovněž z Bystřice, na 13. 
místě Filip Matějka. Družstvo zvítě-
zilo před Žďárem nad Sázavou. 

V 2. kole zvítězil Tomáš Smejkal, 
Patrik Trentin třetí, Ondřej Ostrýž 
čtvrtý, Rostislav Karásek sedmý 
a Pavel Bárta čtrnáctý. Družstvo opět 
zvítězilo před Žďárem nad Sázavou. 

V Třešti se konal 12. ledna Kraj-
ský přebor ve střelbě ze vzducho-
vých zbraní 60 ran ve stoje, kterého 
se zúčastnili i naši střelci. Vojtěch 
Čapka pátý, Jiří Zach osmý a Josef 
Roháček devátý.      Za SSK Vobr F.

POZVÁNKA

HURÁ 
DO PŘÍRODY

BYSTŘIČTÍ STŘELCI 
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PŮJČÍM PENÍZE

BEZ POPLATKU

MOB. 774 511 300

Prosperující společnost přijme do svého týmu
PROVOZNÍHO

�

pro restaurační provozy (pivnice, herna, restaurace). Hledáme 
zaměstnance, který se nebojí aktivně a cílevědomě pracovat, chce 

rozvíjet své zkušenosti a umí se prosadit.

Požadujeme:  zkušenost s praxí v restauračním provozu, cílevědo-
most, pracovitost, zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost, 
fl exibilitu, SŠ vzdělání hotelového směru, ŘP sk. B.

Nabízíme: odpovídající fi nanční ohodnocení, práci v příjemném 
kolektivu, nástup možný ihned.

Vážní zájemci mohou zasílat své nabídky a životopisy na e-mail: 
info@ala-gastro.cz.

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel.č. 566 550 082.

Kancelář:
p. Kos, p. Kosová
Novoměstská 585
Bystřice nad Pernštejnem 593 01

Pracovní doba:
Po-Pá: 7.00-8.30
Ne: 10.00-12.00 / 15.00-20.00

 Telefon: 566 552 475
 Volejte denně 7.00-7.15,  
                    neděle 10.00 -12.00

PORADENSKÉ 

MÍSTO

Po dohodě možná návštěva 
i mimo pracovní dobu

D�m d�tí a mládeže v Byst�ici nad Pernštejnem 
po�ádá nábor do zájmového útvaru 

LUKOST�ELBA
Sch�zky probíhají každé úterý od 16:00 – 17:00

v Sokolovn� Byst�ice n.P.

Zájmový útvar je vhodný pro zájemce od 14 let a dosp�lé.
Kdo si chce tento zajímavý sport osobn� vyzkoušet,

je srde�n� zván – t�šíme se na vás. 
Zájemci se mohou hlásit v kancelá�i DDM

tel. 566 552 700 - 

27.1.2008 Brněnský fl eret  
kadeti   1. místo Jan Kurfürst
   6. místo Jaroslav Londin
 14. místo Filip Londin
 18. místo Břetislav Jakubec
junioři   6. místo Jan Kurfürst
 13.místo Jaroslav Londin
 14. místo Filip Londin
 19. místo Břetislav Jakubec

2.2.2008 Graz (A)MT Alpe Adria 
pokal
junioři 14. místo Jan Kurfürst

2.2.2008 Pisa   (I)  EP 
juniorky 
32. místo Kateřina Jakubcová

V. Kurfürst

Nabízíme volné 

prostory k pronájmu.

Masarykovo nám. 46 

(nad novou poštou) 

vhodné jako 

kanceláře nebo 

prodejna.

Informace na tel.: 

724 314 457– –

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

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

t. 721308702

• Hledáme brigádníky na rozvoz knih 

s vlastním autem. Tel.: 739 067 695. 

Vhodné i pro důchodce.

• Provedu ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE 

Vašeho bytu, domu, zahrady, obkla-

dy, stavební, vodoinstalační, zámeč-

nické a jiné práce. Tel.: 607 658 

200

•  Koupím obrazy a staré peníze. Tel.: 

603 382 376

•  Hledám partnera(ku) do etického 

MLM z Bystřicka. Nejedná se o při-

výdělek, ale o HPP, zajímavé provi-

ze i produkt. TEL.: 724 910 732

•  Potřebujete rychle peníze? Zavolejte 

si o půjčku bez poplatku, při pod-

pisu smlouvy peníze ihned. Inf. na 

tel.: 774 400 859

ŘÁDKOVÁ ŘÁDKOVÁ 
INZERCEINZERCE

Chcete prodat Chcete prodat 
nemovitost? nemovitost? 

Máte hrůzu Máte hrůzu 
z realitky? z realitky? 

Obraťte se na Obraťte se na 
poradnu! poradnu! 

www.realitniporadna.cz  www.realitniporadna.cz  

777 066 977

Nové katalogy na LÉTO 2008 

jsou tady! 

Přijďte využít koupi zájezdů za 

vynikající slevy!!!

Vážení zákazníci, u nás si můžete vybrat 

z více jak stovky cestovních kanceláří 

(českých i německých).

CA Markéta

Masarykovo nám. 11

593 01  Bystřice nad Pernštejnem

tel. 777 352 323

www.camarketa.cz

Novela zákona o odpadech, kte-
rá nabyla účinnosti 13. srpna 2005, 
stanoví výrobcům elektrických 
a elektronických zařízení povin-
nost zajistit zpětný odběr, oddě-
lený sběr, zpracování a recyklaci 
vyřazených elektrozařízení. 

Výrobci velkých a malých domá-
cích spotřebičů založili 25. května 
2005 Elektrowin, a. s., jako pro-
vozovatele kolektivního systému, 
jehož prostřednictvím se rozhodli 
plnit své zákonné povinnosti.

Do obchodního rejstříku byla 
společnost Elektrowin zapsána 15. 
července 2005 a 5. prosince téhož 
roku obdržela rozhodnutí od minis-
terstva životního prostředí o zápisu 
do Seznamu výrobců jako kolek-
tivní systém pro skupiny elektroza-
řízení 1, 2 a 6 (velké domácí spo-
třebiče, malé domácí spotřebiče 
a elektrické a elektronické nářadí 
a nástroje) pod registračním čís-
lem: KH001/05-ECZ.

O výsledcích hovoří čísla
Vznikem fi rmy začal proces, na 

jehož konci je recyklace elektro-
spotřebičů a perfektně fungující 
systém zajišťující sběr a následné 
materiálové využití surovin získa-
ných z vysloužilých elektrospotře-
bičů. 

Objektivně o výsledcích práce 
každého kolektivního systému – v 
České republice je jich zapsáno cel-
kem šest – vypovídají čísla. Konkrét-
ně ta, která uvádějí, jaké množství 
elektrospotřebičů je zpětně odebráno 
a předáno k recyklaci. Pro větší sro-
zumitelnost se toto množství uvádí 
v kilogramech odebraných spotřebi-
čů na občana a rok.

V době, kdy společnost Elek-
trowin započala svou činnost, třídily 

Kolektivní systém Elektrowin se představuje

domácnosti 1,24 kg elektroodpadů 
na jednoho obyvatele. Za první rok 
činnosti kolektivních systémů již 
toto množství přesahuje 2 kg, z toho 
Elektrowin ve svém systému sebral 
více než 1 kg na obyvatele velkých a 
malých domácích spotřebičů, nářadí 
a nástrojů. V celkovém objemu to 
znamená zvýšení sběru elektroza-
řízení více než o 2 600 000 kg za 
jeden rok.

Do konce roku 2008 se ale současné 
hodnoty musejí zdvojnásobit. Ukládá 
nám to evropská směrnice, která sta-
novila členským zemím zajistit už 
do konce roku 2006 plnění kvóty 4 
kg na obyvatele a rok. Novým člen-
ským státům, Irské republice a Řecku 
umožnila směrnice požádat o pro-
dloužení lhůty k dosažení těchto cílů 
nejvýše o dva roky. Česko o dvouletý 
odklad požádalo a získalo jej.

Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpět-

ného odběru, odděleného sběru, 
zpracování a recyklace vyřazených 
elektrozařízení ovšem nejsou jen 
zásluhou vybudované sítě sběrných 
míst, mobilního svozu a navazují-
cích zpracovatelských kapacit. Stejně 

důležité je neustále zlepšovat infor-
movanost veřejnosti o fungování 
tohoto systému, o tom, kam je mož-
né vysloužilý spotřebič odevzdat, za 
jakých podmínek nebo jak je systém 
fi nancován.

Těší nás váš zájem o tuto pro-
blematiku, který zároveň svědčí 
o vašem kladném vztahu k ochraně 
životního prostředí. Máte-li zájem 
o bližší informace kdykoli je najdete 
na internetových stránkách: www.
elektrowin.cz. 

Rámeček
Předmětem činnosti společnos-

ti Elektrowin, a. s., je provozování 
a řízení kolektivního systému, zajišťu-
jícího výrobcům podle § 37g písm. e) 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění, společné plně-
ní jejich povinností stanovených 
v osmém dílu hlavy III. zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v plat-
ném znění, pro oddělený sběr, zpětný 
odběr, zpracování, využití a odstraně-
ní elektrozařízení a elektroodpadu.

Pro lepší informovanost obyvatel připravuje kolektivní systém Elektrowin řadu akcí, kde 
se zejména školní mládež a děti učí jak zacházet s vysloužilými elektrospotřebiči
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VÍME, KAM 
S VYSLOUŽILÝMI 
SPOTŘEBIČI!

LZE JE ODEVZDAT...
... PRODEJCI PŘI KOUPI 
 NOVÉHO SPOTŘEBIČE

... DO SBĚRNÉHO DVORA

CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

www.elektrowin.cz

Chranime prirodu A4.indd 1 9.10.2007 0:10:41
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Dodávky betonových smìsí z vlastní betonárny v Bystøici nad Pernštejnem
pro velké i drobné odbìratele (vlastní doprava autodomíchávaèi, èerpadla betonu)

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb
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JUDr. Zuzana Halačková
správce konkursní podstaty

úpadce

REOL, s.r.o. 
 n a b í z í

prodej nemovitosti 
v Bystřici nad Pernštejnem
lokalita Černý vršek čp. 851

 za kupní cenu ve výši 
2,390.000,- Kč

V částečně dvoupodlažním objektu  s využitel-
nou půdou se nachází 5 kanceláří, výrobní 
a skladovací prostory včetně příslušenství, 

nákladní rampa. Plynové vytápění.

Kontakt:
JUDr. Zuzana Halačková

tel.: 461618666
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Bezdrátový internet 
Martin Kaňka 

nabízí připojení k internetu s rych-

lostí až 3 Mb/s bez omezení přenosu 

dat a času:

 - měsíční paušál 400,- Kč

Internetová telefonie za příznivé ceny:

 - měsíční paušál 1,- Kč 
 - ceny volání od 0,40 Kč/min

Kontakt: 
Martin Kaňka, K Domanínku 617

593 01  Bystřice n.P. 

mob.: 724 146 592

web: www.kenynet.cz

e-mail: kanka.martin@seznam.cz

PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ

ul. Dolní 165, 2. patro, č. 308
Žďár nad Sázavou

Po-9.30-16.00
Čt-9.30-16.00

tel.777 034 567
   -608 034 567

Nemůžete dojet k nám,
dojedeme k Vám.

www.pujcime-vam.cz
MOŽNOST SPOLUPRÁCE
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Obec: Velká Losenice
Okres: Žïár nad Sázavou
Bývalá zem. usedlost 2+1 a 1+1 se 

2zahradou k celkové rek. Poz. 2.578m

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.575.000,- Kè

13RD13RD123

13RD135

13RD145

Obec:  Pøibyslav
Okres: Havlíèkùv Brod
Pronájem èást. vybavené garsoniéry 

2v obci Pøibyslav. Plocha bytu: 30m

Tel.: 566 524 979
CENA: 6000,- Kè/mìs.

Obec: Ždírec nad Doubravou
Okres: Havlíèkùv Brod
Nadstandartní vila 7+1 v obci Ždírec n. 
D. (krb, masáž.vana, bazén) 

2Poz.: 996 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 5.300.000,- Kè

13RD136

Obec: Žïár nad Sázavou
Okres: Žïár nad Sázavou
Dlouhodob. pronáj. obchod. prostor v 
centru ZR. Info o vel. a cenì prostor v 
RK.

Tel.: 566 524 979

2CENA: od 2000,-Kè/m /rok

13CH121

13BT157

13RD124
13RD135

Obec: Maršovice
Okres: Žïár nad Sázavou
Menší zem. usedlost k rek. (3 místn., 
komora, pùda, hospod. bud.) 

2Poz.:1005 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.572.000,- Kè

13RD12813BT157 13RD152

Obec: Nové Mìsto na Moravì
Okres: Žïár nad Sázavou
Družstevní  byt 2+1 s balkonem v 

2Novém Mìstì n. Mor. Pl.bytu: 49 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.259.000,- Kè

13RD154

Obec: Hluboká u Krucemburku
Okres: Havlíèkùv Brod
Menší zemìdìlská usedlost  (2 + 1, 

2WC, koup.,) Poz.: 2847 m

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

Obec: Žïár nad Sázavou
Okres: Žïár nad Sázavou
Pìkný zrekonstruovaný zdìný byt 2+1

2v OV. Pl. bytu: 57m  . K disp.: 12/08 

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.575.000,- Kè

13BT164

Mladí manželé 

shání byt 
(2+1, 3+1)

v Bystøici nad 
Pernštejnem.

Tel.: 724 829 093

Obec: Bobrová
Okres: Žïár nad Sázavou
Pozemek na klidném místì v obci 

2Bobrová. Celk. pl. 2000 m

Tel.: 566 524 979

2CENA: 147,- Kè/m

Obec: Jihlava
Okres: Jihlava
Byt 3+1 s lodžií v OV v Jihlavì v 6.NP 

2novì zrek. panel. domì. Pl. bytu:74 m.

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.771.000,- Kè

13BT175

Podnikatel koupí

k rekreaci 
na Bystøicku

.

chalupu nebo 
zemìdìlskou

usedlost

Tel.: 602 729 533

13BT168 13BT174

13ZU153 13ZU172 13ZU173 13PZ171 13KO163

13BT164 13RD164
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 INZERCE

Kontaktujte telefonicky personální odd�lení nebo nás navštivte p�ímo v sídle spole�nosti

Tyco Electronics Czech s.r.o.
Personální odd�lení
K AMP 1293, 664 34 Ku�im
Tel. 541 162 251, 541 162 111
e-mail: Lzovcakova@tycoelectronics.com
www.tycoelectronics.cz

Nabízíme dobré � nan�ní ohodnocení
�tvrtletní bonus 6 000,- K�

 13. plat
 p�ísp�vek zam�stnavatele na závodní stravování
 p�ísp�vek zam�stnavatele na dopravu dle vzdálenosti bydlišt�
 perspektivní a stabilní zam�stnání v prosperující spole�nosti 
 práce v �istém a p�íjemném prost�edí moderního závodu
 týden dovolené navíc
 autobusové nádraží p�ímo p�ed závodem s velmi dobrým spojením

Tyco Electronics Czech je sou�ástí spole�nosti Tyco Electronics, která je nejv�tším
sv�tovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Náš moderní 
závod se sídlem v Ku�imi (okr. Brno venkov, 10 km severn� od Brna) je svým výrobním 
programem zam��ený na kabelovou a konektorovou techniku pro automobilový 
pr�mysl (VW, Mercedes, Opel, BMW). Sou�asný po�et zam�stnanc� je více než 1800.

ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME NOVÉ ZAM�STNANCE
• OPERÁTOR/OPERÁTORKA •

• SE�IZOVA� •
• NÁSTROJA� •

Inz-A4_Tyco-zamestnani.indd 1 13.2.2008 8:19:36
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