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Konečně je to venku! O bystřic-
ké pouti vyrazilo na pódium osm 
krásných dívek hned v patách sta-
rostovi a moderátorovi. Jedna nes-
la obraz Petry Tatíčkové se zajíma-
vými objekty z okolí a zbývajících 
sedm tajilo na svém těle Sedm divů 
Bystřicka. Během vyhlašování pak 
dívky zvedaly jednotlivé fotografi e 
oceněných objektů, takže diváci 
pod pódiem nevěděli kam dříve 
s očima. 

Velmi vhodným způsobem tak 
byla ukončena půlroční anketa, 
která nejen vygenerovala sedm 

SEDM DIVŮ BYSTŘICKA 40. VÝROČÍ SRPNOVÉ OKUPACE

nejoblíbenějkších památek, ale 
především upozornila na to, jaké 
množství krásných turistických 
cílů na Bystřicku máme. A právě 
za nimi všemi chceme zvát turisty 
na Bystřicko. Tedy nejen na okolní 
hrady, do Vítochova či do Víru, ale 
třeba i na vyhlídku Hraběcí stolek, 
na bledule u Chlébského na četné 
lidové i umělecké stavby, do ma-
lebných údolí řek a říček, za stov-
kami pozoruhodných cílů. Ať žijí 
krásy a divy Bystřicka! 

Podrobnosti a výsledky najdete  
na straně 12.

-HJ-

Celý národ si v těchto dnech připomíná kulaté výročí srpnové okupace 
v roce 1968, kterou byl zastaven tzv. obrodný proces v naší vlasti. Tisk, 
rozhlas i televize přinášejí stále nové a zajímavé dokumenty i vzpomínky 
na tohle pohnuté období. Kdo je zažil na vlastní kůži, určitě nikdy nezapo-
mene! My přinášíme pár dokumentů a malé zamyšlení na straně 8.    -HJ-

Další ročník slévárenského sympozia začal tradičně odlitím soch 
v Železárnách Štěpánov a završen byl řadou zajímavých akcí o bystřické 
pouti ve dnech 9. a 10. srpna 2008. Hmatatelnou vzpomínkou pro město 
Bystřice na tento ročník sympozia budou dvě sochy, které městu věnují 
Železárny Štěpánov.

Více informací o podařené akci najdete na straně 9.                     -HJ-

OPĚT SLÉVÁRENSKÉ SYMPÓZIUM
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  INZERCE

Obec: Vojnùv Mìstec 
Okres: Žïár nad Sázavou
Vesnický dùm (2+1, 2x skladové 
prostory, koup., suché WC stodola) 

2 Poz.: 247 m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 740.000,- Kè     

13RD13RD123

13RD135

13RD145

Obec:  Modlíkov 
Okres: Žïár nad Sázavou
Rod. dùm se zahradou (3+1, koup., 
WC, sklep, kolna, garáž, ateliér) 

2Poz.: 776 m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.990.000,- Kè

Obec: Støíbrné hory 
Okres: Havlíèkùv Brod
Vesnický rod. dùm 2+1 (èást. podsklep., 
koup., spíž, stodola s malou dílnou) 

2Poz.: 600m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 995.000,- Kè    

13RD136 13CH121

13BT157

13RD124
13RD135

Obec: Horní Hlíny 
Okres: Žïár nad Sázavou
Zem. usedlost (3+1, koup., komora, 
stodola, býv. chlévy, zahrada, stodola). 

2Poz.: 2395m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.690.000,- Kè    

13RD12813BT157 13RD152

Obec: Žïár nad Sázavou                                         
Okres: Žïár nad Sázavou 
Družstevní byt 1+1 (pùvodní stav, 

2balkon, sklep) Celk. plocha bytu: 38 m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.150.000,- Kè    

13RD154

Obec: Rokytno 
Okres: Žïár nad Sázavou
Vesnický dùm (3+1, kachlová kamna, 
koupelna s vanou a umyvadlem, síò) 

2Poz.: 185 m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 785.000,- Kè    

Obec: Dobronín
Okres: Jihlava
Pìkný DR byt 3+1 v (lodžie, cihlový, do 

2øíjna pøevod do OV) Celk. pl. bytu 76 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.272.400,- Kè    

13BT164

13KO17713KO167

Holandský turista 
koupí objekt 

odpoèinek. 

El. a voda 
podmínkou. 

Tel.: 724 829 093

vhodný k rekreaci 
pro klidný 

Holandský turista 
koupí objekt 

vhodný k rekreaci 
pro klidný 
odpoèinek. 

El. a voda 
podmínkou. 

Tel.: 724 829 093

Starší manželé 
koupí 

menší zachovalou 
chaloupku 

k trvalému bydlení 
i rekreaci pouze ve 

Štìpánovì.
 

Tel.: 602 737 135

Starší manželé 
koupí 

menší zachovalou 
chaloupku 

k trvalému bydlení 
i rekreaci pouze ve 

Štìpánovì.
Obec: Žïár nad Sázavou
Okres: Žïár nad Sázavou
Byt 2+1 v OV (cihl., nová kuchyò, el. 
rozvody, vest. skøínì, 2x sklep) 

2Pl. bytu: 49m 

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.300.000,- Kè    

13BT263 13BT272 13BT251 13RD231 13RD244

13RD252 13RD245

Obec: Chlumìtín 
Okres: Žïár nad Sázavou
Starší rod. dùm (3+kk, sklep, WC, 
koupelna. pùda, okrasná zahrada) 

2Celk. pl.: 830 m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 740.000,- Kè    

13RD266

Obec: Jimramov
Okres: Žïár nad Sázavou
Pronáj. komer. prostor - dílny a bytu 
(výr., kancel., sklad, WC, 2+1,WC, 

2koup.) Pl.: 170 m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 11.000,- Kè/mìs.    

13KO271

SLEVA!

13ZU234

�����

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

Kešovka, a.s.
Nová fi nanční 

společnost

Hledá schopné 
a iniciativní 

spolupracovníky 
na VPP.

Zajímavá provize.

Tel.: +420 773 989 840

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



  SLÉVÁRENSKÉ SYMPOZIUM
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Součástí sobotního programu 
byla vernisáž litinových soch, 
odlitých v rámci Socholití v Žele-
zárnách Štěpánov s.r.o. Sochy vy-
tvořili nejen umělci, ale i studenti 
VUT Brno Fakulty architektury a 
VŠ Umělecko-průmyslové a AVU 
Praha. Jednou z hlavních myšlenek 
Socholití je přiblížit nejen šedou 
litinu jako materiál vhodný do ex-

K sochám za MěÚ přibudou další sochy
teriérů či interiérů, ale představení 
černého řemesla jako umění. Tak se 
stalo Socholití atraktivní podívanou 
nejen pro zasvěcené, ale i širokou ve-
řejnost. V letošním ročníku bylo od-
lito několik desítek uměleckých soch 
a stalo se již tradicí, že několik 
z nich je určeno k umístění v našem 
městě.

-ok- 

Na akci, která si kladla za cíl při-
blížit lidem řemesla a řemeslné vý-
robky, společnost Wera Werk jako 
největší zaměstnavatel na Bystřicku 
nemohla chybět. 

Na otázku „Proč se společnost 
Wera Werk rozhodla podpořit tuto 
akci?“ odpovídají zástupci společ-
nosti Dipl.-Ing. Martin Broich, gene-
rální ředitel společnosti a JUDr. Mar-
tina Peňázová, personální ředitelka.

Martin Broich: „Wera působí v 
Bystřici poměrně dlouhou dobu a tak 

zde již vlastně zdomácněla. Většina 
našich pracovníků je právě z Bystřice 
a nejbližšího okolí. Chtěli jsme jim i 
dalším zájemcům předat aktuální in-
formace o nových výrobcích i mož-
nostech zaměstnání nebo spolupráce 
s naší společností.“

Martina Peňázová: „Akce nás za-
ujala svým zaměřením na řemesla. V 
poslední době se opět začíná hodně 
mluvit a psát o technických profe-
sích, a to je dobře. Na pracovním 
trhu jsou tyto profese poptávány ze 
všech oborů nejvíce. Jde nám také o 
zvýšení zájmu mladých lidí a ucha-
zečů o zaměstnání právě o technické 
obory.“ 

O Váš stánek byl velký zájem. 
Co návštěvníky lákalo nejvíce?

Martin Broich: „Uspořádali jsme 
soutěž v rychlém šroubování, ve 
které si lidé mohli přímo vyzkoušet 
práci s nejnovějším výrobkem Wera 
– ráčnou Zyklop (pozn. redakce: čti 
„Cyklop“) . Sami se přesvědčili, jak 
jednoduše a rychle se dá s novou ráč-
nou pracovat. Funkce nové ráčny jsou 
z velké části patentované a umožňují, 
aby se tento výrobek stal nejrychlejší 
ráčnou na světě. Zyklop v sobě spoju-
je vlastně pět ráčen: Ráčnu s jemným 
ozubením, kloubovou ráčnu, úhlovou 
ráčnu, ráčnu s fi xací nástrčné hlavice 
a ráčnu se silovou rukojetí. Mimo to 
lze Zyklop použít i jako šroubovák. 
Poprvé byl Zyklop představen světu 
v květnu 2008 v Kolíně nad Rýnem. 
Výrobou tohoto produktu jsme pro 
naši společnost otevřeli nové obchod-
ní pole, které pomůže zajistit Weře 
budoucnost a další rozvoj.“

Martina Peňázová: „Po oba dny 
sympozia náš tým v čele s panem 
ředitelem vlastnosti nového výrob-
ku zájemcům ochotně vysvětloval. 
Ohlas byl velký. Potěšilo nás, že i 

Wera na Slévárenském sympoziu
naši pracovníci se do soutěže aktiv-
ně zapojili a usilovali o co nejlepší 
umístění. O zájmu veřejnosti svědčí i 
počet výherců v jednotlivých soutěž-
ních skupinách – za oba dny jich bylo 
asi padesát. Vítězové jednotlivých 
kol si odnášeli domů hodnotnou cenu 
- sadu šroubováků.“

Proč se Zyklop vlastně jmenuje 
Zyklop?

Martin Broich: „Mimořádný de-
sign nové ráčny Wera připomíná 
svým výrazným vzhledem jednooké-

ho Kyklopa (pozn. redakce: v němči-
ně se obr nazývá „Cyklop“). Kromě 
toho tak nezaměnitelné jméno jako 
Zyklop současně pomáhá, aby si 
zákazník a uživatel název jednoduše 
zapamatoval. A navíc: Kyklop je sil-
ný obr ze světa mytologie, který není 
k zastavení, pokud se jednou dá do 
pohybu. To je přesně ten efekt, který 
je charakteristický pro ráčnu Zyklop 
společnosti Wera.“

Měli jste čas se podívat na práce 
nebo výstavu ostatních účastníků 
akce?

Martin Broich: „Protože jsem byl 
na sympóziu oba dny, získal jsem ne-
jenom krátký náhled na řemesla, ale 
mohl jsem vidět celý proces jednot-
livých prací: od roztopení pecí nebo 
rozdmýchání kovářského ohně přes 
rozehřátí a roztavení kovu, odlití a ko-
vání až k hotovému zvonu nebo želez-
nému věšáku na šaty, který nyní bude 
stát v muzeu. Obzvláště se mi líbila 
výroba smaltovaných přívěsků, kde 
měli návštěvníci možnost ukázat svoji 
zručnost a uměleckou dovednost.“

Martina Peňázová: „Samozřejmě 
jsme zašli i na stánek Střední ze-
mědělské a technické školy. Mimo 
jiných činností zde také vystavila 
zárodek sochy - brány, která vzniká 
postupně svařováním různého kovo-
vého odpadu. Na práci na ní se po-
dílejí učni a studenti této školy. Práce 
budou zřejmě ještě chvíli trvat, ale již 
nyní jsem zvědavá na výsledek. Se 
Střední zemědělskou a technickou 
školou jsme po celý rok v úzkém 
kontaktu, neboť učni některých oborů 
k nám chodí na placené povinné pra-
xe. V příštím roce bude spolupráce 
ještě větší, neboť podporujeme nový 
obor Zámečník strojní výroby, jehož 
učni od nás mohou obdržet měsíční 
stipendium a další podpory při svém 

studiu. Tento obor nabízí alternativu 
k oboru Střední technické školy ve 
Žďáře nad Sázavou Obráběč kovů. 
Učební osnovy budou velice podob-
né, stejně jako možnost uplatnění po 
vyučení. Veliká výhoda je však v tom, 
že mladí lidé nemusí daleko dojíždět 
a ušetří tak svůj čas i peníze.“

Jak celou akci hodnotíte?
Martin Broich: „My jsme byli zá-

jmem veřejnosti mile překvapeni a s 
jejím průběhem velmi spokojeni. Ale 
hodnotit by měli spíše sami návštěv-
níci, kterým bychom touto cestou 
rádi za jejich zájem poděkovali.“

Martina Peňázová: „Myslím, že 
akce splnila svůj účel. My jsme chtěli 
ukázat, že nejenom vědomosti, ale také 
šikovnost 
a zručnost 
je to, co se 
na dnešním 
trhu práce 
dovede oce-
nit.“

A co 
plány Vaší 
společnosti 
do budouc-
na?

M a r t i n 
B r o i c h : 
„Od začát-
ku jsme do závodu v Bystřici vložili 
mnoho našeho úsilí. Za ty roky jsme 
se hodně rozrostli a podnik jsme sys-
tematicky rozvíjeli. Dnes narážíme 
na hranici, kterou je výrobní plocha. 
S tou, kterou máme k dispozici, už 
při dalším rozvoji velice těžko vysta-
číme. Nedostatek místa kompenzují 
naši pracovníci vhodnou organizací 
práce a udržováním pořádku na pra-
covišti. Abychom tuto situaci zlepšili, 

začali jsme plánovat novou výrobní 
halu o celkové rozloze cca. 10.500 
m². Doufám, že rychle dostaneme pří-
slušná povolení a hospodářská situa-
ce zůstane tak dobrá, abychom mohli 
tuto obrovskou investici uskutečnit. 
Nárůst plochy (v podstatě zdvojnáso-
bíme nynější prostory) nám pomůže 
k dalšímu rozšíření výroby a zlepšení 
procesů ve společnosti.“ 

Martina Peňázová: „V personální 
oblasti kromě již zmíněné spolupráce 
se Střední zemědělskou a technickou 
školou v oblasti náboru do nového 
oboru Zámečník strojní výroby a 
sjednávání stipendií se studenty škol 
s technickým zaměřením budeme 
pokračovat v náboru nových zaměst-

nanců. V 
souvislosti 
s rozvojem 
společnosti 
potřebuje-
me přede-
vším posí-
lit profese 
seřizovač, 
o b r á b ě č 
kovů. Po-
kud ucha-
zeči nemají 
po t řebné 
vzdělání, 

ale mají chuť na takových místech 
pracovat, jsme připraveni je interně 
zaškolit. Nezapomínáme ani na naše 
zaměstnance. Už letos jsme pro ně 
zavedli nové benefi ty, příští rok je 
čeká týden dovolené navíc nad rámec 
zákona. Nejbližší akce nás čeká v 
prosinci, kdy fi rma uspořádá vánoční 
večírek jako odměnu za naši celoroční 
tvrdou práci a nadělí jako vždy peněž-
ní i nepeněžní překvapení.“



Diamantová svatba
21. 8.   Milada Hesová
            Jaroslav Hes

Zlatá svatba
  2. 8.   Anna Vyhlídalová
            Ing. Pavel Vyhlídal

Sňatky
26. 7. Kateřina Halvová
          Miroslav Cerman
  9. 8. Alena Požárová
          Petr Šibor
15. 8. Marta Fialová
          Martin Dvořák
23 .8. Adéla Alexová
          František Tulis
          Jana  Romanová
          Jiří Šustal
30. 8. Eva Kvasnicová
          Jiří Stárek

Narození
  9. 6. Veronika Olšová
12. 6. Dominik Ševčík
20. 6. Karolína Černá
24. 6. Klára Zwienerová
26. 6. Karolína Dvořáčková

Jubilanti
ZÁŘÍ
Jan Špaček 91 let
Stanislav Havlík 89 let
Václav Sís 80 let
Vincenc Krejčí 80 let
Libuše Marková 75 let
Ludmila Kaňková 70 let
Ludvík Kubovčík 70 let
Božena Nedomová 70 let
Václav Syrový 70 let
Radoslava Zmrzlíková 70 let
Marie Krbušková 70 let
Josef Moškvan 70 let
Božena Kincová 70 let

Úmrtí
26. 6. Wolfgang Hofer  
  4. 7. Antonie Pochopová  
12. 7. Věra Elčknerová  
30. 7. Marie Šírová  
  1. 8. Jaroslav Buček  
11. 8. Rudolf Šikula

POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

POZVÁNKA
MS SMRČEK – BÝŠOVEC 

pořádá 
dne 14. 9. 2008

veřejnou střeleckou soutěž 
o ,,pohár města 

Bystřice nad Pernštejnem“
ROZSAH ZÁVODU

dvojboj:
zajíc na průseku 20 terčů
lovecké kolo 20 terčů

Závod je dotován množstvím 
hodnotných cen.

ČASOVÝ POŘAD
Neděle 14. září 2008 

8.00 – 8.30 přihlášení závodníků
8.30 – 9.00 zahájení losování

15.00 ukončení závodů 
a rozdělení cen

Více info na 
www.strelnice-smrcek.cz

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 
ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ

Bystřice nad Pernštejnem pořádá ve dnech 
12. - 14. ZÁŘÍ 2008 

tradiční podzimní
VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 

v areálu Střední zemědělské školy v Bystřici nad Pernštejnem
OTEVŘENO:

pátek 13 - 18 hodin
sobota 8 – 18 hodin

neděle 8 – 15.30 hodin

Na výstavě si návštěvníci a chovatelé mohou prohlédnout případně za-
koupit chovná zvířata.
Zakoupená zvířata budou ihned vydána. Pro návštěvníky je zajištěno 
v prostorách výstaviště občerstvení.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.                            výstavní výbor

Z rozhodnutí Ministerstva 
zemědělství vydává Státní ve-
terinární správa ČR Mimořádná 
veterinární opatření k zajištění 
nouzového očkování proti viru 
katarální horečky ovcí (tzv.
modrý jazyk). Chovatelům sko-
tu, ovcí a koz starších 3 měsíců 
se nařizuje provést toto základní 
očkování nejpozději do 14.září 
2008. Po 3 týdnech se provede 
přeočkování. 

Vážení chovatelé, obraťte se 
na svého privátního veterinár-
ního lékaře s žádostí o zajištění 
této akce a poskytnutí dalších 
informací.

Mimořádné veterinární  
opatření

OZNÁMENÍ
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem upozorňuje občany, že v pátek 

dne 5.9.2008 z technických důvodů nebude možno na oddělení správním 
vyřizovat občanské průkazy, cestovní doklady a evidenci obyvatel. Děkuje-
me za pochopení.
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Z  r a d y  m ě s t a
Žádost o mimořádné přidělení dvou bytů pro fi rmu Heliostar 

Brno
Firma Heliostar, s r.o. Brno bude rozvíjet podnikatelské aktivity 

v našem městě, neboť koupila areál Bos. Podala si proto žádost o mimo-
řádné přidělení dvou bytů o velikosti 2 + 1 pro své dva vedoucí pracov-
níky. Rada souhlasila s mimořádným přidělením bytů o velikosti 2 + 1 
za smluvní nájemné ve výši 35,- Kč/m2 na dobu určitou jednoho roku 
s možností prodloužení nájemní smlouvy.

Plnění rozpočtu za II. čtvrtletí 2008
Ke dni 30. 6.2008 byly příjmy rozpočtu po konsolidaci 109.576 tis. Kč 

což je 44% plánovaných příjmů rozpočtu 2008, výdaje po konsolidaci 
činily částku 111.087 tis. Kč, což je 46,92 % plánovaných výdajů pro rok 
2008, saldo příjmů a výdajů po konsolidaci je 1.510 tis. Kč. Je způsobe-
no příjmovou stránkou rozpočtu, kdy daňové příjmy nejsou rovnoměrně 
plněny během roku, dosud se v rozpočtu neobjevila daň z příjmů za obce 
– příjem ke dni 1. 7. 2008, sdílené daně za červen 2008, zálohy hospo-
dářské činnosti jsou do rozpočtu převáděny dle potřeby. Výdaje rozpočtu 
nebyly překročeny a jsou plněny dle plánu. 

Předkládací zpráva – komise výstavby ze dne 10. 7. 2008
Na základě předkládací zprávy komise výstavby rada města (dále jen 

„RM“) učinila tyto rozhodnutí:
1. RM doporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 1478/1 k.ú. Do-

manín za cenu 50,- Kč/m2 Josefu Okurkovi.
2. RM souhlasí s vybudováním brány na pozemku parc. č. 150 v k. ú. 

Bystřice n. P.
3. RM souhlasí s umístěním obhospodařovacího domku Pavlem Če-

chem na parcele č. 3129/57 v k. ú. Bystřice n. P.
4. RM doporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 37/2 k. ú. Karasín 

za cenu 20,- Kč/m2 Františku Bartoňovi.
5. RM doporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 37/2 k. ú. Kara-

sín za cenu 20,- Kč/m2 Danielu Kamanovi a Petře Martínkové s tím, že 
v případě zasíťování pozemku  bude cena stanovena odchylně.

6. RM souhlasí s rekonstrukcí střechy dle návrhu Jiřího Homolky.
7. RM doporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 1861/ k.ú. Bystři-

ce n. P. za cenu 150,- Kč/m2 manželům Killerovým.
8. RM doporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 2137/11 k.ú. Bys-

třice n. P. stavebninám Marko za cenu 150 Kč/m2.
9. RM nedoporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 2576/11 k.ú. 

Bystřice n. P. 
10. RM souhlasí se zazděním lodžie dle návrhu Kateřiny Hájkové.
11. RM souhlasí se úpravou pozemku parc. č. 269 v k. ú. Bystřice n. P. 

dle návrhu Denisy Štiglicové. 
12. RM nedoporučuje ZM prodej pozemku č. 1478/8 v k.ú. Domanín.
13. RM doporučuje ZM prodej části pozemku parc. č. 595/6 a 595/8 

Daně Smith za cenu 150 Kč/m2 a prodej části pozemku p. č. 595/6 paní 
J. Baštincové vše v k.ú. Bystřice n. P za 150 Kč/m2 

14. RM doporučuje ZM prodej pozemku parc. č. 567/6 k.ú. Rovné 
Zdeňku Lukasovi za cenu 20 Kč/m2

15. RM doporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 2034/1 v k. ú. Bys-
třice nad Pernštejnem Janě Novohradské. Cena 400 Kč/m2.

Zvýšení nájemného od 1.1.2009 dle zák. č. 107/2006 Sb.
Rada souhlasila se zvýšením nájemného s účinností od 1. 1. 2009 dle 

zák. 107/2006 Sb. a sdělení MMR č. 214/2008 s výjimkou domu čp. 336 
na Lužánkách. U domu s pečovatelkou službou rada schválila zvýšení 
nájmu na částku 20,- Kč/m2

Nabídka společnosti AVE CZ na odkup části TS města a.s. – po-
bočka Skuteč

Rada města ve funkci valné hromady společnosti TS města a.s. schvá-
lila prodej části TS města a.s. – pobočka Skuteč společnosti AVE CZ.

Majetkové převody 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků v průmyslové zóně p.č. 

2958/53 o výměře 20 000 m2 a p.č. 2958/54 o výměře 9 951 m2 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem panu Jedličkovi za účelem výstavby nového 
závodu. Cena 100 Kč/m2.

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku v průmyslové zóně 
p. č. 2958/52 o výměře 27 186 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem fi rmě 
INDUSTRIA AC s.r.o. za účelem stavby fotovoltaické elektrárny. Cena 
100 Kč/m2.

Předfi nancování projektů schválených k poskytnutí dotace z Regi-
onálního operačního programu Jihovýchod

Zastupitelstvo města schválilo předfi nancování prvních dvou etap pro-
jektu „Revitalizace veřejných prostranství v centru Bystřice nad Pern-
štejnem“ v letech 2008 a 2009 v úhrnné výši 46 169 354,- Kč a předfi -
nancování prvních dvou etap projektu „Modernizace atletického stadionu 
Bystřice nad Pernštejnem“ v letech 2008 a 2009 v úhrnné výši 12 826 
559,- Kč.

Návrh na zvýšení daně z nemovitostí na rok 2009
Zastupitelstvo města nechválilo zvýšení daně z nemovitosti na rok 2009.

Prodej emisních povolenek 
V roce 2003 uzavřelo město s fi rmou BTG smlouvu o prodeji emisních 

povolenek na CO2. V rámci této smlouvy dostaneme v období let 2008 
až 2012 minimálně 10 mil. Kč (skutečná výše se odvozuje od skuteč-
né výroby tepla, spotřebovaného paliva atd.- část peněz jsme dostali už 
v roce 2003 a 2004 formou zálohy). Firma BTG strávila několik let vy-
jednáváním s centrálními orgány ČR o tom, zda by předmětem úplatného 
převodu nemohly být také úspory skleníkových plynů, ke kterým došlo 
v naší biomasové kotelně před rokem 2008.

Toto jednání bylo konečně završeno úspěšně a v krátké době očeká-
váme ofi ciální návrh smlouvy. Zastupitelstvo města schválilo uzavření 
smlouvy se společností BTG Central Europe s.r.o. O úplatném převodu 
práv k verifi kovaný úsporám emisí skleníkových plynů za období do roku 
2008.

Ze zastupi te l s tva  města

Během letních prázdnin byl v obci Divišov, která patří k místním 
částím Bystřice nad Pernštejnem, zbudován nový dětský koutek (viz.
foto). Na budování a zvelebování místního hřitě se vedle fi rem, za-
bývajících se touto činností, se podíleli také místní občané. Samotné 
město Bystřice nad Pernštejnem přispělo na zbudování hřiště částkou 
cca 70 tisíc korun. 

Všem, kteří se na této dobré věci spolupodíleli patří velké poděko-
vání. Věříme, že největší radost tento dětský koutek přinese našim 
nejmenším a jejich rodičům.                                                         -kb-

Nový dětský koutek v Divišově



ZPRÁVY Z RADNICE

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                             7. strana

Místní samospráva v Domaníně 
uspořádá v druhé polovině srpna dvě 
akce pro veřejnost.

První z nich je Pouťová zábava, 
na které bude v pátek 22. srpna hrát 
žďárské DUO UNIVERSAL.

U příležitosti konce prázdnin se 
bude konat dětské odpoledne. To pro-
běhne v neděli 31. srpna od 14 hodin 
na hřišti u kapličky. Kromě soutěží 
a rozdělování sladkostí se bude konat 
i oblíbené opékání buřtů nad ohněm.

Místní samospráva srdečně na obě 
akce místní i přespolní.

Zdeněk Skula
předseda místní samosprávy

Z jednání samosprávy 
v Domaníně

A je to tu opět. V letošním roce 
budou zase volby. Tentokrát v na-
šem okrese budou probíhat volby 
dvoje. Ve dnech 18 a 19. října pro-
běhnou volby do Krajského za-
stupitelstva a do Senátu. O týden 
později budou dveře otevřeny pro 
případné druhé kolo voleb do horní 
komory našeho parlamentu. 

Z hlediska důležitosti a význam-
nosti pro naše město jsou přednější 
volby do Krajského zastupitelstva. 
Mohu říci, že tento orgán s pře-
rozdělovací pravomocí je v naší 
republice nejdůležitější. Je snad až 
„povinností“ každého komunální-
ho politika  pokusit se zasednout 
v tomto orgánu. Vždyť každý je 

Volby zase klepou na dveřece
odněkud a zpravidla hájí zájmy 
svého území. Pod heslem „koši-
le bližší než kabát“ bylo přijato 
mnoho usnesení. Pokud v zastupi-
telstvu nesedí člověk, který je obe-
známen s místní problematikou, 
peníze putují k jiným příjemcům. 
Nejde však jen o peníze. Jde také 
o náhled na území z hlediska kraje. 
Rozvoj území, dopravní obsluž-
nost, grantová politika a mnoho 
dalšího.

Z tohoto vyplývá, je třeba 
k volbám jít a volit především za-
stupitele z daného území ve kterém 
žijeme. Dne 12. srpna byl konečný 
termín podání kandidátních listin. 
Rozhodněte se odpovědně.       kp

1. VAROVÁNÍ

Každý vyspělý stát světa vytváří 
podmínky ke snížení následků mi-
mořádných událostí, které mohou 
kdykoliv ohrozit životy, zdraví 
a majetek obyvatelstva. Jedním 
z prvořadých opatření je včas varo-
vat obyvatelstvo před hrozícím ne-
bezpečím (před povodněmi, před 
následky havárií s únikem nebez-
pečných látek do životního pro-
středí, před nebezpečím velkých 
požárů, před zemětřesením, před 
nebezpečím sesuvu půdy, před la-
vinovým nebezpečím apod.). To 
proto, aby obyvatelé v ohrožených 
místech mohli včas přijmout opatře-
ní, která by zachránila jejich životy 
a zdraví a co nejvíce snížila násled-
ky těchto mimořádných událostí na 
jejich majetku. Jedním ze základ-
ních úkolů ochrany obyvatelstva je 
tedy včasné varování obyvatel před 
potencionálním nebezpečím.

Varovný signál „Všeobecná vý-
straha“

Dnem 1. listopadu 2001 byl na 
území České republiky zaveden 
jediný varovný signál „Všeobecná 
výstraha“ pro varování obyvatel-
stva při hrozbě nebo vzniku mimo-
řádné události. Jedná se o kolísavý 
tón sirény po dobu 140 vteřin.

Vyhlašuje se v případě, kdy 
může dojít nebo došlo k ohrožení 
životů a zdraví obyvatel v důsled-
ku mimořádných událostí – živelné 
pohromy (např. povodeň, sněhová 
kalamita, větrná smršť), havárie s 
únikem nebezpečných látek do ži-
votního prostředí (např. havárie v 
chemickém závodě, ve skladu che-
mikálií, havárie v jaderném ener-
getickém zařízení, ropná havárie), 
či jiné mimořádné události (např. 
teroristický čin, sabotáž, žhářství).

Sirény mohou být použity podle 
potřeby místně nebo na území kra-
je i na území celého státu.

ZÁKLADNÍ ÚKOLY OCHRANY OBYVATELSTVA

Co uděláte, když uslyšíte va-
rovný signál?

Když uslyšíte kolísavý tón si-
rény (varovný signál), neprodleně 
se ukryjte kdekoliv to bude možné 
(tato zásada neplatí, když se zjev-
ně jedná o povodeň). Nehledejte 
těžké betonové kryty ani místa pod 
úrovní terénu (sklepy). V prvním 
okamžiku plně postačí k ochraně 
života zděná budova, kterou lze 
uzavřít. Nebojte se požádat o po-
skytnutí úkrytu a o pomoc v objek-
tech a budovách, ať jste kdekoliv 
na nákupech, na procházce, v za-
městnání, při jednání na úřadech, 
ve škole, atd. Zvuk sirény nepřika-
zuje se okamžitě vrátit domů, ale 
neprodleně se ukrýt co nejblíže 
místa, kde se nacházíte. Právě tím 
si dost možná zachráníte život.

Děti, které jsou ve škole, je nut-
né ponechat ve škole a neposílat 
je domů nebo se snažit je ze školy 
vyzvednout. Škola se o zajištění 
jejich bezpečí na nezbytně dlou-
hou dobu postará a sdělí jim, co 
mají dělat dál.  Jestliže cestujeme 
automobilem a uslyšíte varování, 
je nejlepší okamžitě automobil 
zaparkovat a vyhledat úkryt v nej-
bližší budově.

Co tedy znamená rada „Ne-
prodleně se ukryjte“?

Jednoznačně – vyhledejte úkryt 
v nejbližší budově. Tou může být 
výrovní závod, úřad, kanceláře, 
obchody, veřejné budovy i soukro-
mé domy. Když lidé budou klepat 
na vaše dveře, dejte jim příležitost 
se ukrýt. Pokud vidíte, že někteří 
zvuk sirény asi nezaslechli, varujte 
je, sdělte jim, že hrozí nebezpečí a 
poskytněte jim případnou pomoc.

Uslyšíte-li zvuk sirény, nikam 
netelefonujte. Váš pokus o získá-
ní telefonických informací jenom 
zatíží telefonní síť. Je to zbytečné! 

V dalších odstavcích se dozvíte, že 
informace získáte jinak, aniž byste 
narušili řešení vznikající mimo-
řádné události.
Když se ukryjete v budově, musíte 
zavřít dveře a okna kvůli bezpeč-
nosti osob uvnitř. Siréna může 
s velkou pravděpodobností sig-
nalizovat zrovna únik toxických 
látek, plynů, radiačních zplodin a 
jedů. Uzavřením prostoru snížíte 
pravděpodobnost vniknutí látek do 
prostoru, ve kterém se nacházíte. 
Více informací a podrobností, co 
se stalo a co se doporučuje, jak 
se zachovat, se dozvíme ze zpráv 
a informací z Českého rozhlasu, 
České televize, ale i kromě akus-
tického tónu sirén mohou vysílat i 
verbální informace.

K poskytování tísňových infor-
mací obyvatelstvu  na území ČR 
jsou uzavřeny dohody mezi Minis-
terstvem vnitra – generálním ředi-
telstvím HZS ČR a Českou televi-
zí a Českým rozhlasem. Obdobné 
dohody s hromadnými informač-
ními prostředky jsou uzavírány na 
krajské úrovni. Proto i informace o 
tom, co se stalo, proč byla spuště-
na siréna a varováno obyvatelstvo 
a co dělat dále, uslyšíte v pravi-
delných relacích a zpravodajských 
vstupech i na vaší regionální roz-
hlasové stanici. V některých měs-
tech a obcích, kde se podařilo vy-
budovat místní televizní kabelovou 
síť, se informace vysílají i v její 
síti, obecním rozhlase nebo pomo-
cí elektronických sirén. Ve většině 
míst však tyto informace budou 
vysílány na některém místním vy-
sílači v pásmu VKV. Zajistěte si 
proto předem přenosný radiopřijí-
mač VKV a náhradní baterie.

Je dobré si předem zjistit, na 
které frekvenci a na které místní 
rozhlasové stanici budou vysílány 
po vzniku mimořádných událostí 
informace pro obyvatelstvo.

Na stanicích Českého rozhlasu 
a České televize se předpokládá 

informování obyvatelstva o opat-
ření v rámci celého území ČR v 
případě krizového situace, která 
vyžaduje koordinaci opatření na 
ústřední úrovni.

Když zazní varovný signál – ko-
lísavý tón sirény, nezapomeňte na 
tři základní kroky vedoucí k vaší 
záchraně:

1.  Neprodleně se ukryjte.
2.  Zavřete dveře a okna.
3.  Zapněte rádio a televizi.

Ověřování provozuschopnosti 
systému varování a vyrozumění 
se provádí zpravidla první středu 
v měsíci ve 12 hodin akustickou 
zkouškou koncových prvků va-
rování zkušebním tónem (nepře-
rušovaný tón sirény po dobu 140 
vteřin). O této skutečnosti se oby-
vatelé dozví z hromadných infor-
mačních prostředků.

Signál „Požární poplach“

Tento signál je vyhlašován pře-
rušovaným tónem sirény po dobu 1 
minuty. Vyhlašuje se pro jednotky 
požární ochrany a není varovným 
signálem pro obyvatelstvo. U elek-
tronických sirén napodobuje hlas 
trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-
ŘÍ“… po dobu jedné minuty.

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

Pokračování v příštím vydání 
(Evakuace, ukrytí)
Čerpáno z knihy Ochrana člověka 
za mimořádných událostí, Praha 
2003
Autoři: plk. Mgr. Bohumír Martí-
nek – vedoucí autorského kolekti-
vu
 RNDr. Petr Linhart, CSc. 
– vedoucí autorského kolektivu
 Mgr. Václav Balek
 Ing. Tomáš Čapoun, CSc.
 Dušan Slavík
 Ing. Josef Svoboda
 Mgr. Iason Urban
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Dopravní nehody
Dne 14.července 2008 byla jednotka 
vyslána na dopravní nehodu osob-
ního automobilu s chodci do obce 
Jimramov. Při našem příjezdu už na 
místě zasahovala záchranná služba 
z Nového Města na Moravě. Na mís-
tě se nacházeli 2 těžce zraněné osoby 
– žena a muž. U zraněné ženy byly 
obnovovány životní funkce. Při veš-
keré snaze záchranářů žena zemřela. 
Zraněný muž byl ošetřen a naložen 
do sanity, která ho odvezla do nemoc-
nice v Novém Městě. Velitel zásahu 
si na místo vyžádal příjezd psycho-
ložky z HZS kraje Vysočina. Po vy-
šetření události dopravní a kriminální 
policií, naložila jednotka usmrcenou 
ženu do vozidla pohřební služby. Po 
té byl proveden úklid místa nehody 
a jednotka se vrátila na základnu.
Dne 27. července jednotka vyjela na 
dopravní nehodu osobního automo-
bilu s motocyklem na křižovatku u 
Penny marketu v Bystřici n. P. Na 
místě se nacházeli 4 zraněné osoby. 
Jednotka pomáhala s ošetřením zra-
něných a transportem do sanitek. Po 

té jednotka provedla zabezpečení 
vozidla a motocyklu proti požáru 
a úniku provozních kapalin do život-
ního prostředí. Na místo se dostavila 
dopravní policie, která celou nehodu 
zdokumentovala. Po vyšetření udá-
losti jednotka provedla úklid vozov-
ky.
Technická pomoc
Dne 19. července byla jednotka po-
žádána o pomoc záchranné službě 
se zraněnou osobou na Sídlišti II. 
v Bystřici n. P. Po příjezdu a ná-
sledném průzkumu jsme zjistili, že 
zraněná osoba se nachází v 1. patře 
panelového domu. Osoba byla za 
pomocí záchranářů uložena do vaku-
ových nosítek a přenesena do sanity.
Planý poplach
Dne 22. července v ranních hodi-
nách byla jednotka vyslána na požár 
lesa u železničního přejezdu blízko 
Rodkova. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že se nejedná o požár, ale 
o páru nad rybníkem, který se nachází 
v blízkosti.

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

Řidiči pozor!!
Vzhledem k tomu, že dochází 

k nové právní úpravě v zákoně 
o získání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových 
vozidel, je zapotřebí Vám sdělit, že 
je nutné, aby „profesionální řidiči“ si 
u příslušného obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností (MěÚ Bys-
třice nad Pernštejnem) zažádali, resp. 
podali žádost o vydání osvědčení 
profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) 
do 30. 9. 2008 včetně. Toto nutné 
zlo je z důvodu nové technologie 
vydávání OPZŘ, vydává se kartička 
podobná řidičskému průkazu nikoliv 
již papírová forma osvědčení. Doba 

výroby této kartičky je 15 dní. K 
podání žádosti je nutné, aby OPZŘ 
bylo platné. V případě podání žá-
dosti po 1. 10. 2008 nelze vydat 
OPZŘ a je zapotřebí prodělat celé 
školení, což zahrnuje nejméně 140 
hod. a několik tisíc korun. Nejbližší 
školící středisko v našem obvodu 
pro skupinu C, C + E je Vyšší od-
borná škola a Střední odborná škola 
zemědělsko-technická Bystřice nad 
Pernštejnem, Dr. Veselého 343, tel. 
566 550 917. Celý seznam školících 
středisek by měl být k nahlédnutí 
na stránkách Krajského úřadu kraje 
Vysočina.       Odbor dopravy a SH

Vybrané události HZS Bystřice n. Pernšt.

DEN BEZ AUT!!

Vážení spoluobčané,
blíží se nám Evropský týden mobi-

lity (od 16. 9. 2008 – do 22. 9. 2008) 
a Evropský den bez aut (EDBA) ve 
dne 22. 9. 2008. Město Bystřice nad 
Pernštejnem se připojuje k Evropské-
mu dni bez aut, jeho připojení je jeho 
cílem deklarovat snahu o zlepšení ži-

votního prostředí v rámci integrace 
dopravy na místo individuální, včet-
ně otázky snížení dopravní intenzity 
na úkor společenství lidí – heslo pro 
rok 2008 je „Čistý vzduch všem“. 

K výše uvedenému bude dne 
22. 9. 2008 městská hromadná 
doprava (MHD) jezdit zdarma. 
Samotný den EDBA vychází na 
pondělí, a tedy proto vyzývá-
me všechny zaměstnance měst-
ského úřadu Bystřice nad Pern-
štejnem a Vás občany, abyste 
v rámci dne EDBA využili k cestě 
do zaměstnání a zpět - jízdu na kole, 
chůzi, nebo veřejnou dopravu (vlak, 
autobus).         Odbor dopravy a SH

Povídání o houbách:
3. Jedovaté houby, dříve považované za jedlé

Čirůvka zelánka je houbou pre-
ferující písčité bory. V okolí Bystři-
ce n. P. jsem ji zatím nenašel. Píši 
zde však o ní proto, že zelánka je 
ještě nyní doporučenou, chutnou, 
jedlou a dokonce tržní houbou (viz 
např. Velký fotoatlas hub z jižních 
Čech, 2004). Vyvolává však gast-
rointestinální otravy i otravy vy-
volané imunitní reakcí a vznikem 
protilátek. Toto zjištění je vpravdě 
největší senzací poslední doby.

Pestřec obecný je nezaměnitel-
nou houbou rostoucí od června do 
října  v jehličnatých, zvláště boro-
vých lesích, často přímo z půdy v 
zářezech cest, na kamenitých strá-
ních apod. Podle atlasů se sbírají 
mladé plodnice, které se užívají 
nejspíše jako koření do polévek 
nebo omáček v podobě tenkých 
plátků. Po požití vyvolává otravy 
stejného typu jako plodnice čech-
ratky černohuňaté.

Hřib nachovýtrusý mě občas 
někdo přinese s dotazem, co to 
je a zda je to jedlé. Tento špinavě 
až čokoládově hnědý, jakoby za-
kouřený hřib roste roztroušeně až 
vzácně v podhorských smrčinách 

od června do října. V literatuře 
staré 20 a více let je uváděn jako 
méně chutný, jedlý, někdy i jako 
dobrý a jedlý. Důrazně před ním 
houbaře varuji. Patří opět mezi ty 
druhy hub, které způsobují záněty 
sliznic trávícího ústrojí.

Co přinesou výzkumy dalších 
let se neodvažuji domýšlet. Vždyť 
jen v současné době přeřazení ze-
lánky z tržních hub do hub jedo-
vatých bylo opravdu nečekané a 
byl nad tím stejný údiv, jako byl 
před třiceti lety údiv nad přeřaze-
ním čechratky podvinuté, která se 
dost často konzumovala. Doporu-
čil bych aktivním houbařům, aby 
se zajímali o novou mykologickou 
literaturu, tu starší vyřadili anebo 
si v ní udělali patřičné poznámky. 
Je vhodné v případě nejasností 
kontaktovat mykologickou po-
radnu (ta nejbližší je asi až v Brně 
a není denně otevřená). Můžete 
se přijít poradit na podzim do mu-
zea v době, kdy tam bude zřízená 
krátká výstavka spojená s porad-
nou, a případně přinést ukázat 
i Vaši houbařskou literaturu. Pře-
ji úspěšný houbařský rok 2008, 
hodně pěkných nálezů a krásných 
chvil v přírodě.   Jaroslav Čáp

Dokončení článku z červnového 
čísla.

Slévárenské sympozium konané ve dnech 
9. a 10. srpna 2008

Tak jako již v předchozích dvou 
letech patřilo náměstí v Bystřici ře-
meslům. Ve dnech 9. a 10. srpna 
2008 pořádala nezisková organizace 
Zapnuto Bystřice o.s. ve spoluprá-
ci s Městským muzeem a Městem 
Bystřice nad Pernštejnem na náměstí 
Slévárenské sympozium. Oproti mi-
nulým letům se rozšířily okruhy před-
stavovaných řemesel i na zvonařství 
a prezentace svařování. Řemesla zde 
byla představována prostřednictvím 
studentů Střední průmyslové školy 
v Brně, Školy řemesel v Třebíči a Vyš-
ší odborné školy a Střední odborné 
školy zemědělsko – technické Bystřice 
nad Pernštejnem. Nebyla zde jenom 
možnost vidět při práci kováře, kovo-
rytce, kovolitce, zvonaře či svářeče, ale 
některé z řemesel si mohli návštěvníci 
sami vyzkoušet.

Vedle ukázek tradičních řemesel 
se zde prezentovaly fi rmy působící v 
našem regionu, které tímto způsobem 
vyjádřily myšlence slévárenského 

sympozia svoji podporu. Hlavním 
cílem bylo poukázat na důležitost 
studia technických oborů, které mají 
v našem regionu velkou tradici a se 
kterými je spojena jistota perspektiv-
ního zaměstnání. 

V letošním roce také vyhlásilo Ob-
čanské sdružení Zapnuto Bystřice o.s. 
ve spolupráci s fi rmami Wera Werk 
s.r.o. a Železárny Štěpánov s.r.o. sou-
těž manuální zručnosti, která byla 
určena pro žáky II. stupně základních 
škol. Tím byla znovu otevřena myš-
lenka podpory studia technických 
oborů, o které zájem nejen v našem 
regionu v minulých letech stagnoval. 
A přitom největšími zaměstnavateli v 
našem okolí jsou právě fi rmy se stro-
jírenským zaměřením jako již zmiňo-
vané společnosti Wera Werk s.r.o. a 
Železárny Štěpánov s.r.o., ale i fi rma 
ROTTER s.r.o. či fi rma ZDT Bystřice 
nad Pernštejnem. A právě i díky nim 
se mohla o Vavřinecké pouti vytvořit 
na náměstí netradiční podívaná. -ok-
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40. VÝROČÍ SRPNOVÉ OKUPACE
ve studiu i odborném 
rozletu a výjezdu za 
hranice, zase bujely 
všechny ty smrduté 
byliny, jimž se tolik 
daří v totalitních re-
žimech!

Události spojené 
se srpnovou okupa-
cí se nevyhnuly ani 
Bystřicku, i když 
jsme zde nepoznali 
brutalitu, jež opano-
vala především velká 
města. Z archivních 
sbírek bystřického 
muzea přinášíme pro 
připomenutí černé 
stránky našich dějin 

alespoň pár ukázek. Například vý-
zvu občanům Rožné a dobový pla-
kát ze Štěpánova (na s. 1).

Hynek Jurman

Už je tomu rovných 40 let, kdy 
vtrhla spojenecká vojska Varšav-
ské smlouvy bez pozvání do naší 
vlasti, kterou zdevastovala, roz-
střílela, četné protestující krvavě 
pobila (doloženo 108 obětí na ži-
votě) a tomu všemu po pár měsí-
cích naši čelní představitelé říkali 
bratrská pomoc.

Což byl dopad nejvíce devas-
tující. Najednou i ta největší ab-
surdita byla vyhlášena za normu, 
nejvyšší straníci už o rok později 
nechali střílet do vlastních lidí, 
funkcionáři, úředníci, učitelé a 
další činní občané ukázali během 
roku tři rozdílné kabáty a hluboká 
beznaděj na dvacet let zasedla na 
českou kotlinu… Zase se kádro-
valo, vylučovalo z práce, bránilo 

Město Bystřice nad Pernštej-     
    nem,

Konfederace politických věz- 
    ňů,

Svaz PTP České republiky,
Svaz bojovníků za svobodu,
Tělocvičná jednota Sokol,
Tělocvičná jednota Orel,
Junák svaz skautů a skautek,

zvou všechny občany

v pátek 12. září v 10 hodin
na vzpomínkové setkání
u sochy T.G. Masaryka, 

našeho prvního prezidenta
Československé republiky,
k uctění jeho památky.

Sraz všech účastníků setkání
před radnicí městského úřadu.

Vzpomínáme již 71 let od jeho             
úmrtí.

Horácké folklorní soubory Rožínka a Groš slaví 25 let
Psal se školní rok 1982/83 a teh-

dy poprvé paní učitelku Věru Pala-
tickou napadlo s dětmi své čtvrté 
třídy základní školy v Dolní Ro-
žínce založit národopisný kroužek. 
Asi nikdo netušil, co to obnáší, ale 
celá třída byla nápadem nadšená. 
Za velké pomoci rodičů se podaři-
lo ušít první modrobíle pruhované 
sukně a obyčejné bílé plátěné koši-
le. Děti si tehdy především hrály a 
opravdu je to bavilo. Občas někde 
svoje „umění“ předvedli na jeviš-
ti, a to byly první krůčky souboru 
Rožínka.

Zlomovým rokem konce dět-
ských her se stal školní rok 
1985/86, neboť tehdy se poprvé 
paní Palatická se svými čtyřmi 
žáky přihlásila na školení vedou-
cích folklorních souborů do Tře-
bíče. Tehdy třídenní školení vedla 
paní Zdeňka Jelínková a u klavíru 
ji „statečně“ doprovázel pan Míla 
Brtník. Toto školení se souboru sta-
lo osudným, protože tady se tehdy 
dětí ujali členové souboru Vyso-
čan z Jihlavy a za tři dny školení 
děti dostaly pěkně do těla. Od této 
doby k nim dvakrát ročně na celou 
sobotu několik let jezdil pan Ing. 
Míla Brtník. Bývalo to nacvičová-

ní tanců, kroků a průprav od rána 
do večera. Pokaždé to byla pěkná 
dřina, ale základy horáckých tanců 
pochytili.

Sobotní nácviky s „Brťou“, jak 
jsme mu pracovně říkali, probíha-
li až do ukončení vedení souboru 
paní Palatickou. Během práce paní 
Palatické se spousta dětí naučila 
základním tanečním krokům a v 
kolektivu ostatních si především 
užila spousty legrace a „nervů“ bě-
hem vystoupení v celé republice. 
Každý, kdo prošel „národopisem“ 
může na tyto zážitky zavzpomínat.

Postupem času převzala záštitu 
nad souborem obec Dolní Rožín-
ka a také mládežnická organizace 
„Mládí Vysočiny“. V současné 
době pracuje pod vedením paní Si-
mony Špačkové.

V roce 1988 založila Paní Věra 
Palatická již svůj čtvrtý soubor 
- Groš. Jeho členy byly nejmladší 
děti. Proto jí s nácviky pomáhala 
děvčata ze souboru Rožínka – Jit-
ka Dvořáčková, Ilona Cejnková a 
Simona Kulková. Později nácviky 
vedla jen Simona Kulková.

V roce 1993 převzala vedení 
souboru Groš natrvalo Bohumila 
Doležalová. Byl to stále soubor 

sdružující nejmladší děti. Sa-
mostatné začátky nebyly lehké, 
protože dětičky musely všechno 
zpívání a říkání zvládat samy bez 
doprovodu. Proto Bohunka hle-
dala nějakou schopnou osůbku, 
která by jí s dětmi pomohla a jěště 
uměla hrát na nějaký hudební ná-
stroj. A povedlo se! Do Rožné se 
přistěhovala paní Ivana Janoušo-
vá s rodinou a začala s Bohunkou 
spolupracovat. Hrála na housle, a 
tak se povedlo pro děti (poprvé v 
historii souborů na Rožínce) za-
jistit tradiční hudební doprovod 
a housle neodmyslitelně spojit s 
Grošem. Postupem doby malé děti 
stárly, tancovat však nepřestávaly, 
a soubor se rozrostl o další nové 
členy. Scházely se tak děti od šes-
ti do patnácti let. V této době také 
začaly jezdit na letní prázdninová 
soustředění. Trvala vždy týden a 
nejen, že se zde učily kroky, ale 
užívaly si i prázdninových her. Čas 
ubíhal, Bohunka se vdala, zača-
la bydlet v Ujčově a na Rožínku 
dojížděla. Právě vzdálenost, ale i 
péče o rodinu a nové zaměstnání ji 
přinutilo z vedení souboru odejít. 
S Horáckem se však nerozloučila a 

v místě svého zaměstnání založila 
soubor Borověnka. Vedení soubo-
ru Groš převzala jeho odchovanky-
ně Eva Janoušová.

Polistopadové změny v naší 
republice si vyžádaly vznik ob-
čanského sdružení GROŠ, které 
zajišťuje a organizuje činnost obou 
národopisných souborů Rožínky 
a Groše. Předsedkyní sdružení je 
paní učitelka Ivana Janoušová, kte-
rá je současně i vedoucí souborové 
muziky.

Avšak oživovat krásné lidové 
tradice Horácka po celé roky by ne-
bylo možné bez každoroční fi nanč-
ní podpory Obce Dolní Rožínka, 
ke které se přidala i Obec Rožná a 
v posledních letech nám pomáhají 
i Obce Bukov a Blažkov.

Pokud dobře počítáte, tak je to 
letos přesně 25 let, co jsme začali 
tancovat.

Soubory Rožínka a Groš vás sr-
dečně zvou na oslavu 25 let. Akce 
se koná 13. září 2008 od 15 hodin 
v zámeckém parku v Dolní Rožín-
ce. V případě nepříznivého počasí 
bude program zajištěn v místním 
kulturním domě.
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Hledání ztraceného času: Hřbitovní kvítí
mlouvám se čtenářům, že je dnes se 

svým vyprávěním zavedu na hřbitov. 
Zavedu za dobře udržovaný hřbitov 
pod starodávným kostelíkem v obci 
Rožná. Byl to krásný májový den, na 
všech hrobech již plno jarních květin, 
hlavně plno bezu. Na jeden hrob chci 
i já položit květiny. Ten hrob je v dolní 
části hřbitova a již mnoho let v něm spí 
věčný sen můj přítel, vesnický muzi-
kant Jan Martínek z Josefova. Kladu 
na hrob kytičku jarních květů a vzpo-
mínám na ten krásný dávný čas našeho 
společného muzikantského putování. 
Nesmírná láska k hudbě jej provázela 
celý život. Od dětství nevynechal žád-
nou příležitost být tam, kde vyhrávaly 
tehdy známé dechovky z Bystřice, 
Nedvědice, Rozsoch, z Tišnova. Začal 
se učit na hudební nástroje, znal zahrát 
na několik, ale jeho velkou  láskou byl 
klarinet. Bylo s podivem, jak s těma 
svýma upracovanýma rukama dědin-
ského zemědělce mistrně ovládal hru 
na tento křehký nástroj.

Na vojně sloužil u vojenské hudby 
a když se vrátil, založil si kapelu svou. 
Martínci byli brzy populární, vyhráva-
li při vesnických muzikách, vyhrávali 
na oslavách a svou hrou vyprovodili 
bezpočet zemřelých na jejich posled-
ní cestě. Kapelník Jenda Martínek 
byl všude velmi oblíbený a jeho píseň 
o životě vesnického samotáře „ Kou-
pil jsem si kozu “, vešla do dějin. Ještě 
jednou pohlédnu na jméno vyryté do 
žuly a loučím se. Milý kamaráde! Ať 
se Ti dobře spí v té naší krásné rodné 
zemi a ať  tvůj klarinet, tak jako zde 
na zemi, krásně a jasně zní v nebes-
ké kapele u svaté Cecilie, patronky 
všech muzikantů. Ať lidé, kteří Tě ješ-
tě pamatují nosí na tvůj hrob květiny, 
postojí a s povděkem vzpomenou na 
vzácného člověka, muzikanta Jendu 
Martínka, který za svého života přiná-
šel lidem svou muzikou tolik krásných 
radostných chvil.

Ze hřbitova ještě neodcházím. Je 
čas májových oslav Osvobození, ne-
mohu proto nepoložit květy jara na 
skromný hrob v horní části hřbitova. 

Hrob a prostý pomník, který všem 
lidem oznamuje, že zde je pochován 
sovětský partyzán Michal Oniščen-
ko. Padl v boji s ustupující německou 
armádou na konci války. Padl v boji 
proti německému nacizmu, který měl 
v plánu zotročit a vyhubit především 
slovanské národy a celý svět uvrh-
nout do nepředstavitelné poroby. Za 
války přišel do naší země, aby spolu 
s námi bojoval za svobodu své i naší 
vlasti. Mladý ukrajinský chlapec, měl 
ještě celý život před sebou a ptáci nad 
jeho hlavou píseň nedozpívali. Jeho 
matka se jeho návratu nedočkala. 
V bolestných slzách se svých synů 
z války nedočkalo miliony matek. 
K jiným do vázy vsunují bezové kvě-
ty. Myslím na to, jak po válce celý 
svět věřil, že již nikdy žádné války 
nebudou a dnes vidím, jak je situace 
zcela jiná. Na přípravu dalších válek 
věnují se miliardy dolarů, zatím co 
někde umírají děti v bídě a hladu.

Je ctí místní obce a všech, kteří hrob 
Michala Oniščenka udržují a květina-
mi zdobí. Jsou to lidé z Rožné i z oko-
lí. Je krásný příklad i ze Zvole.

Ať lidé nikdy nezapomenou na 
oběti padlých v boji proti fašizmu, ať 
na jejich hrobech nikdy neuvadnou 
květiny ať nikdy neuvadnou vděčné 
vzpomínky na ně.

Nedaleko vchodu se zastavují ješ-
tě u jednoho hrobu. Před mnoha lety 
jsem se zde, na tomto místě za učitele 
loučil s vesnickým učitelem Rosic-
kým. Učitel Rosický, můj starší pří-
tel, působil dlouhá léta ve Stříteži.

Stále klidný, vždy usměvavý, 
moudrý vesnický kantor, vynikající 
jednotřídkář, byl jedním z těch ves-
nických učitelů, kteří po celá léta 
šířili v našich zapadlých dědinách 
osvětu, mládež vychovávali k vlas-
tenectví, vzdělanosti a modernímu 
hospodaření. Takový byl vesnický 
učitel Rosický, Vy, jeho žáci, pokud 
ještě žijete a na něho vzpomínáte, vě-
nujte mu vždy vděčnou vzpomínku a 
z vašich zahrad uvažte kytici.

Josef Pecina

Říká se, že spokojený člověk musí 
být mladý, zdravý a bohatý.

Je to pravda? Pracuji se staršími 
lidmi a zajímalo mě, jak oni cítí svoji 
spokojenost. Mládí je nenávratně pryč, 
zdraví již není stoprocentní a důchod 
také nevyvolává pocit bohatství. 

Lidé narozeni v období cca 1918 
– 1943 prožívali svá dětství, nejdůle-
žitější část života nutná pro utváření 
charakterů, v chudé poválečné sféře. 
V této době bylo nezbytné pro přežití 
jídlo a oblečení. Lidé si museli pomá-
hat a držet pohromadě. 

Jejich dospívání a střední věk byl 
ovlivněn érou socialismu a kolek-
tivizace. Vytvářeli se různé spolky 
a kdo nebyl v davu, byl podezřelý. 
Jakákoliv individualita člověka, svo-
bodné myšlení, vlastní názor, vše 
bylo potlačováno. Lidé si zvykli na 
konzumní styl života. Celý život byl 
,,nalajnovaný“ dopředu, věděli, co je 
čeká a co se očekává od nich.

Období svobody je zastihlo větši-
nou v době, kdy již odcházeli do dů-
chodu. Spousta informa-cí, novinek 
a technických vynálezů, společenské 
a sociální změny - to vše vyvolává 
u dnešní generace starých lidí nejisto-
tu.

Na měření pocitu spokojenosti 
jsem použila běžnou psychologickou 
metodu - Škála životní spokojenosti 
ve stáří, která byla již dříve k tomu-
to účelu vytvořena. Člověk odpovídá 
ano nebo ne na dané otázky a podle 
odpovědí zjistíme, jak hodnotí sám 
sebe, jaký postoj zaujímá k součas-
né životní etapě a jaký přínos pro něj 
mají jednotlivé činnosti. Protože spo-
kojenost úzce souvisí s momentálním 
duševním rozpoložením, osobnostní-
mi rysy a také s tělesným stavem po-
užila jsem i jiné dotazníkové metody, 
které tyto oblasti dokáží zmapovat. 

A jak jsou tedy spokojeni senioři 
na Bystřicku?

Zjistila jsem, že zdravotní stav 
a momentální výkonnost není tím 
nejdůležitějším, co ovlivňuje pocit 
spokojenosti u starých lidí. Podle 
odpovědí mnoho seniorů s výraz-
nými zdravotními problémy se cítí 
více spokojenější než jejich relativně 
,,zdraví“ vrstevníci. Překvapilo mě, 
že čím je člověk starší, tím méně se 
cítí spokojen. 

Lidé s vyšší mírou úzkostnosti, 
jako osobnostního rysu, jsou cel-
kově méně spokojeni. Díky tomuto 
osobnostnímu nastavení, cítí zvýšené 
napětí a neklid, který je nutí k větší 
aktivitě. Mají mnoho koníčků a prio-
rit. Více se zajímají o vše kolem sebe. 
Stále se snaží být prospěšní druhým, 
neplýtvají časem a žijí každý den na-
plno. Kladou větší požadavky nejen 
na sebe, ale i na své okolí.

Naopak lidé s nižší mírou úzkost-
nosti, jsou podle odpovědí v koneč-
ném výsledku sice spoko-jenější, ale 

OKNO DO DUŠE: 
1. Spokojenost a stáří

určitě také pohodlnější. Svůj život 
tráví pasivně. Zájmy a hodnoty za-
měřují spíše na sebe a na nejbližší 
členy rodiny. Nemají příliš velké cíle 
a ambice. Jsou spokojeni s tím, co jim 
život každý den přináší.

A jak je to se spokojeností mezi se-
niory ve vlastním domácím prostředí 
a v DPS? Myslela jsem, že lidé žijící 
,,doma“ budou více spokojení, ale ne-
byla to úplně pravda. Lidé bydlící ve 
vlastním domě (bytě) mají mnohem 
více povinností. Musí vynakládat vět-
ší množství energie, aby se dokázali o 
sebe, popř.své svěřence (mnozí z nich 
mají pejsky, domácí zvířata) postarat 
a vše zabezpečit. Tím, že to zvládají 
si sice potvrzují svá sebehodnocení, 
ale celkový pocit spokojenosti si ne-
zvyšují. Možná k tomu také přispívá 
to, že si více uvědomují existenciální 
starosti: kdo mi pomůže když nebudu 
moci, jak to budu zvládat dál ……..? 

Lidé žijící v DPS nemají tolik po-
vinností, běžný chod domácnosti jim 
často pomáhají zajistit pečovatelky. A 
tak senioři mají více času, který mo-
hou věnovat pouze sobě. Někomu se 
může i stát, že postupně ztratí zájem 
o to, co se kolem něho děje. Přestane 
žít vlastní život a začne prožívat růz-
né telenovely a bulvár. Překvapivě, 
celkově lidé v DPS vykazovali vyšší 
pocit spokojenosti než v domácím 
prostředí. 

Spokojenost je u naprosté většiny 
bystřických starých lidí spojena se 
soběstačností. Ta jim dává možnost 
svobody. Mají radost, když si dokáží 
sami nakoupit, dojít k lékaři, postara-
jí se o sebe a nejsou závislí na okolí. 
Tato ,,svoboda“ stojí na předním žeb-
říčku jejich hodnot. 

Ale i pacienti upoutaní na lůžko 
dokáží být spokojeni. U nich je po-
cit nezávislosti spojen spíše se svo-
bodou ducha. I když nedokáží své 
tělo ovládat, snaží se být nezávislí v 
myšlení. Tito lidé mají velice osobité 
názory na život a pokud nesklouznou 
do egocentrizmu, dokáží být pro své 
okolí velmi cenní. 

Někteří lidé, většinou s nižším vzdě-
láním potřebují k pocitu spokojenosti 
spíše materiální potřeby, různé akce 
s dárky, zboží v akci, popřípadě seriály 
v televizi. Nemají potřebu a ani nechtě-
jí přemýšlet o smyslu života, berou ži-
vot tak jak přichází den za dnem.

Člověk by se asi neměl ptát co je 
smyslem jeho života, ale vzít svůj ži-
vot jako výzvu a hlavně přijmout od-
povědnost za to, co se svým životem 
provádí. Záleží jen na něm. 

My mladší bychom si měli uvědo-
mit, že dnešní senioři nás předběhli 
v čase a kde jsou nyní oni, tam bude-
me za pár let i my.    Jitka Bukáčková

Dnešním článkem zahajujeme 
řadu příspěvků Mgr. Jitky Bukáč-
kové o životě kolem nás.

V úterý 5. srpna 2008 zahájila činnost nová redakce rádia Petrov ve Žďáře 
nad Sázavou. Na frekvenci 98 FM mohou posluchači do vzdálenosti 30 km 
poslouchat blok zpravodajství z regionu i publicistický magazín. Protože re-
daktorky věnují značnou pozornost i dění na Bystřicku, můžete se leccos zají-
mavého ze svého okolí dozvědět právě z rádia Petrov. Na snímku majitel rádia 
s redaktorkami a hosteskami v okamžiku otevření redakce.                       -HJ-

Rádio PETROV na Vysočině
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Zubní pohotovost k srpnu a září 2008
SRPEN

30. 8. 2008 MUDr. Věra Prášková, Dolní Rožínka
31. 8. 2008 MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí

ZÁŘÍ
  6. 9. 2008 MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou
  7. 9. 2008 MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí
13. 9. 2008 MUDr.  Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
14. 9. 2008 MUDr. Jiřina Foltanová,  U Zbrojnice 404, Svratka
20. 9. 2008 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
21. 9. 2008 MUDr. Stanislav Voborný, Osová Bitýška 130

Ordinační doba: 09.00-12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových 
stránách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pra-
covní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb) 
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)

NON STOP POHOTOVOST
BRNO ŽIDENICE, KARÁSKOVO NÁM. 11, STOMATOLOG. CENTRUM K-11, 
TEL.: 548 424 242 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA

Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 50 (pasáž)
Oznamuje zápis v místě školy pro předškolní a školní děti, mládež 

a dospělé
ve školním roce 2008/09:

1. a 2. září od 10.00 – 16.00 hod.
dále kontakt na telefon     603 827 735

a elektronická přihláška    www.yamahaskola.cz
Talentové zkoušky se nekonají, HŠY pracuje s přesvědčením, že „není 
nehudebních lidí, jsou jen nerozvinuté talenty“.

Ke konci června HŠY představila 
v Kulturním domě výsledky hudeb-
ního vzdělávání po ročním působení 
v Bystřici n. P. Koncertem svých 
žáků. Vystoupení byla od předškol-
ních dětí po dospělé žáky – to je také 
jeden z cílů školy.

Přichystat potřebné pro Koncert 
nebylo jednoduché. Předcházela 
domluva v KD a pak zkoušky tech-
niky, mikrofonů, nahrávek midi, CD 
a to vše bylo nutno skloubit s hrou 
na nástroje, či zpěvem.. Před za-
čátkem tedy bylo na podiu několik 
keyboardů (kláves), mikrofonů na 
stojanech a také drobných rytmic-
ko-melodických nástrojů. Instru-
mentalisté předvedli na keyboard a 
fl étnu nejen pěkné výkony, ale také 
výbornou souhru s nahrávkami a 
rovněž spolu. Předvedli, že žák zde 
není osamocen, ale od začátku se učí 
souhře s nahrávkou, jiným žákem, 
či učitelem. Repertoár byl široký. 
Posluchači v něm mohli poznávat 

KONCERT HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA
úpravy tanců, písní lidových či po-
pulárních, jazz a třeba Ódu na radost 
od Beethovena.

V předškolním oboru Rytmické 
krůčky se děti vůbec nebály. Neměly 
moc prostoru mezi keaboardy a mi-
krofony, ale s chutí všem zazpívaly, 
zahrály na fl étnu a trochu zadováděly. 
I zde je spojovala souhra.

V oboru pop-rock zpěv se uvedli 
dospělí žáci. Vystřídali se v různých 
propojeních svých hlasů a také sólo-
vě. Písně byly náročné – jen posuďte, 
např: Kam zmizel ten starý song, Sa-
xana, Prý se tomu říká láska. V sólo-
vých výstupech Jsi můj pán, Křídla 
motýlí, Paganini. Čistota vokálního 
projevu, která byla na prvním místě, 
jeho procítěnost, a síla hlasu, podpo-
řená mikrofonem, ukázaly kvality 
těchto mladých zpěváků.

Účinkujícím i divákům udělal kon-
cert radost. A HŠY pokračuje v hu-
debním vzdělávání v Bystřici n. P. 

Mgr. Helena Horáková

V loňském školním roce působil Nadosah 
na více než devíti školách

Nadosah - centrum prevence, 
spadající pod Oblastní charitu Žďár 
nad Sázavou, provozuje společně 
s nízkoprahovým zařízením pro děti 
a mládež programy primární preven-
ce pro základní školy, střední školy 
a ostatní školská zařízení. Program 
je certifi kován MŠMT a je jedním 
z třiceti tří projektů v České republi-
ce, kterým byla ověřena a potvrzena 
kvalita poskyto-
vaných služeb. 

Nadosah – cp 
působí nejenom 
v bystřickém re-
gionu, ale i na zá-
kladních školách 
v Jimramově, 
Bohdalově, Bob-
rové a Velkém 
Meziříčí. Mezi 
střední školy, se kterými spolupracu-
je, patří Hotelová škola Světlá a OA 
ve velkém Meziříčí a SOŠ a SOU 
Polička. Na většině případů se jedná 
o spolupráci dlouhodobou. 

„Při preventivních aktivitách se 
obecně zabýváme tématy jako jsou 
vztahy ve třídě, osobní zodpovědnost, 
partnerské vztahy, návykové látky 
včetně alkoholu a cigaret, sebepozná-
ní, komunikace a spolupráce.“ sdělil 

Bc. Robert Knebl, vedoucí Nadosahu 
– centra prevence.

Pro žáky, kteří se počátkem nové-
ho školního roku dostávají do nových 
školních kolektivů, pořádá Nadosah 
adaptační kurzy. V letošním roce 
opustili povinnou školní docházku 
ti, kteří se zúčastnili našich prvních 
adaptačních kurzů. „Adapťák byl 
super. Poznala jsem tam nové ka-
marády a dnes se mi nechce do nové 

třídy.“ hodnotí 
jedna z účastnic 
adaptační kurz 
roku 2004, která 
s novým školním 
rokem přechází 
na střední školu. 

Díky pří-
spěvkům Města 
Bystřice n. P. a 
Fondu Vysočina 

se adaptační kurzy podaří zrealizovat 
i v letošním roce v rámci programu 
prevence kriminality, a to především 
pro 6. třídy základních škol. „Stoupa-
jící zájem o naše programy nás utvr-
zují o důležitosti našich programů 
a zároveň nás motivuje do další prá-
ce a do dalších aktivit.“ dodal Robert 
Knebl. Ing. Vlastimil Růžička,

koordinátor programů primární   
prevence

Tisková zpráva ze dne 18. 8. 2008

Posláním Domova pro seniory Mitrov je zajištění podpory seniorům tak, 
aby byla zajištěna smysluplnost každodenního žítí při zachování dosavadních 
schopností a lidské důstojnosti.

Domov nabízí rezidenční služby (ubytování, stravování, úklid, péče o ošacení).
Domov poskytuje zdravotní a ošetřovatelskou péči.
Domov podporuje péči tělesnou, duševní, duchovní, kulturní.

POSLÁNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Posláním oddělení Slunečnice je nabídnout podporu a služby odpovídající      

zhoršujícímu se stavu uživatele v důsledku onemocnění demencí v případě, že 
rodina a blízké okolí není schopno již pomoc a péči adekvátně zvládnout.

KOMU NEMŮŽE NAŠE ZAŘÍZENÍ POSKYTNOUT SLUŽBY
- jejichž zdravotní stav, vzhledem k našim podmínkám, personálnímu obsa-

zení a vybavení, nejsme schopni kvalitně zvládnout
- mladistvým a mladým dospělým
- mladým lidem bez domova, mladým lidem páchajícím trestnou činnost, 

mladým lidem požívajícím nadměrné množství alkoholu
- uživatelům, kteří výrazně narušují občanské vztahy a Domovní řád v domově

CÍLE SLUŽBY
- podporovat uživatele služby v aktivním prožití období stráveného v domo-

vě, přitom dbát na jeho individuální a zdravotní potřeby
- podporovat a udržovat do co nejvíce možné míry rozumové a motorické do-

vednosti a návyky, které jsou v momentě přijetí klienta do domova zachovány
- umožnit prožití důstojného stáří:
a) ubytování v jedno, dvoj a třílůžkových pokojích, v rámci našich možností 

respektování práva na soukromí
b) zajistit odbornou a bezpečnou péči
c) podporovat soběstačnost uživatele
d) udržovat styk s okolím v rámci našich podmínek
e) podporovat styk s rodinou, zapojit ji do života domova a péči o uživatele
f) využít nabídky práce organizovaných dobrovolníků
g) využít dalších místních institucí za předem stanovených podmínek
(obec Strážek, Dolní Rožínka, Bystřice n. P., popř. jiné)
h) podporovat co nejvíce běžný způsob života uživatele

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
1. Respektování práv, potřeb uživatele, možnost volby.
2. Chápání a vnímání uživatele jako jednotlivce, podporování  a uspokojová-

ní jeho individuální potřeby a aktivity, jednání na úrovni vzájemného přátelství, 
rovnocennosti.

3. Přizpůsobení nabízené služby požadavkům a potřebám uživatele.
4. Podporování vzájemné důvěry, ohleduplnosti, respektu, úcty, partnerství
5. Respektování společenského postavení uživatele.
6. Dodržování Listiny základních práv a svobod.

Špačková Miroslava, vedoucí sociální péče

POSLÁNÍ DS MITROV
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KONEČNÉ POŘADÍ ANKETY

1. Pernštejn 250 hlasů
2. Kostel ve Vítochově 164 hlasů
3. Vysoká skála u Štěpánova 

150 hlasů
4. Zřícenina Zubštejn 143 hlasů
5. Zřícenina hradu Dalečín 142 

hlasů
6. Vírská přehrada 135 hlasů
7. Trenkova rokle 133 hlasů
Pro zajímavost další pořadí: 

8. Kostel sv. Václava v Dolním Čepí, 
9. Hostinec Litava, 10. – 11. Most 
v Černvíru a lávka ve Švařci, 12. 
Doly u Štěpánova, 13. Kaple ve 
Švařci, 14. – 15. Kostel ve Strážku a 
bledule u Chlébského.

ZUBŠTEJNSKÉ ŠIKY PROŘÍDLY

SEDM DIVŮ BYSTŘICKA

1. Pernštejn 2. Kostel ve Vítochově 3. Vysoká skála u Štěpánova 4. Zřícenina Zubštejn

5. Zřícenina hradu Dalečín 6. Vírská přehrada 7. Trenkova rokle 

Už tradiční Bitva o hrad Zubštejn se konala 26. července 2008. Díky 
vlivné konkurenci hradů Sovinec a Hukvaldy sice šiky zubštejnských šer-
mířů prořídly, přesto bylo na hradě co vidět. I když chabá palisáda byla 
brzy dobyta a vnadná dáma vyplacena na zadnici a vyhnána z hradu. Pivo 
bylo studené, medovina vábná a guláš chutnal všem.

Kdo si počkal na odpolední ozvučení prostranství, mohl poslouchat 
kapelu Codex, která vyznává středověkou hudbu a sledovat křest knihy 

Hynka Jurmana Zlatý pramen. Kmotrem byl docent Libor Jan, jenž sám 
tvoří přes léto historické knihy na chalupě ve Švařci, takže oba autory 
dělí pouhé dva kilometry.

Pro příští ročník by určitě neškodilo nějaké vylepšení programu, pře-
devším ozvučení a komentář během bitvy. Nabízí se například i zdrama-
tizování nějaké zubštejnské pověsti.

-HJ-

Boj byl rozhodnut lítou sečí... Jurmanovu knihu právě křtí doc. Libor JanBitva vzplála kvůli dámě...

VÝHERCI Z ŘAD HLASUJÍCÍCH
Gabriela Vokurková, Domanín – Exkluzivní prohlídka hradu Pernštejn pro dvě osoby,
Michal Přikryl, Skorotice – Romantická večeře pro dvě osoby v Penzionu Pohádka Hluboké,
Ing. Pavel Škrdlík, Karasín – Posezení pro dvě osoby na Veselém statku ve Víru s konzumací,
Milan Humpolíček, Štěpánov - Romantická večeře pro dvě osoby v Penzionu ,
Jozef Kraloviansky, Brno – Sportovní balíček v Areálu sportu v Bystřici pro celou rodinu,
Petr Havlíček, Štěpánov – Exkurze do elektrárny vodního díla Vír I.,
Lenka Škorpíková, Vítochov - Romantická večeře pro dvě osoby v Ditabaru Dalečín.
Všichni vylosovaní si mohou vzít ještě jednu osobu na zájezd po Sedmi divech Bystřicka, který se uskuteční v sobotu 6. září 2008.
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Ten, kdo sleduje orelské stránky 
na internetových stránkách města 
(www.bystricenp.cz – Kultura, sport, 
zájmy - Sportovní organizace - Orel 
jednota) ví, že orelská jednota neza-
hálí a každý měsíc připraví a nabízí 
nějakou akci. Informace o celé župě 
mohou majitelé internetu získat na 
www.zupametodejova.cz.

O průběhu akcí do března jsme již 
průběžně informovali v dřívějších 
vydáních novin Bystřicko. Nyní se 
zaměříme na zbývající měsíce první-
ho pololetí.

Turistika
Dvěma turistickými vycházkami 

uzavřel turistický oddíl bystřické 
orelské jednoty první pololetí toho-
to roku. Bylo to v sobotu 19. dubna 

2008 vycházkou na trase Olešná – 
Křídla – Zvole – Bystřice n. P. a v so-
botu 17. května 2008 trasou Olešná 
– Odranec - Nové Město n. Moravě. 
Účastníci turistických vycházek, za 
vcelku příznivého počasí, si plnými 
doušky vychutnali krásu okolní roz-
manité přírody a malebných zákoutí, 
kterých je na Vysočině nepřeberné 
množství. Jen skuteční milovníci pří-
rody dokáží ocenit to, co nám příroda 
nabízí. Měsíc červen si turisté užili 
mimo region, v sobotu 7. 6. 2008 
vycházkou v Luhačovicích, k nimž 
nás váže výjimečný vztah v podobě 
rodáka a zakladatele světoznámých 
lázní MUDr. F. Veselého. Červenec, 
sobota 5. 7. 2008, je každoročně ve 
znamení pěší poutě na Vítochov. Sr-
pen dává prostor, nejenom členům 
oddílu, k účasti na týdenní pěší pouti 
na Velehrad, jejímž spoluorganizáto-
rem je župní duchovní rádce, jáhen L. 
Kinc. Již nyní se plánují vycházky na 
druhé pololetí, které začnou měsícem 
září a skončí až s nepříznivým po-
časím. Nápadů a možností se nabízí 
spousty, někdy je těžko vybrat tu nej-
zajímavější trasu. Bystřický orelský 
turistický oddíl pro zdravý styl života, 
nejenom svých členů, ale i nabídkou 
veřejnosti, dělá skutečně maximum. 
Na fi nančním zajištění akcí se podí-
lejí různou měrou poskytnuté dotace 
MŠMT, MěÚ, kraje Vysočina a sa-
mozřejmě, i vlastní příjmy jednoty.

Stolní tenis 
V dubnu letošního roku uspořá-

dala orelská jednota v Bystřici nad 
Pernštejnem první otevřený turnaj 
pro veřejnost ve stolním tenise v ka-
tegorii dospělých a druhý turnaj pro 
kategorii mládež. Dospělých hráčů 
se zúčastnil dostatečný počet a to jak 
místních, tak i přespolních. Nechyběli 
mezi nimi ani osvědčení orelští hráči. 
Ovšem kategorie mládeže byla zále-

OREL NEZAHÁLÍ
žitostí pouze místních hráčů. První 
průkopnický turnaj lze hodnotit klad-
ně, poděkování patří za sponzorský 
příspěvek, příspěvek z dotace kraje 
Vysočina v kategorii mládeže a také 
z grantu města Bystřice n.P.

Účast na Open turnaji ve stolním 
tenise - Orlovna 2008 (19. 4. 2008)

Zúčastnilo se celkem 27 hráčů 
z toho: z Bystřice n.P. 11, z Rozsoch 
3, z Dolních a Horních Louček 4, 
z Poličky 3 a z Nového Města n. M. 6

Účast na turnaji ve stolním tenise - 
mládež - Orlovna 2008 (26. 4. 2008)
Zúčastnilo se 7 hráčů z Bystřice n. P.

Den sportu pro všechny 
Letošní, již třetí ročník akce, Den 

sportu pro všechny, se konal v so-
botu dne 31.5.2008. Tradicí se stala 
možnost dopolední návštěvy Spor-
tovní haly i pro dospělé, kdy náklady 
pronájmu hradí Orel Bystrice n. P. 
za pomoci grantů Města a kraje Vy-
sočina. Odpoledne pak je vyhrazeno 
výhradně dětem a mládeži. Na orel-
ském hřišti pro ně bývá připraveno 
několik zajímavých soutěžních úko-
lů, po jejichž splnění obdrží každý 
účastník diplom za účast v soutěži 
a sladkou odměnu. Každoročně se 
soutěžní úkoly obměňují, takže celá 
soutěž získává na zajímavosti a láká 
stále větší počet dětí. Počasí bylo pří-
znivé, dalo by se říci až příliš, proto 
také rychle mizely nápoje připravené 
pro občerstvení. Žádný účastník sou-
těže neodcházel s prázdnou. Odmě-
nou byl diplom a spousta sladkostí 
pro každého.Pro soutěže se snažíme 
nakupovat nové, poutavé pomůcky 
k čemuž využíváme částečně vlast-
ních prostředků, grantu kraje Vysoči-
na a na ostatních výdajích spojených 
s odpolední akcí se částečně podílí 
i grant MěÚ. Již nyní plánujeme nové 
akce pro příští rok, které by opět oslo-
vily širokou veřejnost. 

Odpoledne s historickým šermem
V sobotu 24. června 2008 se již 

podruhé, od své působnosti, předsta-
vil oddíl historického šermu orelské 
jednoty Bystřice nad Pernštejnem, 
na orelském hřišti, přihlížejícím di-
vákům včetně dětí a mládeže. Po 
prezentaci činnosti oddílu, formou 
krátké historické scénky, následoval 
čas věnovaný dětem a mládeži. Če-
kalo na ně totiž soutěžní odpoledne 
v plnění několika netradičních soutěž-
ních disciplín. Jako odměna po splně-
ní úkolů tu bylo letošní překvapení 
v podobě jízdy na koni. Nechyběly 
samozřejmě ani odměny ve formě 
sladkostí. Na pořádání akce se fi nanč-

ně podílelo částkou Město Bystřice 
n. P. z grantu města a kraj Vysočina 
částkou z přidělené dotace.

Stolní tenis na krajské úrovni
Šest členů orelského oddílu stol-

ního tenisu jednoty Bystřice n. P. se 
v loňském roce poprvé zapojilo do 
soutěží družstev v krajských soutě-
žích kraje Vysočina. Po úspěšně ab-
solvovaných kolech minulého roční-
ku postupují výše a v bojích o další 
postupové umístění budou pokračo-
vat i v sezóně 2008/2009.

Členi, kteří jsou zapojeni v krajské 
soutěži jsou:

Zítka Jan Zítka Ladislav
Jakubec Břetislav Mičunek Pavel
Kopecký Rostislav Plánka Ladislav
Všem uvedeným hráčům děku-

jeme za vzornou reprezentaci Orla 
v krajské soutěži a přejeme jim do 
dalších kol v soutěži hodně úspěchů.

Tito hráči se mohou účastnit soutě-
ží jedině díky využití fi nanční podpo-
ry, kterou jednota obdržela a to z do-
tace MŠMT, grantu MěÚ, vlastních 
zdrojů orelské jednoty a sponzorské-
ho příspěvku.

CANTATE Luhačovice 2008
Při bystřické farnosti vznikl pě-

vecký sbor, jehož členy jsou také 
někteří členové bystřické orelské 
jednoty. Tato skutečnost iniciovala 
vedení jednoty k přihlášení tohoto 
sboru na letošní přehlídku duchov-
ních písní do Luhačovic v sobotu 
7. června 2008. Byl vypraven auto-
bus, čímž bylo umožněno divácky 
shlédnout vystoupení v Luhačovicích 
i dalším, nejenom členům Orla. A do 
třetice se nabízela možnost členům 
turistického oddílu, využít příležitosti 
a udělat si v okolí Luhačovic zajíma-
vou vycházku. Všechny tři možnosti 
se ke spokojenosti všech vydařily. 
Každý si mohl vybrat podle své vůle 
a svých zájmů. Kdo chtěl, stihl vy-
cházku i koncert. Odměnou členům 
sboru byla pochvala od organizátorů 
přehlídky za pěkné vystoupení. Na 
příští rok by se mohla akce zopakovat 

s tím, že se rýsuje možnost přihlášení 
možná i dvou sborů. Bystřice n. P. má 
k Luhačovicím velice blízký vztah 
a to proto, že světoznámé lázně zalo-
žil bystřický rodák, MUDr. František 
Veselý, jehož jméno nese ulice na níž 
se nachází bystřická Orlovna. V areá-
lu lázní je také umístěna mramorová 
socha zpodobňující MUDr. F. Vese-
lého. Jeho pravým pomníkem není 
však tato socha, ale to, co v Luhačo-
vicích vytvořil a co tyto lázně světově 
proslavilo.

Župní liga družstev ve stolním 

tenise – jarní část
Již 2. ročník „Letní župní ligy“ 

má za sebou první polovinu soutěže. 
Stejně jako v 1. ročníku se do soutě-
že přihlásily orelské jednoty – Dolní 
a Horní Loučky, Nové Město na Mo-
ravě, Bystřice n. P. a Jimramov.

Pořadí po jarní části:
1. Orel Dolní a Horní Loučky, 
6 bodů 33 : 21
2. Orel Bystřice n. P.
4 bodů  32 : 22
3. Orel Nové Město n. Mor.
2 bodů 23 : 31
4. Orel Jimramov
0 bodů 20 : 34
Odvetné zápasy se uskuteční v průbě-
hu měsíce září 2008.

Župní soutěž jednotlivců ve stol-
ním tenise 

Župní soutěž jednotlivců ve stol-
ním tenisu má za sebou již čtyři tur-
naje. První turnaj se konal v měsíci 
lednu v Jimramově, v únoru v Rov-
ném, v březnu v Novém Městě na 
Moravě a poslední, v dubnu v Dol-
ních Loučkách. Účastníky turnajů 
jsou převážně členové pořádajících 
jednot. V druhém pololetí roku čeka-
jí hráče ještě dva turnaje a to v říjnu 
v Čebíně a v listopadu v Orlovně 
v Bystřici n. P. Výsledky soutěže jed-
notlivců budou oznámeny až koncem 
roku, po posledním turnaji.

Malý fotbal mladších žáků
Kromě účasti na ústředním turnaji 

Orla v malé kopané ve Vnorovech, 
se orelští žáci zúčastnili také turnaje 
o Pohár předsedy Okresního výboru 
KDU-ČSL Žďár n. Sázavou v sobotu     
28. června 2008 v Písečném. Oproti 
turnaji ve Vnorovech byli tentokrát 
žáci mnohem úspěšnější. Za třetí mís-
to obdrželi diplom a sladkou odměnu, 
která náramně chutnala všem hráčům.

Organizací nejsme sice velkou, 
členská základna čítá v letošním roce 
celkem 169 členů, z toho je 64 do 18 
let, 77 členů do 70 a 28 nad 70 let, 
i přes to se snažíme, v rámci svých 
možností, dělat maximum nejenom 
pro své členy, ale i pro občany Bystři-
ce n. P. a to v podobě veřejných akcí. 

Po prázdninách začnou pracovat 
naplno opět jednotlivé oddíly a „roz-
jedou“ se i cvičební skupiny. Naše 
činnost není na vrcholové úrovni, 
snažíme se věnovat i méně nadaným 
talentům, proto máme dveře otevřeny 
všem zájemcům. Současná činnost 
by se mohla rozšířit ještě i o další 
oddíly, jen kdyby se našel dostatek 
ochotných vedoucích a trenérů. Za-
měřujeme se na podporu zdravého 
pohybu a nabízíme dětem a mládeži 
možnost prospěšného využití jejich 
volného času.                 Kučerová M.
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Městská knihovna informuje

V červenci zaevidovala naše knihovna 89 nových svaz-
ků knih, z nichž vám nabízíme tento malý výběr.

Knihy pro dospělé:
Kalifornie
Bauer Jan  Ve službách Svatopluko- 

   vých
Berger Karen  Turistika
Braunová Petra  Pozorovatelka
Coelho Paulo  Brida
Coulter Catherine  Kouzlo Kalypsa
Crombie Deborah  Všechno bude dobré
Domes Martin  Excel pro seniory
García Marquez  Pohřeb Velké matky
Glazar Richard  Treblinka, slovo jak z dět-
   ské říkanky
Grippando James  Dědic nesmí zemřít
Hejkalová Markéta Fin Mika Waltari
Christie Agatha  Záhadný pan Quin
Klevetová Dana  Motivační prvky při práci se  

   seniory
Körnerová Hana  Nevěsta ze zámoří
Lansens Lori  Děvčata
Nazer Mende  Slzy ticha
Nesvadbová Barbara Pohádkář
Plaidy Jean  Princ temnot
Roberts Nora  V pravou chvíli
Trojak Bogdan  Brněnské metro
Záruba Dalibor  Na toulavém kole

Knihy pro mládež:
Březinová Ivona  Báro, nebreč
Madejová Renáta  Přitažlivá drzost

Letní prázdniny končí, a tak končí i naše letní 
zkrácená půjčovní doba. Od začátku září platí opět 
půjčovní doba, na kterou jsou již naši čtenáři zvyklí.

Oddělení pro dospělé a čítárna
Po 8.00 – 12.00
Út zavřeno
St 8.00 – 12.00 12.30 – 18.00
Čt 8.00 – 12.00
Pá 8.00 – 12.00 12.30 – 18.00

Oddělení pro děti
Po, St, Čt  12.30 – 16.00

Internetová studovna
Po 9.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Út 9.00 – 12.00
St 9.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Čt 9.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Pá 9.00 – 12.00

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

Beseda 
„Zdravý životní styl – aktivní způsob života“
Chcete být fi t a přiměřeně svému věku aktivní? Máte zájem tento cíl realizovat 

prostřednictvím pohybových aktivit? Potřebujete se poradit jak optimálně zvládnout 
techniku severské chůze (nordic walking)? Nevíte co je to indoorcycling? Co jsou to 
veslařské trenažéry? Mohou vytrvalostní aktivity provozovat senioři?

Odpovědi na tyto a další otázky se pokusíme najít při besedě nad knihami „Jak 
dokonale zvládnout indoorcycling“ (Grada, 2006) a „Kardiofi tness - vytrvalost-
ní aktivity v každém věku“ (Grada,2008) s autorkou RNDr. Hanou Lepkovou. 

Beseda je vhodná pro rekreační sportovce, pro dobrovolné pracovníky v oblasti 
sportu, obohatí o nové poznatky z oblasti netradičních pohybových aktivit i učitele 
tělesné výchovy.

Všechny zájemce o novinky v pohybových aktivitách zveme ve čtvrtek 
11. září 2008 v 16.30 hodin do Městské knihovny v Bystřici nad Pernštejnem.

OREL NEZAHÁLÍ
FOTOGRAFIE Z ČINNOSTI ORLA

Cvičení rodičů s dětmi

Den sportu pro všechny

Odpoledne s hisorickým šermem
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Vysočina je regionem s tradicí 
chovu skotu, především pak skotu s 
kombinovanou užitkovostí. Novodo-
bou tradici setkávání předních domá-
cích, ale v minulém ročníku i zahra-
ničních, chovatelů strakatého skotu 
byla založena v roce 1994. V době 
největších změn českého zemědělství 
a nejdrastičtějších poklesů početních 
stavů skotu si hrstka fandů domácího 
plemene dala tu práci a zorganizovala 
první ročník výstavy. Ze 3 vystavují-
cích podniků a necelých 30 zvířat je 
dnes Národní výstava českého stra-
katého skotu v Radešínské Svratce 
prestižní chovatelskou záležitostí a 
k vidění na ní je více než 140 kusů 
skotu, z toho více než 80 dojnic. Do 
Radešínské Svratky, kterou v průbě-
hu VIII. Ročníku v roce 2006 povýšil 
hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš 
Vystrčil na Hlavní město strakatého 
skotu, dnes nejezdí již jenom cho-
vatelé skotu. Bohatý doprovodný 
program sportovního areálu v Ra-
dešínské Svratce láká i řadu dalších 
návštěvníků z řad odborníků, ale i 
laické veřejnosti, z České republiky 
i ze zahraničí. Letošní ročník patrně 
nepřekoná rekord z roku 2007, kdy 
byly výstava součástí programu za-

IX. Národní výstava Den českého strakatého skotu
Za strakatým skotem do srdce Vysočiny

sedání Světové federace strakatých 
plemen a zúčastnili se jí zástupci z 
25 zemí světa, ze všech 5 kontinentů, 
nicméně i letos očekáváme hojnou 
zahraniční účast a to i mezi vystavují-
cími fi rmami. 

Jedním z cílů letošní výstavy je 
rovněž propagace a podpora domá-
cích potravin, samozřejmě že pře-
devším mléka a hovězího masa. Ale 
nejenom mléka a masa. Proto bylo 
zvoleno motto letošního ročníku vý-
stavy „Den českého strakatého skotu 
s moravskými víny“. Pro všechny 
milovníky dobrého hovězího masa 
a moravských vín budou připraveny 
speciality, které jistě neuniknou po-
zornosti návštěvníků. Snad se podaří 
alespoň část návštěvníků přesvědčit o 
tom, že potraviny z domácí produk-
ce jsou kvalitní, že za každým litrem 
mléka a každým kilogramem masa je 
třeba vidět nejenom kousek obdělané 
půdy, ale také pracovní místo neje-
nom v zemědělství samotném, ale i 
ve zpracovatelském průmyslu a všech 
souvisejících odvětvích služeb. To je 

pro nás v situaci, kdy ceny vstupů do 
zemědělství rostou tempem srovna-
telným se státy původní EU 15. ale 
výkupní ceny jsou stále o 10-20% 
nižší nesmírně důležité. 

Výstava konaná v „srdci Vysočiny“ 
nabízí jako tradičně i velmi bohatý 
doprovodný program pro odborníky i 
laiky. I v letošním roce bude součástí 
akce rozsáhlá expozice zemědělské 
techniky doplněná například o divác-
ky velmi úspěšnou soutěž Manitou 
CUP o pohár Moreau Agri ve zruč-
nosti ovládání zemědělské techniky. 

Již po páté se také sejdou specialis-
té-šlechtitelé v rámci V. ročníku od-
borného semináře, který i letos bude 
zaměřen na aktuální problematiku 
šlechtění kombinovaného skotu v Ev-
ropě. Ve spolupráci Svazu chovatelů 
českého strakatého skotu, Mendlovy 
zemědělské a lesnické univerzity a 
Střední zemědělské školy v Bystřic 
nad Pernštejnem budou přední domá-
cí i zahraniční odborníci diskutovat o 
problémech šlechtění skotu se zamě-
řením na dlouhověkost, reprodukci a 

plodnost.
Výstava očekává rovněž účast ně-

kterých poslanců a senátorů, aby se i 
oni mohli přesvědčit o kvalitě a úrov-
ni které bylo v chovu skotu dosaženo, 
ale především o významu chovu sko-
tu pro Českou republiku. I letos pa-
tří mezi hlavní organizátory výstavy 
Kraj Vysočina, jako region ve kterém 
je výstava pořádána, jako region s 
nejvyššími početními stavy skotu. 

I v letošním roce, stejně jako v 
předchozích ročnících patří k aktiv-
ním účastníkům výstavy Ústav soci-
ální péče v Křižanově a jeho kapela 
Šafářanka, která se stará o dobrou 
náladu návštěvníků v úvodu výsta-
vy. Jako organizátoři akce si velmi 
vážíme výborné spolupráce s ÚSP 
v Křižanově a myslím, že mohu říct, 
že se během uplynulých ročníků stala 
nedílnou součástí slavností strakaté-
ho skotu. 

Na závěr mi nezbývá nic jiného, 
než srdečně pozvat návštěvníky a 
diváky na IX. Ročník Národní výsta-
vy Den českého strakatého skotu do 
Radešínské Svratky, kde bude rovněž 
prezentována VOŠ a SOŠ Bystřice 
nad Pernštejnem

Roman Šustáček a Miroslav Novák

Nabídka zájmových útvarů školní rok 2008 / 2009
Přihlášky a informace denně od 8.00 do 17.00 hodin v kanceláři DDM, 

telefon 566 552 700.
Činnost zájmových útvarů zahájíme v týdnu od 29. 9. 2008.

Termíny informačních schůzek budou vyvěšeny od 22. 9. 2008 na nástěnkách 
DDM.

Klub volného času
pro děti čekající na autobus, zájmový útvar - denně od 12.00 do 14.00 hodin 

- bezplatné
Výpočetní technika – Internet

denně od 12.00 do 14.00 hodin, dopoledne po dohodě
hry, internet - 10 Kč/den, samostudium zdarma, možnost konzultací

Zájmové útvary; Pro MŠ - ZŠ - M - D; Cena Kč
 Aerobik; MŠ-ZŠ-M-D; 500, D-20/lekce
 Angličtina; Němčina; ZŠ; 600
 Basketbal; ZŠ-M-D; 600
 Folklór; MŠ-ZŠ; 600
 Cvičení pro ženy; D; 20/lekce
 Dramatický; ZŠ; 600
 Elektronika; ZŠ; 700
 Flétna; MŠ-ZŠ; 600
 Judo; ZŠ-M-D; 900, D 1200
 Keramika; MŠ-ZŠ-M-D; 900, D 1300
 Kytara, Klavír; ZŠ; 600
 Lanové aktivity; ZŠ-M; 65/lekce
 Lukostřelba; ZŠ-M-D; 500
 Mažoretky; ZŠ; 500
 Modelářský; ZŠ; 600
 Programování, Hry na PC; MŠ-ZŠ-M; 700
 Rybářský; ZŠ; 500
 Show dance – moderní tanec; ZŠ-M; 500
 Sluníčko; MŠ; 50/1x
 Stepmanie; ZŠ-M; 700
 Střelecký; ZŠ; 700
 Šachy; ZŠ-M-D; 400
 Šerm; D; 500
 Točení na kruhu; ZŠ-M; 1000
 Uživatelé PC; ZŠ-M-D; 700, D 1000
 Videotvorba; ZŠ-M-D; 600
 Volný styl na kole; ZŠ-M; 500
 Všeuměl; ZŠ; 700
 Výtvarný; MŠ-ZŠ-M; 700

Dům dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem
Poznámky:

U některých zájmových útvarů je podmínkou zájem minimálně tří až osmi 
členů, jinak není možné zájmový útvar otevřít.
Školné lze platit pololetně.
Podrobnější nabídku najdete na: http://ddmbynp.zdarsko.cz nebo „na Domeč-
ku“.
Estetika a společenské vědy - Hana Bártová - hbddmbynp@seznam.cz
Tělovýchova a sport - Pavla Jakubcová - pjddmbynp@seznam.cz
Technika - Michal Komárek – mkddmbynp@seznam.cz
Adresa: DDM, Masarykovo náměstí 68, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
telefon: +420 566 552 700, e-mail: ddmbynp@seznam.cz, ředitel: mzddmby-
np@seznam.cz 

CVIČENÍ NA GYMBALLECH
Gymbally jsou velké míče urče-

né ke kondičnímu i rehabilitačnímu 
cvičení. Odstraňují bolesti zad, na-
pomáhají rovnému držení těla a při 
odstraňování přebytečných tuko-
vých vrstev. Cvičení na gymballech 
je vhodné pro všechny věkové sku-
piny a pro cvičence se brzy stává 
zdravou nezbytností a zábavou.

Od října si můžete přijít zacvičit 
na Domeček nejen na těchto mí-
čích, ale k dispozici jsou zde i over-
bally, činky, gumové expandery, 
stepy apod.
STEPMANIA

DDR znamená Dance Dance Re-
volution. DDR je hra, ale také sport 
a zábava. Hudba, počítač a pohyb 
na taneční podložce (taneční simu-
látor). Přijďte si to zkusit.
Bližší informace obdržíte během 
měsíce září na tel. 566 552 700, 
nebo na e-mail: pjddmbynp@
seznam.cz.
Těšíme se na vás na Domečku!

NOVINKY NA 
DDM

Na další turistický výlet letoš-
ní sezóny zve všechny příznivce 
turistiky a milovníky vycházek 
do přírody orelský turistický od-
díl v sobotu 13. září 2008. Trasa 
výletu povede z vlakové zastávky 
ve Štěpánovicích  přes Veselí, Ve-
selský chlum, Ochoz u Tišnova, 
Křeptov, Křížovice a Skorotice do 
Nedvědice. Sraz všech účastníků 
je na vlakovém nádraží v Bystřici 
n.P. v 6.20 hod. Akce je určena pro 
širokou veřejnost, nečlenům bude 
poskytnuta sleva na dopravu ve 
výši 50% jízdného za podmínky 
společné jízdenky celé skupiny.

Kučerová M.

POZVÁNKA
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   ANGLIČTINA – začátečníci, pokročilí
* lektor: Zdeňka Slabá
* říjen – květen, 30 lekcí (1 lekce = 2 vyučovací hodiny)
* kurzovné: 2000,- Kč 

   NĚMČINA – začátečníci, pokročilí
* lektor: Mgr. Markéta Kaštylová
* říjen – květen, 30 lekcí (1 lekce = 2 vyučovací hodiny)
* kurzovné: 2000,- Kč
   
   JÓGA – začátečníci, pokročilí
* lektor: MUDr. Ludmila Milotínská
* říjen – duben, 28 lekcí (1 lekce = 1 hodina)
* kurzovné: 700,- Kč 

   JÓGA – začátečníci, pokročilí
* lektor: Miluše Burešová
* říjen – duben, 28 lekcí (1 lekce = 1,5 hodiny)
* kurzovné: 840,- Kč

   TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA - mládež
* lektoři taneční školy STARLET Brno
* září – prosinec, 10 lekcí + prodloužená a věneček
* zahájení ve čtvrtek 25.9. 2008 v 18.30 hodin
* kurzovné: 1000,- Kč
                    400,- Kč (absolventi z roku 2006, 2007)

   TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ – začátečníci, pokročilí
* lektoři taneční školy STARLET Brno
* zahájení: začátečníci v říjnu 2008, 4 lekce + prodloužená
                   pokročilí v listopadu 2008, 4 lekce + věneček
* kurzovné: začátečníci 900,- Kč / taneční pár
                    pokročilí 900,- Kč / taneční pár
                    začátečníci + pokročilí 1600,- Kč / taneční pár

Kurzy budou zahájeny jen při dostatečném počtu zájemců.
Uvedené ceny jsou vč. 19% DPH. 
Bližší informace: Kulturní dům, Luční 764, tel. 566 552 626, 566 550 
747 e-mail: kd.bystrice@atlas.cz

NABÍDKA KURZŮ pro školní rok 2008/2009
Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem

PO PRŮVODCÍCH SE JEN ZAPRÁŠILO PO PRŮVODCÍCH SE JEN ZAPRÁŠILO 

V měsíci červnu vydalo Město 
Bystřice nad Pernštejnem dva zají-
mavé průvodce pro turisty v rámci 
programu SROP za spolufi nanco-

vání Evropské unie a Kraje Vyso-
čina. Nejdříve spatřil světlo světa 
průvodce „Výlety autem, na kole i 
pěšky“ s celkem 16 tipy na výlet do 
blízkého i vzdálenějšího okolí Bys-
třicka. U tras nechyběl podrobný 
popis, charakteristika zajímavostí, 
výškový profi l, souřadnice GPS, 
fotografi e a další důležité údaje.

Poslední červnový den vyšel i 
„Průvodce městem Bystřicí“ zpra-
covaný autorským kolektivem Hy-
nek Jurman, Blanka Slaná, Barbo-
ra Kalasová. Publikace obsahuje 
stručné dějiny města, přehled rodá-
ků a osobností, prezentaci historic-
kých památek, možnosti sportovní-
ho a společenského vyžití, důležité 
kontakty a také spoustu fotografi í 
(kromě archivních jde především 
o záběry J. Horáka, J. Pospíšila, H. 
Jurmana a L. Hercika).

Hynek Jurman, autor pasáží o 
dějinách, památkách a osobnos-
tech, nám řekl: „Každé místo má 
své atraktivní památky, ale já se 
všude nejvíce zajímám o lidi, kte-
ří ve svém okolí převyšovali běž-
ný průměr a po nichž nám něco 

pozoruhodného zůstalo. Protože 
podobných zájemců přibývá, dá-
vám důraz na osobnosti i v našem 
regionu. Byl jsem sice omezen 
prostorem, ale jsem rád, že jsem 
se o některých zajímavých lidech 
mohl aspoň zmínit. Třeba o malí-
řích Eduardu Valdhansovi a Janu 
Kletečkovi, o hrdinovi Vincenci 
Koutníkovi a podobně. Ti známější 
dostali prostoru více...“

Autorka Blanka Slaná se nám 
zase svěřila: „Na Bystřicku máme 
široké spektrum společenského 
a sportovního vyžití, takže se mi 
tyto stránky tvořily téměř samy. 
Díky bohaté nabídce snad přitáh-
neme další turisty a zájemce o naše 
aktivity, což by mělo vést k rozvoji 
turistického ruchu na Bystřicku!“

Obě brožury byly mimořádně 
kladně přijaty odpovědnými pra-
covnicemi Krajského úřadu Vyso-
čina, které je označily za příkladné 
a špičkově provedené. Zájem turis-
tů i místních byl tak obrovský, že 
po šesti nedělích, v polovině srpna 
2008, už nezůstal na Turistickém 
informačním centru v Bystřici ani 

kus. Po obou průvodcích v nákladu 
1 000 ks se prostě zaprášilo...

Město nyní uvažuje o rychlém 
dotisku těchto vydařených brožur.

E. Čapková
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA ZÁŘÍ 2008
Pátek 5. září - velký sál KD - 15.00 
- 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Úterý 9. září – 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

Pátek 12. září - velký sál KD - 18.30 
hodin
KINOKAVÁRNA
VÁCLAV

Ocenění: Český lev za nejlepší 
mužský herecký výkon v hlavní roli 
a za nejlepší mužský herecký výkon 
ve vedlejší roli. Herecký koncert pro 
Ivana Trojana, který vytvořil svoji ži-
votní roli. Strhující příběh na motivy 
skutečných událostí.

Václav Vingl je vesnický outsi-
der, který ve svých 40 letech žije 
s maminkou. Přestože je označován 
za místního šaška a hlupáka, vidíme 
v něm citlivého, vnímavého dobráka 
s klukovskou duší. Celá vesnice jej 
vnímá jako problém. Dokonce i bratr 
František, který s Václavem celý ži-
vot soupeří o lásku matky a otce. Tyto 
dva světy na sebe neustále naráží, 
a tak Václav lítá z jednoho průšvihu 
do druhého. Drama vrcholí soubo-
jem bratrů o lásku Frantovy milenky 
Lídy, který končí trestným činem. 
Václav je uvězněn a matčina ochrana 
je pryč. Stává se terčem útoků spolu-
vězňů. Matka se rozhodne požádat 
prezidenta o milost ...
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Lábus, Emília 
Vášáryová, Jan Budař, Zuzana Kro-
nerová, Petra Špalková a další
Režie: Jiří Vejdělek
Zvuk: Dolby Digital 5.1 - 97 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 3. 9. 2008

Úterý 16. září – malý sál KD – 19.30 
hodin
KONCERT KPH
WALLINGEROVO KVARTETO

Vzniklo v roce 1986 a necelý rok 
poté si odvezlo první cenu ze soutěže 
Beethovenův Hradec. Později přiby-
lo čestné uznání ze soutěže Pražské 
jaro 1988 a v roce 1990 získalo kvar-
teto Prix Espace 2 a speciální uznání 
na soutěži ve francouzském Evianu. 
V dnešním složení hraje od roku 
1990. Bohatý repertoár Wallingerova 
kvarteta měli možnost vyslechnout 
posluchači v koncertních sálech Ev-
ropy, Ameriky i Afriky. Hudební tě-
leso je komorním souborem Státní 
fi lharmonie Brno.
Obsazení: 
Pavel Wallinger a Jan Vašta – housle, 
Miroslav Kovář – viola, Jan Škrdlík 
- violoncello 

Pavel Wallinger studoval u býva-
lého koncertního mistra brněnské 
fi lharmonie J. Stanovského, dále u R. 
Šťastného a A. Sýkory. V roce 1986 
zakládá kvarteto, které nese jeho jmé-
no a v roce 1992 se stává koncertním 
mistrem Státní fi lharmonie Brno. 
Hraje na nástroj Přemysla Otakara 
Špidlena z roku 1954.

Jan Vašta studoval hru na hous-
le na brněnské konzervatoři, v roce 
1992 dokončil JAMU. V roce 1987 
se zúčastnil evropského turné Gus-
tav Mahler Jugendorchestre, v letech 
1990-1998 působil v Brněnském ko-
morním orchestru a od roku 2000 je 
členem Státní fi lharmonie Brno. Od 
roku 1996 je členem Wallingerova 
kvarteta.

Miroslav Kovář studoval hru na 
housle rovněž u J. Stanovského. Po 
svém rozhodnutí zaměnit housle za 
violu studoval mimo jiné u violisty 
Janáčkova kvarteta J. Kratochvíla. 
Je laureátem soutěže O cenu Beetho-
venova Hradce. Kromě komorní hry 
působí také pedagogicky na brněnské 
konzervatoři.

Jan Škrdlík pochází z hudební ro-
diny. Studoval u J. Hališky na ostrav-
ské konzervatoři, dále u B. Havlíka na 
JAMU, L. Clareta v Barceloně a pak 
soukromě u D. Veise v Praze. Obdr-
žel prémii Českého hudebního fondu 
za propagaci českých děl v zahraničí 
a jiná ocenění. Od roku 1997 se věnu-
je pedagogické činnosti na brněnské 
konzervatoři. Hraje na nástroj Adama 
Emanuela Homolky z roku 1842.
Program: 
František Xaver Richter: Smyčcový 
kvartet č.1 C dur
Joseph Haydn: Smyčcový kvartet 
C dur zvaný „Ptačí“ op. 33, č. 3 (Hob. 
III. 39)
Alexandr Borodin: 2. smyčcový 
kvartet D dur
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 8. 9. 2008

Středa 17. září - velký sál KD – 10.00 
hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Uvádí Divadlo Věž Brno

Na divadelní scéně ožívá mimo-
řádně povedený večerníček. V po-
hádce zazní všechny známé písničky 
Petra Skoumala jako například „Na 
políčku v jetelíčku“, „Tam, kde v noci 
jasně svítí světlušky“, „Přátelé chvá-
tám“ atd. P. Skoumal složil i nové 
doprovodné melodie.
Hrají: Jiří Rychtecký, Vlastimil Stru-
bl, Kateřina Sikorová 
Doba trvání: cca 50 minut, určeno 
dětem MŠ a I. stupně ZŠ (od 3 do 10 
let)

Vstupné: MŠ, ZŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč

Pondělí 22. září - velký sál KD - 
19.30 hodin
TRAVESTI SKUPINA SCREA-
MERS
SCREAMERS TISÍCE A JEDNÉ 
NOCI

Nejúspěšnější a nejoblíbenější čes-
ká travesti skupina SCREAMERS 
se již tradičně v září opět představí 
bystřickým divákům s novým progra-
mem.

V nevšední show plné smíchu, ob-
divuhodných pěveckých, tanečních 
i hereckých výkonů a v originálních 
převlecích vystoupí mezinárodní se-
stava pánů alias Lili, Nadja, Paula, 
Saša a Valerie pod vedením zkušené-
ho moderátora skupiny Ládi Černého.
Vstupné: 170 Kč
Předprodej: knihkupectví od 1. 9. 
2008

Čtvrtek 25. září – velký sál KD 
– 18.30 hodin
ZAHÁJENÍ KURZU TANEČNÍ 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
PRO MLÁDEŽ
Lektoři taneční školy STARLET 
Brno

Přihlášky mohou podávat školy 
i jednotlivci

Pátek 26. září – velký sál KD – 18.30 
hodin
KINOKAVÁRNA
O RODIČÍCH A DĚTECH

Komedie O rodičích a dětech chce 
navázat na nejlepší tradice české 
fi lmové komedie. Vtipné dialogy, 
výjimečné herecké výkony a humor 
spojující diváky napříč generacemi. 
Příběh fi lmu vychází ze zdánlivě ba-
nální situace. Syn jde na procházku se 
svým otcem. Syn je zralý čtyřicátník 
a žije spokojeně se svou přítelkyní. 
Otci je přes sedmdesát. Je bývalý vě-
dec-biolog. Zdánlivě jediné, co tyto 
dva muže spojuje, je to, že se jdou 
jednou za měsíc společně projít Pra-
hou. V brilantně vedeném dialogu se 

před námi odkrývají dějiny dvacátého 
století a všechny absurdity s ním spo-
jené. Odtajňují se staré resty, trápení 
a radosti. Na scéně se objeví vnuk,
o kterém neměl syn přes dvacet let 
ani tušení. A některé chyby se opaku-
jí znovu a znovu ...
Hrají: David Novotný, Josef Somr, 
Lubo Kostelný, Zuzana Stivínová, 
Jiří Lábus a další
Režie: Vladimír Michálek
Zvuk: Dolby Digital 5.1 – 110 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 17. 9. 2008

Sobota 27. září - velký sál KD – 15.30 
hodin
DĚTSKÝ ZÁBAVNÝ POŘAD
MICHAL JE KVÍTKO
Účinkuje MICHAL NESVADBA

Populární Michal Nesvadba, zná-
mý z pořadu Kouzelná školka, se 
představí v novém pořadu plném zá-
bavy, soutěží a aktivní účasti dětí.

Michal bez ohledu na počasí i roč-
ní období dokáže, že během předsta-
vení rozkvete celé jeviště. Změní ne-
jen scénu, ale i sám sebe. Kopretina 
zpívá, kaktus do všeho mluví, konev 
má rýmu a umělá kytka z toho má do-
konce legraci. 
Vstupné: 50 Kč
Předprodej: knihkupectví 1. 9. 2008

Změna programu vyhrazena!

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

Kurzy ve školním roce 2008/2009: 
angličtina, němčina, jóga, taneční 
a společenská výchova, taneční kurz 
pro dospělé

Bližší informace včetně zakoupení 
permanentek KPH v kanceláři kultur-
ního domu.
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„Tou ti hoší, to jsou ti borci, ti 
nám to předvedou! To jsou ti hoší, 
to jsou ti borci, ti nám to vyhra-
jou!” hlásal kouzelně blažkovský 
komentátor v neděli 27. července 

2008 při tradičním klání cyklistů, 
kteří zápolili s úzkou a vratkou láv-
kou přes koupaliště. Tenhle oblíbe-
ný závod se zde jel poprvé už před 
61 lety a příznivce vábí stále!

„To jsou ti hoší, to jsou ti bor-
ci, ti nám to předvedou! To jsou 
ti hoší, to jsou ti borci, ti nám to 
vyhrajou!“ křičí hlasatel i tehdy, 
když jede jedna z pěti statečných 
dívek. 

„A už se to točí jak ve Zvoli 
na kolotoči. Tak jim držme pěsti, 
ať mají v Blažkově štěstí! To jsou 
ti hoší, to jsou ti borci…” zní z 
amplionu.

No prostě parádní odpoledne  
ještě s řadou dalších soutěží a uká-
zek a s možností bohatého občerst-
vení. Ve třech jízdách se předvedlo 
34 závodníků, takže diváci spatřili 
rovnou stovku krkolomných pádů 
z lávky do vody. Přejet ji celou 
byl totiž kumšt a zvládl to pouze 
nejmladší účastník Jiřík Tomášek 

(8 let, snímek vlevo nahoře), pod 
jehož muší váhou se lávka ani 
nepohnula. Naopak mnoho borců 
se do vody přímo těšilo a třeba 
vítěž soutěže „Utopenec” Michal 
Dvořáček pobyl v první jízdě na 
lávce jen dvě sekundy a v jíz-
dě druhé rekordní jednu jedinou 
sekundu. Závodníci se dostavili až 
třeba z Javorka či Svitav. A pořadí 
nejlepších?

1. Jiří Tomášek (Blažkov),
2. Martin Káňa (Nové Město na 

M.),
3. Lukáš Dvořák (Svitavy).
A jen tak mezi námi: z celé té 

vydařené akce byl stejně nejlepší 
citovaný komentátor!

Text i foto Hynek Jurman

TURNAJ TŘÍ OKRESŮ

Dne 26. 7. 2008 byl v Roveč-
ném uspořádán již 34. ročník to-
hoto tradičního turnaje v kopané, 
ve kterém se střetávájí mužstva z 
různých okresů i výkonnostních 
soutěží. Letošní ročník lze považo-
vat za jeden z nejlepších v historii. 
Za pěkného počasí na výborně při-
praveném hřišti probíhaly zápasy 
velmi dobré úrovně, které sledova-
lo množství fotbalových fanoušků.

Nakonec mohli být nejspoko-
jenější ti místní, když se mužstvu 
Rovečného podařilo ve fi nále pře-
hrát favorizovanou Olešnici. Velké 
poděkování patří všem sponzorům 
a také pořadatelům za  jejich vel-
kou obětavost, bez které by se tato 
sportovní akce nemohla uskuteč-
nit. 

VÝSLEDKY :

Sk. „A“
Sokol Pomezí - Rozhodčí JmFŽ
0 : 1    
Sokol Pomezí - FC Olešnice 1 : 4    
Rozhodčí JmFŽ - FC Olešnice 
1 : 1    

Sk. „B“
Sokol Bystré -. Jiskra Vír 0 : 2 
Sokol Bystré - Sokol Rovečné 
1 : 3
Jiskra Vír - Sokol Rovečné 0 : 3 

O 5. místo:

Sokol Pomezí - Sokol Bystré 4 : 1    

O 3. místo:
Jiskra Vír - Rozhodčí JmFŽ 4 : 0    

FINÁLE
Sokol Rovečné - FC Olešnice

3 : 1 
Nejlepší střelec turnaje - Boček 

Rostislav  (Rovečné) – 3 branky.

Nejlepší hráč turnaje - Krška 
Jiří  (Olešnice).
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k němuž se kunštátský básník zřejmě 10. srpna 1939 přiznal, jak vy-
svítá z Ortenovy Modré knihy na straně 215. Ještě za rok se Orten 
odmítá nastěhovat k Halasovi a 7. srpna 1940 poznamenává: „Ještě 
to nepřebolelo.“

Do konce života byl k Věře podezřívavý a strašně žárlivý. Tak vidí-
te, jak se dokáží proplétat větve stromů… 

Halas napsal Věře báseň bez názvu, kterou syn F. X. Halas později 
označí za „galantní pozdrav dívce Jiřího Ortena“ (doslov k výboru 
Časy, s. 388). Pozorný čtenář však pozná, že galantnost zde taje v 
jednoznačné vybídnutí:

„Růžové spiknutí sametové / jsi celá Ty / ó blouznivé dny zářijové 
/ naší tesknoty / jak marná byla všecka slova / když tála k něžnosti 
/hledala přízvuk víry znova / ó té marnosti / do prázdných dlaní dý-
chám zase / zimy lásky své / přijď ohřát jednoho dne v kráse / mé 
srdce bláznivé.“

Ale vraťme se raději k ovoci, neboť básnické plody Halasovy i Or-
tenovy patří k těm u nás vůbec nejchutnějším!

 

16. ZNÁME NEJSTARŠÍ ZPRÁVU O BYSTŘICI? 

Dříve tradované listiny o Bystřici z let 1220 (údajné udělení patro-
nátního práva kostela v Bystřici klášteru v Doubravníku a současně 
darování lánu pole v Bystřici, lesa ve Ždánicích a kaple v Pivonicích s 

štejnem, který měl být tehdy již postaven, stejně jako mnohé jiné, v 
dokumentu nejmenované. Hovoří-li však listina o kostelech, které na 
horní Svratce již na počátku druhé třetiny třináctého století existují, 
je zřejmé, že první svatyně zde byly v tomto období již skutečně po-
staveny. Skutečný vznik listiny odděluje od její datace pouze několik 
málo let, kdy nelze předpokládat uvádění falešných údajů, které by 
bylo tehdy možno lehce prověřit. A byl-li v Bystřici kostel, musela 
zde být i ves, jejíž založení kladou odborníci do 30., nejvýše 40. let 
13. století.

„Jestliže tedy Antonín Boček posunul počátky města Bystřice do 
roku 1220, pravděpodobně se příliš nemýlil. Bystřice mohla být ještě 
starší. Doklady o tom jsou však pouze nepřímé,“ říká Ivan Štarha.

Podle některých badatelů, např. i Jaroslava Teplého, lze najít první 
zcela hodnověrnou zmínku o Bystřici z roku 1299 v Cronice Domus 
Sarensis, kde kronikář Jindřich Řezbář zmiňuje Jimrama, pána na 
Bystřici, manžela jedné z Kunštátoven. 

Ve verších 443-445 skutečně stojí: 
„Jednu z těch Kunových dcer si za ženu odved pan Jimram,
který v Bystřici sídlí, a měl s ní několik synů,
v Tišnově řeholní sestrou je nyní druhá z dcer jeho.“

Obecně se předpokládá, že může jít o Jimrama z Aueršperka při-
pomínaného roku 1325, Teplý spíše předpokládá, že jde o dvě osoby. 
Podle něm sídlil Jimram z Bystřice v opevnění jižně od farního koste-
la. Našly se však i názory, že Bystřicí mohl být v Řezbářově Kronice 

FOTBAL

Šestý ročník fotbalového turnaje 
„O pohár obce Střítež“ se konal v 
sobotu 31.května 2008 za tropické-
ho počasí, které zkoušelo fyzickou 
a morální odolnost nejen hráčů, ale 
i všech organizátorů a diváků.

Do klání o originální keramic-
kou sošku střítežského „Špičky“ se 
zapojilo celkem 8 týmů z širokého 
okolí. Kromě reprezentace Stříteže 
to byly výběry tradičních účastní-
ků: „Staří páni“ z Dolní Rožínky, 
týmy z Bohuňova (obhájci loňské-
ho vítězství),Olší, a dvě družstva z 
Bystřice nad Pernštejnem – „Lazio-
rum“ a „Kozlovna“. Do kompletní 
osmy je doplnili nováčci turnaje z 
Tišnova a Koružného.

Turnaj byl hrán ve dvou základ-
ních skupinách ze kterých vzešli 4 
semifi nalisté hrající další zápasy 
systémem play-of. V duelu o 3. 
místo proti sobě nastoupila druž-
stva „Kozlovny BnP a studenti z 
Tišnova ti nakonec zkušenějším a 
sehranějším sportovcům z Bystřice 
podlehli na penalty.

Zlatým hřebem dne byl fi nálový 
zápas mezi domácími borci a tý-
mem Laziorum Bystřice n.P., který 
v průběhu celého dne neztratil ani 
bod. Za bouřlivé divácké kulisy se 
střítežskému týmu podařilo ukáz-
kovou střelou otevřít skóre. S při-
bývajícím časem se však začal pro-
jevovat veliký věkový rozdíl mezi 

S p o r t  v e  S t ř í t e ž i
fi nalisty a střítežákům ke konci 
docházely tolik potřebné síly. Díky 
tomu dokázali mladíci z Bystřice 
n .P. otočit vývoj zápasu a vyhráli 
2:1.

Přes fi nálovou prohru děkovaly 
zaplněné ochozy hráčům Stříteže, 
za jejich obětavý a téměř bezchyb-
ný výkon.

Při závěrečném ceremoniálu byl 
také vyhlášen a odměněn i nejlepší 
střelec turnaje. Tuto cenu si odnesl 
hráč vítězného družstva Pavel Ku-
čera.

Fotbalem ožilo naše hřiště ještě 
jednou a to v sobotu 9.srpna 2008, 
kdy proti sobě nastoupila mužstva 
svobodných střítežáků proti žena-
tým. Tyto zápasy mají ve Stříteži 
dlouholetou tradici a vzájemná 
bilance výher vyznívá zcela jasně 
ve prospěch ženatých. Letošní zá-
pas byl však poznamenán absencí 
dlouholetých opor v týmu ženáčů 
a naopak sestava čekatelů překypo-
vala mladými a fotbalově zdatnými 
jedinci. Přes všechny rozdíly byl 
zápas hrán s velikým nasazením z 
obou stran. V první části měli na-
vrch ženatí, s postupujícím časem 
však přebírali stále větší iniciativu 
běhaví mladíci, hnaní vidinou hlav-
ní výhry, tou byl sud 12° piva.

Po závěrečném hvizdu odcházeli 
střítežští bardi se svěšenou hlavou a 
bohatou nadílkou od svobodných. 
Výsledek 7:1 však v žádném přípa-
dě neodrážel skutečný průběh hry, 
jen větší fotbalové štěstí a chuť po 
vítězství mladých.

Vítězové se gentlemansky s po-
raženými o hlavní cenu spravedlivě 
podělili a den byl zakončený v po-
hodovém duchu s výborným pivem 
a grilovanými klobásky.

NOHEJBAL
Po čtyřleté pauze se 5. července 

týmem „Tragédů“.
Za stupni vítězů skončily druž-

stva „Čibuci“  a „Čajíčci“.
Organizátoři na závěr odměnili 

všechny zúčastněné hodnotnými 
cenami a dárky od sponzorů a part-
nerů turnaje.

Na závěr bych rád poděkoval 
organizátorům těchto sportovních 
akcí, z řad SDH Střítež, za jejich 
profesionální přístup , divákům za 
vytvoření kvalitní a fair-play kuli-
sy, rozhodčím při zápasech fotba-
lového turnaje, zejména  Jaroslavu 
Nebolovi, za bezchybný výkon, a v 
neposlední řadě, partnerům a spon-
zorům obou turnajů, díky nimž se 
tyto akce mohli uskutečnit ve více 
jak reprezentativním duchu.

Hlavním partnerem obou turnajů 
je Skupina ČEZ.

2008 sešli ve Stříteži nohejbalisté, 
aby změřili své umění v turnaji tří-
členných týmů. Díky kolizi termínů 
několika dalších akcí v nejbližším 
okolí, byl počet hráčů i diváků nižší 
než se původně očekávalo, přesto 
byly k vidění kvalitní sportovní vý-
kony, hrané v kamarádském duchu.

Do turnaje nastoupilo 6 družstev, 
hrajících zápasy každého s kaž-
dým a po sečtení dosaženého počtu 
bodů, postoupily nejlepší 4 do sku-
piny hrané systémem play-of.

Suverénním vítězem se stalo 
družstvo Rozbořilů, které za celý 
turnaj nepoznalo hořkost porážky. 
Ve fi nále jim podlehli zástupci Cho-
choláčů. V souboji o bronz prohrál 
nešťastně těsným výsledkem výběr 
Střítěže, po základní části druhý, s 

II. BENEFIČNÍ VEČER S VARHANAMI
v kostele sv. Bartoloměje v Rozsochách

v sobotu 13. září 2008 v 17.00 hod.

V průběhu pásma vážné hudby se představí varhaníci:
 Zdeňka Burešová, Eva Prášilová, Ludmila Malá, 

Veronika Pečínková, Vladimír Jindra,  Marie  Šustrová,
Ondřej Horňas, zpěvačka Tereza Eliášová

a rozsošský  sbor 
GLORIA DEI

jako host zde také vystoupí
ORCHESTR N: KYJOVSKÉHO

ZUŠ Bystřice n. P.

od vedením Lenky Macháčkové

Dobrovolné vstupné bude věnováno na adopci dítěte na dálku.



Pamětní knihy obecní vyprávějí     Martin Šikula
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s polovičním poplužím a hájem), 1242 (údajná listina Bohuslava z 
Bukova) a 1247 (údajný Vojtěch z Medlova či Kamene) jsou dnes 
označovány za Bočkova falza. Další listina z roku 1238 se zachovala 
pouze v ověřeném opise z počátku roku 1298 a znalci ji označili za 
falzum z 2. poloviny 13. století a více si o ní hned řekneme. Za paděl-
ky byly označeny i dvě listiny z let 1287 a 1297. V prvním případě jde 
o listinu Zdeslavy z Pernštejna, kterou údajně darovala bystřickému 
faráři užitky z dědiny Ždánice. Listina však nemá žádný reálný základ. 
Druhá listina hovoří o tom, že Jimram z Pernštejna obdaroval bystřic-
ký kostel desátky z Dětochova, Písečného a Ždánic. Listina se měla 
opírat o údaj ve školní a farní kronice bystřické z konce 18. století. V 
obou případech má jít o Bočkovy padělky.

Nemá to tedy Bystřice se svou nejstarší minulostí právě jednodu-
ché. Šest nejstarších zpráv je zřejmě falešných, z toho jen jedna vznik-
la krátce po počátku kolonizace. Pět zbývajících podvrhů je znalci 
připisováno archiváři Bočkovi (podrobně např. I. Štarha v dějinách 
Bystřice z roku 1980).

Jak je to tedy s tou nejstarší zprávou o Bystřici? Jde o listinu olo-
mouckého biskupa Roberta z 29. července 1238, zachovala se však 
pouze v ověřeném opise biskupa Dětřicha z 18. ledna 1298 a znalci 
zjistili, že i zde šlo o falzum z let 1258 - 1298. Někdy v těchto letech 
tedy tato nejstarší zmínka vznikla, hlásí se však do roku 1238 a skuteč-
ně zobrazuje stav k tomuto roku, kdy už zřejmě v Bystřici existovala 
osada a stál i kostel. 

Touto listinou měl biskup doubravnickému klášteru potvrdit držení 

kostelů v Medlově, v Kadově, Velešo-
vicích, Nekolaticích a Kučerově, které 
klášter získal od pánů Vojslava, Drsla-
va a Čáslava, dále desátek z pokut v 
doubravnickém újezdě a ze všech kos-
telů na tomto území, totiž z kostela v 
Bystřici a dalších, které tam již jsou, 
nebo budou teprve založeny, a desátek 
ze dvou popluží v Chudčicích. Listi-
na však není originálem z uvedeného 
roku, ale falzem o několik desetiletí 
mladším. Určité nesrovnalosti v textu 
listiny, zejména chybné datum úmrtí 
Štěpána z Medlova, otce doubravnic-
kého probošta Vojtěcha, řadí její vznik 
teprve do doby po roce 

, kdy Vojtěch s největší pravděpo-
dobností umírá.  

To však nijak nevylučuje věrohodnost jejího obsahu. Při srovnání 
s předchozí listinou z roku 1235 a s dosavadními poznatky o osídlo-
vacím procesu tohoto koutu Vysočiny vyplývá, že v průběhu druhé 
poloviny třicátých let 13. století dochází k dílčímu završení první ko-
lonizační epochy, a to formou rozvržení farní sítě. Dodejme, že me-
dlovské alias „pernštejnské“ epochy.

Listina uvádí výslovně na tomto regionu kostel v Bystřici nad Pern-
78                    79

Historická pohlednice 
s bystřickým chrámem

Kronika“ - z řeckého chronos 
(čas) - „líčí historické události spja-
té s rozsáhlým časovým rámcem v 
chronologické následnosti“, uvádí 
Encyklopedie Universum. Obsah, au-
torství, stejně jako význam kroniky v 
různých dobách však přestavují mno-
hem složitější hádanku i odpověď, o 
proměnách „pamětní knihy obecní“ 
ve 20.století nemluvě. Jak kronikáři 
uplynulého století zaznamenávali ži-
vot a názorové postoje venkovského 
lidu si ukážeme v následujících po-
kračováních miniseriálu o pamětních 
knihách z mikroregionu Bystřicko, 
které jsou uloženy ve státním okres-
ním archivu ve Žďáru nad Sázavou.  
Dnešní zastavení je věnováno všeo-
becnému vývoji tradice českého kro-
nikářství.

Na počátku psaní kronik stáli du-
chovní a středověká kronika byla pře-
devším dílem literárním. Stylistická 

dovednost se stala kritériem, ideová 
složka daná subjektem autora zase 
ovlivňovala historickou skutečnost, 
i když účelem kroniky bylo uchová-
ní událostí. Nejstarší česká, latinsky 
psaná Kosmova kronika z poč.12.
století, začíná vyprávěním pověstí 
a ústních tradic, navazují informace 
věrohodných svědků a nejcennější 
- zkušenosti autora, kterým byl Kos-
mas,děkan svatovítské kapituly.K 
vrcholům středověkého kronikářství 
náleží Zbraslavská kronika, napsaná 
ve stejnojmenném klášteře a první 
česky psanou byla veršovaná kronika 
tak řečeného Dalimila z poč.14.sto-
letí, u jejíhož autorství se vzhledem 
k politickému pozadí textu zvažuje i 
osoba šlechtice.Ke čtenářsky pouta-
vým patřila Kronika česká z r.1541 
Václava Hájka z Libočan, který bo-
hužel domýšlel a fabuloval,což ale 
neubírá beletristickému významu 
díla. S rozvojem historiografi e v 17. a 
18.století kroniky přestávají hrát pů-
vodní roli v líčení národních dějin a 
zůstávají pro psaní událostí místních, 
klášterních či rodinných.

V 18.století přichází fenomén tzv. 
písmáctví, kde lze hledat první koře-
ny pozdější obecní kroniky. Moudré 
a vzdělané lidové fi lozofy, vědomě 
zaznamenávající svědectví své doby 
- od rodinných událostí, zpráv o ne-
úrodě i těžkém údělu robotujícího 
rolníka - reprezentuje známý rychtář 
a vlastenecký „písmák“ František Jan 
Vavák z Milčic  u Poděbrad (1741-
1818). S rostoucím počtem lidových 
kronikářů a farních, posléze i školních 
kronik, si jejich význam uvědomova-
ly i úřady a dekretem z roku 1835 
bylo nařízeno vést pamětní knihy ve 

(1.)  - Vznik a vývoj kronikářství v českých zemích
všech obcích trhových, významněj-
ších vesnicích a na farních úřadech. 
Druhá polovina 19.století přispěla k 
rozvoji kronikářství nástupem obecní 
samosprávy a vznikem spolků. 

Samostatná Československá re-
publika uložila obcím povinnost vést 
„pamětní knihu obecní“ zákonem 
č.80/1920Sb., s rozvedením podrob-
ností ve vládním nařízení č.211/1921, 
nahrazeným č.169/1932Sb., kde se  
mj.uvádělo: „Účelem pamětní knihy 
obecní jest zachovati místní dějiny 
pro poučení budoucích“. Za Protek-
torátu Čechy a Morava byly kroniky 
nařízením ministerstva školství a ná-
rodní osvěty z roku 1940 staženy  do 
archivů v Brně a v Praze a fakticky 
ukryty před okupanty, neboť ti neměli 
zájem na vedení knih, jenž by připo-
mínaly tradici svobodného státu. Po 
roce 1945 se vracely zpět obcím  s  
výzvou k doplnění záznamů od mni-
chovských událostí přes nacistickou 
perzekuci až po průběh osvobozová-
ní.  Politický vývoj vládnoucí KSČ 
zasadil po únoru 1948 kronikám dal-
ší ránu. Ministerské směrnice z 50.let 
vytyčily zápisům mantinely a dosta-
ly kronikáře pod dozor. Záleželo na 
odvaze popsat nucenou kolektivizaci 
nebo vnímání srpnové okupace 1968, 
byla-li kronika vůbec vedena. Od 
60.let, mj. ve snaze doplnit chybějící 
části, se dostalo kronikářství do pří-
mé metodické péče muzeí a speciální 
poradenské sbory. Přes riziko cenzu-
ry  práce muzeí při kvalifi kovanosti 
metodiků sehrála též pozitivní roli. 
Naopak přechod zodpovědnosti na 
obce po roce 1989 přinesl s obnovou 
dříve integrovaných obcí a řešení 
podstatnějších problémů samosprá-

vy jisté metodické vakuum, což při 
absenci zkušeného kronikáře někdy 
způsobilo stagnaci činnosti. Problém 
byl naštěstí vyřešen přístupem stát-
ních okresních archivů, které odbor-
nou pomocí a pořádáním školících 
setkání připravily kronikářům pro 
jejich práci kvalitní zázemí.     

Zklamáním nadějí se stal zákon  
č.132/2006Sb o kronikách obcí, 
který nahradil srozumitelnou prvo-
republikovou legislativu nejasnými 
formulacemi a takřka vypustil osobu 
kronikáře. Važme si proto obětavosti 
a volného času, který zachycení obra-
zu venkova věnují.

Příště: První republika - zlatý věk 
kronikářství.

Nejstarší část dalečínské  školní 
kroniky (od roku 1817) je psána 
ještě německy a uvnitř bychom na-
šli kurentní písmo. 

Obecní kronika Bukova byla za-
ložena již v roce 1914, tj. šest let 
před  uzákoněním povinnosti  vést 
pamětní knihu obecní 

Foto : zdroj archivní fondy SOkA 
Žďár n. S.
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Rybářství Velké Meziříčí, a.s.,
pstruhařské středisko Ujčov

NABÍZÍ
Pstruh duhový-živý: 110,- Kč/kg

Prodejní doba: Po-Pá 7 - 13 hod, So 9 - 13 hod.
Ujčov 94,  592 62 Ujčov

Email: pstruharstvi.ujcov@email.cz
www.rybarstvivm.cz

Telefon: 566 566 480   Mobil: 724 835 563

ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Hledáme brigádníky na rozvoz knih s vlastním autem. Tel.: 739 
067 695. Vhodné i pro důchodce.

• Hledám ke koupi starší RD vhodný k rekreaci, chalupu, chatu, 
usedlost na Bystřicku, do 1,8 mil. Kč. Tel.: 608245425

• V bance Vám nepůjčí? Volejte 737 832 972 www.pujcime-
vam.cz

•  Pronajmu byt 2 + 1 v Bystřici n. P. ul. Voldán. Možno i garáž. 
    Tel.: 602 582 313

JUDr. Pavel Barinka, advokát, oznamuje

 otevření advokátní kanceláře.

Místo: budova společnosti Bystřicko a.s., 
Příční 747, Bystřice nad Pernštejnem

Kancelář bude otevřena každý pátek 
v týdnu od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Kontakt:  602 459 346

Firma JICOM, spol. s r. o.

přijme kvalif. 
elektromontéry

pro montážní práce 
v ČR i SR.

Hodinová mzda 110,- až 
150,- Kč.

Pro další informace volejte 
tel. 549 438 211

PILAŘSKÁ VÝROBA
pořez kulatiny
prodej řeziva

trámy
střešní latě

kratina

MOBILNÍ KATR
pořez kulatiny u zákazníka

Jaroslav Kabelka
mob.: 608 328 299
tel.: 515 532 381

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

specializace na hotovostní úvěry pro zaměstnance, 
důchodce, matky na MD, 

živnostníky (začínající s ručitelem).

Konsolidace (výpis ze solusu)

Menší úvěry jsou na jakýkoliv příjem, do 100 tisíc bez 
ručitele.

Možnost jištění majetkem.

- do tří dnů na vašem účtu

Tel.: 721 584 731
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PRODEJ UHLÍ - AUTODOPRAVA

RYCHLOST, KVALITA, SPOLEHLIVOST

Jiří Korbička
Olešná 11
Nové Město na 
Moravě
Tel./fax: 566 616 672
Mobil: 603 269 384

Hnědé uhlí Ledvice, černé uhlí Ostrava, 
PL, kostkoořech Sokolov, brikety 

hnědouhelné.

Využijte možnost výhodného předzá-
sobení bez dlouhých čekacích lhůt na 

dovoz.

Nyní rozvoz z nově otevřeného 
skladu v Bystřici nad Pernštejnem!!!

Pøijmeme
pracovníka pro montáže zavlažovacích systémù
Požadavky:
- vyuèen (nejlépe vodaø nebo pøíbuzný obor)
- øidièský prùkaz skupiny B
- samostatnost, technická a manuální zdatnost

Nabízíme:
- trvalý pracovní pomìr
- dobré platové ohodnocení

Bližší informace na tel. è. 603 444 801

AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o.
K Ochozi 666
593 01 Bystøice nad Pernštejnem

Karel Peterka, Jan Šašinka - sdružení podnikatelů
Rozseč nad Kunštátem, č. 75,
tel.: 604 171 047, 728 308 976

NABÍZÍ VÝROBKY Z PLASTŮ:NABÍZÍ VÝROBKY Z PLASTŮ:
nádrže válcové x hranaté x velkoobjemové (septiky) x 
oválné (bečky) x opravy nárazníků osobních automo-
bilů x vodoměrné šachty x vystýlky dodávkových a ná-
kladních automobilů x výrobky pro zemědělce - budky 

pro telata x napájecí žlaby pro dobytek

Veškeré výrobky a příslušenství jsou vyráběny na zakázku, 
tj. ve všech rozměrech dle přání zákazníka.
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F r a n t i š e k   V í c h a   -   A u t o     o autorizovaný servis 

       telefon: 566 550 210      nonstop odtahová služba: 739 148 225      web: www.frantisekvicha-autotrio.cz

K Ochozi 664, Bystřice nad Pernštejnem (u čerpací stanice ZDAR, a.s., areál bývalého stavebního podniku)

- Svěřte svůj vůz profesionálůmAuto   o

Abyste na cestách bezpečně a s jistotou dosáhli svého cíle

Nabízíme: Mechanické opravy (výměny olejů, garanční prohlídky, opravy motorů, brzdových systémů a další)
Karosářské práce (opravy havarovaných vozidel, zkorodovaných částí, výměny autoskel)
Počítačová diagnostika (závady řídících jednotek, kontroly a nastavení elektronických systémů, ad.)
Pneuservis (přezouvání, vyvažování kol, prodej pneumatik, sezóně kompletů kol za akční ceny)
Odtahová služba (vnitrostátní i mezinárodní, možnost převozu materiálů apod.) 

Kooperativa
smluvní servis

Autolakovna (lakování vozidel, náhradních dílů, mícháme přes 40 000 odstínů pro všechny značky vozů)
Servis pro pojišťovny (bezplatné opravy* a vyřízení veškerých pojistných událostí českých pojišťoven)
                                                                                                                                * při splnění podmínek pojišťovny
Kalkulace nákladů na opravy (přesné a přehledné výpočty pro havarovaná i jinak poškozená vozidla)
A další služby (montáže tažných zařízení, přípravy a realizace technických kontrol, ad.)

Služby:

více informací o všech službách naleznete na našich webových stránkách
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