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ODEŠEL RADOVAN LUKAVSKÝODEŠEL RADOVAN LUKAVSKÝ
Poslední opona spadla, v pondělí 

10. března 2008 zemřel v nedožitých 
89 letech herec Radovan Lukavský. 
Vynikají umělec i pedagog, křesťan, 
ušlechtilý a nesmírně charakterní člo-
věk. Představitel Othella i Hamleta 
v Národním divadle, nezapomenutel-
ný profesor ve Vyšším principu, skvě-
lý Václav Thám v seriálu F. L. Věk 
a třeba i muzikant Zajíček v Lucerně 
nebo tatínek z Malého Bobše. Když 
měl přijet papež, kdo komentoval 
slavnou mši na Letné? Radovan 
Lukavský! Čí nezaměnitelný hlas 
nás provázel prezidentskou volbou 
a burcoval v Nerudově básni Jen 
dál? Přece Radovana Lukavského!

Vážím si devatenáctiletého přátel-
ství s Mistrem Lukavským. Nebaví 
vás obracet seno? Když je obracíte 
s Radovanem Lukavským v Čachno-
vě, je to radost. Těch návštěv v jeho 
chaloupce, těch mouder vyslech-
nutých z oblasti politiky, herectví, 
literatury. Těch statečných a vždy 
velkorysých postojů! Těch nezapo-
menutelných vernisáží převážně na 

Svratecku a Sněžensku, kam jezdil 
Radovan dlouhá léta zadarmo a rád. 
Tisíce lidí nezapomenou! Radovan 
Lukavský miloval Vysočinu! 

V červnu 2005 nás několik odtud 
pozval na svou promoci, když obdržel 
čestný doktorát. A pak se vytrhl 
davům Pražanů a zamířil k nám se 
slovy: „To jsou lidé z Vysočiny!“

Do posledních chvil jezdil pan 
Lukavský i na Bystřicko. V květnu 
2006 křtil u Vírské přehrady kni-
hu o Chudobínu, začátkem srpna 
2007 recitoval na vernisáži ve Víru. 
A 23. srpna 2007 navštívil náš kraj 
zřejmě naposledy, aby důkladně 
prošel Turistické informační cent-
rum a především Městské muzeum 
v Bystřici. Byl velmi spokojený 
a hezká slova nám zapsal do kroni-
ky. Z této poslední návštěvy přináší-
me fotografi i.

V době jeho poslední návštěvy 
už zněl rok z informačních kiosků 
na Karasíně, Pernštejně i Šiklově 
mlýnu hlas Radovana Lukavského. 

KOUZLA V POHÁDCE

Rázovitá hospůdka „Pohádka“ v Hlubokém přichází stále s novými 
nápady. Koncem února se tu vtipně slavil Vítězný únor, k čemuž se 
podávalo uzené a hrály dobové budovatelské šlágry. Počátkem března 
se zase slavil MDŽ. Ale pozor! Co se stane, když přivezou noviny 
„Bystřicko“? V tu chvíli mají hosté smůlu, perzonál všeho nechá a čte 
a čte a čte...                                                                    text i foto: -HJ-

Pokračování na str. 15

 nových expozic a výstav
Sobota 26. dubna od 14. hodin

V novì zrenovovaných prostorách uvidíte mimo jiné:
Pozdnì rokokovou výmalbu, plastické modely stavebního vývoje 

našeho mìsta od XIV. st., sbírku nerostù (dar RNDr. L. Ducháèka), 
výstavu rekonstrukcí hradních zøícen od architekta J. Šimeèky, 

kulisu staré tøídy a školního kabinetu, akvarely Františka Dvoøáèka. 
Pùdní prostor (galerijní) bude patøit pøedním výtvarníkùm 

z Bystøice a okolí i módní pøehlídce. O dobrou náladu se postarají
žáci místní „lidušky“. Svoji úèast pøislíbil ministr kultury ÈR

a mnoho dalších významných hostù a pøátel muzea.

Všechny Vás co nejsrdeènìji zveme.

P O Z V Á N K A
na slavnostní otevøení 

zrekonstruovaných prostor

mìstského muzea,
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INZERCE

SUZUKI  Bystřice nad Pernštejnem Novoměstská 37, 593 01 Bystřice nad Pern., tel.: 566 552 985, fax: 566 552 985
info@suzuki-bystrice.cz, www.suzuki-bystrice.cz
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VYUŽIJTE ZIMNÍCH SLEVVYUŽIJTE ZIMNÍCH SLEV Kontakt:
Rotter, s.r.o.

592 66, Vír č. 1

Tel.: +420 566 575 111

Mob.: +420 739 649 307

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

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

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

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

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

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

http: www.rotter.cz

Mìsto Bystøice nad Pernštejnem

Vás zvou na

v sobotu 12.4.2008 od 8.30 hodin

Prodej domácích zabíjaèkových specialit firmy Øeznictví František Šutera
Možnost posezení a ochutnání èerstvých zabíjaèkových specialit a klobás na grilu
Na zapití: pivo, limo, svaøené víno, grog, trocha koøalky
K jídlu, poslechu a dobré náladì hraje již osvìdèená harmonikáøská kapela "Mustafo"

Obèanské sdružení

zabíjaèkové hody

Srdeènì Vás zveme!

na Masarykovì námìstí pøed víceúèelovou budovou (knihovnou)

Øeznictví a uzenáøství František Šutera

v rámci mìstských trhù

"Trdelná" polévka ZDARMA



 INZERCE

4. strana                                                                                              Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

IT SPECIALISTA JUNIOR
Náplň práce:
 nasazení a podpora desktopů
 správa Windows serverů
 správa datové a telefonní sítě
 komunikace s německou mateřskou společností
 související odborné činnosti 

Požadujeme: 
 VŠ/SŠ vzdělání se zaměřením na informační technologie
 znalost HW, MS Windows Server System (ISA, SMS)
 min. pasivní znalost anglického jazyka (dokumentace 
 v angličtině)
 aktivní znalost německého jazyka výhodou
 praxe vítána, není však podmínkou
 komunikativní a organizační schopnosti
 schopnost samostatné i týmové práce

Nabízíme:
 práce s nejnovějšími IT technologiemi
 zázemí mezinárodní společnosti
 možnost osobního a odborného růstu 
 (školení, výuka jazyků)
 po zapracování dlouhodobě perspektivní zaměstnání
 pružná pracovní doba  
 pro dojíždějící spolupráce při zajišťování ubytování

Jsme dceřinnou společností německé skupiny Wera, která má již více než šedesátiletou tradici a ve strojírenském oboru 
patří ke světové špičce. V České republice působíme od roku 1995 a na rozloze cca. 10000 m2 se zabýváme výrobou 
vysoce kvalitního utahovacího nářadí pro profesionální použití (šroubováky, bity, speciální držáky). Jsme certifi kováni 
dle norem řady ISO 9000. V současné době zaměstnáváme téměř 500 pracovníků.

Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zaměstnance na tyto pozice:

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

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ

SOUSTRUŽNÍK
Požadujeme: 
 SŠ nebo SOU s technickým zaměřením (nejlépe strojírenství 
 obor mechanik-seřizovač, obráběč kovů)  
 praxe v oblasti zpracování plastů 
 nebo práce na CNC strojích  nebo v oblasti soustružení vítána

Nabízíme:
 perspektivní a zajímavou práci s moderními technologiemi
 zázemí mezinárodní společnosti
 mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
DUBEN 2008 

Datum Akce Místo Organizátor 

29.3.2008 Turistický výlet jarní p írodou Tišnov-Lomnice-
Veselí-Bora Orel Byst ice n. P. 

30.3. - 27.4.2008 Galerie „Na Bahnech“: obrazy Jaromíry Knoblochové  
(vernisáž 30. 3. v 15.00 hod.)  

Galerie „Na 
Bahnech“ ve Víru 

Galerie „Na Bahnech“ 
ve Víru 

  2.4.2008 Kino – Animované pásmo pohádek (10.00 hod.) VS KD KD 

  3.4.2008 Beseda s MUDr. Janem Cimickým (17.00 hod.) odd. pro mládež 
m stské knihovny M stská knihovna 

  4.4.2008 Koncert ZUŠ: Koncert žák , absolvent  a host
z konzervato e Brno (17.30 hod.) MS KD KD 

  5.4.2008 Turnaj ve florbalu-dorost Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

  5.4.2008 Turnaj Grand Prix Vyso iny Byst ice nad Pernštejnem 
(restaurace Hotelovka, prezence od 8.30 –  9.30 hod.) Bližší 
informace a p ihlášky na t. .: 736 771 399 nebo 605 152 210. 

restaurace Hotelovka Tarokový klub 
Byst ice n. P. 

  6.4.2008 Turnaj ve florbalu-dorost Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

  6.4.2008 D tský karneval  Št pánov n. S. – KD Mate ská škola 
Št pánov n. S. 

  9.4.2008 Výchovný po ad – Rok na Horácku (10.00 hod.) VS KD KD 
od 9.4.2008 Klub p edškolák  „Pastelka“ ZŠ TGM ZŠ TGM 
11.4.2008 Tane ní zábava (od 21.00 hod.), hraje ANNA rock Vír – KD TJ Jiskra Vír 
12.4.2008 Jarmark nám stí TGM p. Ji í N mec 
12.4.2008 6. setkání dechových orchestr  (18.00 hod.) VS KD ZUŠ a KD 
12.4.2008 Všeum l – odpoledne s tvo ivou inností (od 14.00 hod.) DDM Byst ice n. P DDM Byst ice n. P. 
12.4.2008 Turnaj ve florbalu-muži Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

12.4.2008 
Zabija kové hody  (od 8.30 hod. p ed víceú elovou
budovou – knihovnou) nám stí TGM 

Zapnuto Byst ice o. s., 
m sto Byst ice n. P., ez. 

a uzená ství Šutera 
14.4.2008 Opereta: Na tý louce zelený (17.00 hod.) VS KD KD
17.4.2008 Výchovný po ad – Rok na Horácku (10.00 hod.) VS KD KD
18.4.2008 Kinokavárna – Gympl (18.30 hod.) VS KD KD

19.4.2008 Otev ený amatérský turnaj ve stolním tenisu pro dosp lé
(kategorie muži, ženy), prezence od 8.30 hod. Orlovna Byst ice n. P. Orel Byst ice n. P. 

19.4.2008 Turistická vycházka  Olešná-K ídla-Zvole Orel Byst ice n. P. 
21.4.2008 Výchovný koncert – Hudební pohádka (10.00 hod.) VS KD ZUŠ 
22.4.2008 Výchovný koncert – Hudební pohádka (9.00 a 10.00 hod.) VS KD ZUŠ 
23.4.2008 Výchovný koncert – Trio Cantorum (8.00 hod.) VS KD KD 
25.4.2008 Koncert ZUŠ – Absolventský koncert (19.30 hod.) VS KD ZUŠ a KD 
26.4.2008 Turnaj ve volejbalu Sportovní hala Miroslav Felcman 
26.4.2008 Slavnostní otev ení M stského muzea v Byst ici n.P. M stské muzeum M sto Byst ice n. P. 

26.4.2008 Slavnostní zahájení druhého ro níku výherní poznávací 
akce „S Vodomilem Zub í zemí II.“ M stské muzeum M sto Byst ice n. P. a 

Mikroregion Byst icko

26.4.2008 Amatérský turnaj ve stolním tenisu pro d ti a mládež do  
16 let, prezence od 8.30 hod. Orlovna Byst ice n. P. Orel Byst ice n. P. 

26.4.2008 Vyso ina MX CUP 2008 (první závod na trati v Dale ín ) tra  v Dale ín Motocross sport 
Miroslav Vašek 

26.4.2008 Za krásami okolí Nedv dice okolí Nedv dice odbor Klubu eských
turist  Nedv dice

29.4.2008 23. ochutnávka vín (19.30 – 24.00 hod.) MS KD KD 
30.4.2008 Pálení arod jnic Ubušínek  

30.4.2008 
Pálení arod jnic (sraz na nám stí p ed m stskou tržnicí ve 
20.00 hod., hlavní program u koupališt , zapálení ohn  cca 
ve 20.30 hod.) 

u koupališt  KD 

Stejně tak jako každoročně zve-
řejňujeme náklady, které jsme vyna-
ložili na provoz a údržbu hřbitova 
v Bystřici nad Pernštejnem.
- odemykání a zamykání, úklid hřbi-
tova, odhrnování sněhu, přítomnost 
pracovníka na hřbitově           99 tis.
voda                  5 tis.
odvoz odpadů             112 tis.
CELKEM             216 tis.

Aleš Sitař, OSMI

Zpráva o nákladech na Zpráva o nákladech na 
hřbitově za rok 2007hřbitově za rok 2007

další akci
v rámci našeho nového projektu
"Knihovna otevøená všem" 

Mìstská knihovna v Bystøici nad Pernštejnem
Vás zve na

Beseda
s psychiatrem, spisovatelem a pøekladatelem

MUDr. Janem Cimickým
se uskuteèní

ve ètvrtek 3.dubna 2008 v 17 hodin.

Oddìlení pro mládež mìstské knihovny

Sňatky
1.3. Zuzana Kalášková
 Petr Trhlík
5.4. Anna Novotná
 Petr Horníček

Narození
LEDEN 2008 
14.1. Nicolas Horák
20.1.  Štěpán Pelc
24.1.  Tadeáš Polách
28.1. Kateřina Illeková
31.1.  Judita Zbraňková 

Jubilanti
DUBEN 2008
Else Horáková               96 let
Marie Šperlingová         92 let
Jiřina Vilímová              80 let
Josef Hanulík                 75 let
Helena Krutáková          70 let
Aleš Ptáček                    70 let
Josef Sádecký                70 let
Marcela Jančušková      70 let

Úmrtí
23.2.  Ing. Josef Kořista
27.2.  Josef Kadlec

POZVÁNKY
Orelský oddíl stolního tenisu pořá-

dá v sobotu dne 19. dubna 2008 
v Orlovně otevřený amatérský turnaj 
pro dospělé (kategorie muži, ženy), 
ve stolním tenisu. Prezence účastní-
ků je od 8,30 hod, zahájení turnaje 
v 9,00 hod. Startovné činí 50,- Kč. 
Občerstvení bude zajištěno.

Stejný oddíl pořádá pro děti a mlá-
dež do 16 let, kategorie chlapci a 
dívky, otevřený amatérský turnaj 
ve stolním tenisu, který se uskuteční 
v sobotu 26. dubna 2008 v Orlov-
ně. Prezence hráčů proběhne od 8,30 
hod, začátek turnaje bude v 9,00 hod. 
V obou případech je třeba, aby hráči 
měli sportovní oblečení včetně obuvi 
se světlou podrážkou. Pro vítěze jsou 
připraveny věcné ceny a diplomy.

Pro milovníky turistiky připravi-
la orelská jednota další turistickou 
vycházku na sobotu 19. dubna 2008. 
Pěší trasa povede z vlakové zastávky 
Olešná přes Křídla, Zvoli do Bystřice 
n.P. Sraz účastníků je na vlakovém 
nádraží v Bystřici n.P. v 6,20 hod. 
Akce je určena pro širokou veřejnost, 
nečlenům se poskytuje, jako vždy, 
příspěvek na dopravu ve výši 50% 
jízdného za předpokladu společné 
jízdenky.                         Kučerová M.

Město Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregion 
Bystřicko Vás zvou na zahájení druhého 

ročníku výherní poznávací akce

„S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ II“

KDE: Městské muzeum v Bystřici n. P.
KDY: 26.4.2008
V KOLIK: ve 14.00 hod.

Místní samospráva v Domaníně
pořádá v sobotu dne 3. května 2008

ZÁBAVU PRO VŠECHNY GENERACE

Program: 
17-19 hod. Diskotéka pro děti
20-22 hod. České a moravské lidové písničky
22-24 hod. Střední proud pro střední generaci
24-02 hod. Rock na dobrou noc

Hraje: Tom Sawyer Band



6. strana                                                                                              Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

 ZPRÁVY Z MĚSTA 

1. Vyskytly se při realizaci 
rekonstrukce čistírny odpadních 
vod v Bystřici nad Pernštejnem 
nějaké problémy?

Samozřejmě, že problémů byla 
celá řada. Za celou svou praxi jsem 
se nesetkala s jediným projektem, 
při němž by šlo vše hladce a přes-
ně podle plánu. V případě Bystřice 
je však výhoda v tom, že vedení 
města dokáže problémy efektivně 
řešit. Žádný problém tak nepřerostl 
v neřešitelnou záležitost a vše jsme 
společně zvládli. Důkazem je, že 
dnes máme celou akci vyhodno-
cenou a zkontrolovanou. Bystřice 
nebude muset dodatečně platit ani 
korunu navíc. A to považuji za 
úspěch.

Bystřice je úspěšná, nemusí platit 
ani korunu navíc

Druhá část rozhovoru s předsedkyní Svazu vodovodů a kanalizací Žďár-
sko Ing. Dagmar Zvěřinovou

Integrovaný záchranný systém 
tvoří základní a ostatní složky IZS. 
V rámci provádění záchranných 
a likvidačních prací jsou připrave-
ny poskytnout bezprostřední pomoc 
obyvatelstvu postiženému mimořád-
nou událostí a zajistit provedení zá-
chranných a likvidačních prací.
Základními složkami IZS jsou:
 - Hasičský záchranný sbor České 
republiky, 
 - jednotky požární ochrany zařazené 
do plošného pokrytí,
 - zdravotnická záchranná služba,
 - Policie České republiky.

Ostatními složkami jsou:
 - vyčleněné síly a prostředky ozbro-
jených sil,
 - ostatní ozbrojené bezpečnostní 
sbory (např. městská policie, bez-
pečnostní služby),
 - orgány ochrany veřejného zdraví 
(např. orgány hygieny),
 - havarijní, pohotovostní, odborné 
a jiné služby (např. plynárenská, vod-
ní, elektrikářská, Česká pošta, Báň-
ská záchranná služba, Horská služba, 
Letecká záchranná služba),
 - neziskové organizace a sdružení 
občanů, která lze využít k záchran-
ným a likvidačním pracím (např. Čes-

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMINTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
ký červený kříž, Svaz záchranných bri-
gád kynologů ČR, Svaz civilní obrany 
ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska).

Ostatní složky IZS poskytují při 
záchranných a likvidačních pracích 
plánovanou pomoc na vyžádání (tj. 
na předem písemně dohodnutý způ-
sob poskytnutí pomocí).

Stálými orgány pro koordinaci slo-
žek IZS jsou operační a informační 
střediska integrovaného záchran-
ného systému (OPIS IZS). Na OPIS 
IZS jsou také svedeny linky tísňové-
ho volání 112 a 150. Tato střediska 
tvoří:
 - operační střediska HZS krajů (OS 
HZS krajů),
 - operační a informační středisko 
MV – generálního ředitelství Hasič-
ského záchranného sboru ČR (OPIS 
GŘ HZS ČR).

V místě zásahu provádí koordino-
vání záchranných a likvidačních prací 
složek IZS a vyhlašuje odpovídající 
stupeň poplachu velitel zásahu, kte-
rým je velitel jednotky požární ochra-
ny nebo příslušný funkcionář HZS 
s právem přednostního velení. Pokud 
na místě zásahu není ustanoven veli-

tel zásahu, řídí součinnost složek IZS 
velitel nebo vedoucí zasahujících sil 
a prostředků IZS, která v místě zá-
sahu provádí převažující (stěžejní) 
činnost. Velitel zásahu je oprávněn 
vyžádat si při řešení krizové situace 
k ochraně života, zdraví, majetku 
a životního prostředí potřebné věcné 
prostředky a ukládat fyzickým oso-
bám jednorázové úkoly, tzv. osobní 
nebo věcnou pomoc.

Za organizaci a řízení ochrany 
obyvatelstva při eliminaci mimořád-
ných událostí nesou odpovědnost 
a plní úkoly v rámci svých kom-
petencí v souladu se zákonem 
č. 239/200 Sb., o integrovaném zá-
chranném systému a o změně ně-
kterých zákonů:
 - ministerstva a jiné ústřední správní 
úřady,
 - orgány kraje, za které plní úkoly ha-
sičský záchranný sbor kraje,
 - hejtman,
 - obecní úřad,
 - starosta obce,
 - právnické osoby a podnikající fy-

zické osoby.
Záchranné a likvidační práce 

k eliminaci mimořádných událostí 
se řeší na úrovni územního správního 
úřadu, na jehož území se mimořádná 
událost vyskytuje a na jejíž eliminaci 
síly a prostředky dané úrovně stačí. 
V případě mimořádné události zasa-
hující více územních celků obcí s roz-
šířenou působností zabezpečuje koor-
dinaci záchranných a likvidačních 
prací hejtman kraje, je-li zasaženo 
několik krajů, pak Ministerstvo vni-
tra. O koordinaci těchto prací jsou 
povinni předávat Ministerstvu vnitra 
zprávy prostřednictvím OPIS IZS.
Za HZS Bystřice nstržm. Petr Lukeš DiS.

Čerpáno z knihy Ochrana člověka za 
mimořádných událostí, Praha 2003
Autoři: plk. Mgr. Bohumír Martí-
nek – vedoucí autorského kolektivu
 RNDr. Petr Linhart, CSc. 
– vedoucí autorského kolektivu
 Mgr. Václav Balek
 Ing. Tomáš Čapoun, CSc.
 Dušan Slavík
 Ing. Josef Svoboda
 Mgr. Iason Urban

2. Řídíte velké a nákladné pro-
jekty, hlídáte toky evropských pe-
něz, dohlížíte na realizaci staveb. 
V takovéto pozici si kdekdo před-
staví spíše ostříleného „tvrdého 
chlapa“. Myslíte si, že Vaši pozici 
nějak ovlivňuje, že jste žena?

Nevím, jestli to mají muži v po-
dobné pozici lehčí – nikdy jsem 
mužem nebyla. Možná je spíše 
pravda, že mám jako žena i nějaké 
výhody. Muži si ke mně asi nedo-
volí být tak hrubí, jak by byli mezi 
sebou. Na druhé straně je pravda, 
že když vidím nekvalitní práci 
nebo třeba nepořádek na stavbě, 
tak se občas i ti „tvrdí chlapi“ diví, 
jak dokážu být hrubá já na ně.

3. Myslíte, že pomůžete v bu-
doucnu Bystřici nad Pernštejnem 
s nějakým dalším projektem?

Myslím, že by bylo dobré, kdy-
bychom se pustili do centra města. 
Vodovod pod náměstím je starý 
více než padesát let a generální 
opravu by si zasloužil. Taková akce 
sebou samozřejmě přináší šanci, 
abychom v rámci projektu opravi-
li i spoustu dalších věcí. Doufám, 
že se nám podaří nějaký projekt 
vymyslet. Obecně platí, že schop-
ným lidem se pomáhá snáze, než 
neschopným, proto je spolupráce 
s Bystřicí příjemná. Docela se na 
další společnou akci těším. 

Požár
Dne 26. února byl na KOPIS HZS 

kV (krajské operační a informační 
středisko) nahlášen požár lesa u obce 
Věstín. Na místo byly vyslány jed-
notky HZS Bystřice, SDH Bystřice 
a SDH Vír. Po příjezdu na místu 
události jsme zjistili, že se jedná 
o požár hrabanky o rozloze 30 x 30
metrů. Jednotky vybudovaly doprav-
ní vedení B s rozdělovačem a dvěmi 
proudy C, kterými byla provede-
na lokalizace a likvidace požáru. 
Dodávka vody byla zajištěna kyva-
dlovou dopravou cisternami z neda-
lekého rybníka. 
Dopravní nehoda

Dne 29. února byla jednotka vy-
slána na dopravní nehodu mezi obce 
Jimramov a Korouhev. Po příjezdu 
na místo zásahu jsme provedli prů-
zkum a zjistili, že se jedná o nehodu 
1 osobního vozidla, které bylo spadené 
v potoce. Ve vozidle se nikdo nena-
cházel. Proto jsme zahájili prohle-
dávání okolí s cílem najít případné 
zraněné osoby. Nikdo však nalezen 
nebyl. Po příjezdu dopravní policie 
a zdokumentování jsme pomohli 
s naložením vozidla na odtahovou 
službu a vrátili se na základnu.
Technická pomoc

Dne 1. a 2. března se prohnal 
přes naši republiku silný vítr, který 
způsobil pád několika stromů také 
na Bystřicku. Nejvíce popadaných 
stromů bylo u Štěpánova nad Svrat-
kou, Dolní Rožínky, Olší a Strážku. 
Na likvidaci těchto stromů byla vy-
slána jednotka HZS Bystřice a SDH 
Strážek. Jednotky stromy rozřezaly 
a provedly úklid vozovky.

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

Vybrané události HZSVybrané události HZS
 Bystřice n. P. Bystřice n. P.

Výjezdová jednotka SDH Bystřice 
n. P. je po redukci v počtu 13 členů. 
Za loňský rok se jednotka zúčastnila 
20 výjezdů k událostem, ve většině 
případů s jednotkou HZS. Jednot-
ka zasahovala u 12 požárů, 1 ropné 
havárie, 1 dopravní nehody, 3 prově-
řovacích a taktických cvičení, 2 pla-
ných poplachů a 1 cvičení při plnění 
letadla vodou. Při žádném výjezdu 
nedošlo ke zranění ani usmrcení pří-
slušníků jednotky, což svědčí o tom, 
že je kladen důraz na dodržování 
bezpečnosti práce a používání všech 
dostupných ochranných pomůcek.

Celkový stav požární ochrany ze 
strany výjezdové jednotky města je 
na dobré úrovni.

Zpráva velitele SDH Zpráva velitele SDH 
Bystřice n. P. o stavu požární Bystřice n. P. o stavu požární 

ochrany za rok 2007ochrany za rok 2007

Por. Alois Stehlík, 
velitel SDH Bystřice n. P.

V sobotu 8. března uspořádala 
místní samospráva zájezd na brus-
lení na zimní stadion ve Žďáře. 
Účast byla tentokrát menší, což 
bylo pravděpodobně způsobeno 
nevhodně zvoleným termínem (jar-
ní prázdniny). I přes tuto zkušenost 
plánuje místní samospráva na příští 
zimní sezónu uspořádání nejméně 
dvou výjezdů za umělým ledem.

Na neděli 6. dubna připravuje 
místní samospráva dětský maškar-
ní karneval. Začátek je naplánován 
na 14. hodinu do sálu kulturního 
domu, o reprodukovanou hudbu se 
postará pan Jiří Dvořák, tombola, 
občerstvení a soutěže pro děti jsou 
samozřejmostí.

Zdeněk Skula, předseda

Z jednání místní Z jednání místní 
samosprávy v Domaníněsamosprávy v Domaníně
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Sounáležitost se svým městem nebo obcí
Každý z nás by měl někam pat-

řit. Do rodiny, společenského pro-
středí, obce nebo pouze mezi oblí-
bené kamarády. Tuto sounáležitost 
většina z nás má. Mnozí ale byli 
různým řízením osudu o toto potě-
šení připraveni. Oni nikam nepatří, 
nemají zakódovaný vztah k věcem 
sice společným, ale majetkově 
patřícím celé korporaci-konkrétně 
obci či městu. Neuvědomují si, 
že jejich je také kousek. Mohou 
se jimi chlubit před příbuznými, 
či jinými přáteli. Tito lidé právě 
nejvíce eskalují vandalské činy 
a znečišťují veřejná prostranství. 
Obce a města vynakládají nemalé 
prostředky na zkrášlení náměstí, 
různých zákoutí nebo kulturních 
památek. Tyto jsou neprodleně 
devastovány nebo znehodnoceny 
různými barevnými technikami. 
My ostatní jsme lhostejní. Sice se 
nám to nelíbí, ale zasahovat se nám 

také nechce. Policie je na vymření. 
Toto je stručná charakteristika pro-
blému. Jaké je ale řešení?

Odpověď není jednoduchá. Měli 
bychom se snažit vytvářet prostře-
dí, kde se lidé cítí dobře, prostředí, 
které většina bere jako svůj kousek 

domova. Příjemné klima v okolí 
našeho domova nám podvědomě 
brání devastovat, špinit nebo jinak 
poškozovat.

Naše město v posledních letech 
připravuje mnoho programů pro 
společenské, kulturní nebo sportov-

ní vyžití občanů. Akce jsou velmi 
hojně navštěvovány a domnívám 
se, že je dobrovolníci výborně při-
pravují. Občané vlastně podvědo-
mě přijímají tuto aktivitu a tím se 
kultivují ve vztahu ke svému okolí 
nebo, chceme-li, životnímu pro-
storu. Začínáme rozvíjet spoluprá-
ci s podnikateli v cestovním ruch 
a gastronomii. Možná všichni již 
začínáme chápat společné snažení 
jako zdroj a propagaci toho svého 
kousku podnikání. Město má za 
úkol vytvářet podmínky ke sluš-
nému podnikání a tím připravovat 
pro své občany nevšední zážitky.

Pokud bude naše idea pochope-
na, skončí devastace a poškozování 
společného majetku, protože bude 
jiná nabídka, jiné možnosti vyžití 
a tím i méně důvodů poškozovat.

Nebo se snad mýlím?
Ing. Karel Pačiska,

starosta města

Modernizace hřiště u ZŠ Nádražní

Hřiště u základní školy na ulici 
Nádražní již delší dobu volá po opra-
vě. I v tomto případě byly dvě mož-
nosti oprav. Buď pouhá kosmetická 
oprava s přerovnáním povrchů a no-
vými nátěry nebo celková moderni-
zace a vybudování prakticky nového 
hřiště. Byla zvolena varianta druhá, 
a to hned z několika důvodů. Jednak 
je to možnost získání evropských 
dotací až do výše 70%. Hřiště je 
využíváno nejen základní školou, ale 
i gymnáziem. Proto jednáme s krajem 
Vysočina jako zřizovatelem gymná-
zia, aby se spolupodílel na dofi nanco-
vání, čímž by se fi nanční podíl naše-
ho města opět snížil. V neposlední 
řadě je potřebné vybudovat ve městě 
hřiště, které by odpovídalo nárokům 
a požadavkům 21. století.

Čeho se tedy bude modernizace 
týkat? Na atletický ovál bude položen 
tartan a na vnitřní plochu umělý tráv-
ník III. generace. Asfaltová plocha na 
basketbal bude nahrazena víceúče-
lovým hřištěm pro malou kopanou,  
házenou, tenis, volejbal, nohejbal 
a basketbal s použitím umělého spor-
tovního povrchu. Dále bude provede-
no nové areálové oplocení, osvětlení 
hřišť, veřejné osvětlení a nové přístu-
pové chodníky. 

Současný stav je takový, že je ho-
tová projektová dokumentace pro sta-
vební povolení a připravuje se žádost 
o dotaci s termínem do konce března. 
V případě, že žádost bude úspěšná, 
začne realizace na podzim tohoto 
roku.                                  Josef Vojta, 

                                  místostarosta

V minulém čísle jsem se snažil 
zodpovědět některé otázky. Nyní 
bych pokračoval vnějším popisem 
a některými technickými údaji. Sou-
časný stav příprav je ve fázi, kdy už 
je hotová dokumentace pro územní 
rozhodnutí a začíná se připravovat 
dokumentace pro stavební povolení, 
která by měla být dokončena do kon-
ce června letošního roku. Zároveň se 
pracuje na přípravě žádosti o dota-
ci, kterou podáme během letošního 
roku, jakmile bude vypsána další 
výzva z regionálního operačního pro-
gramu. V týdnu od 25. 2. 2008 pro-
bíhal stavebně geologický průzkum 
plánovaného sportovního areálu, kdy 
specializovaná fi rma prováděla prů-
zkumné vrty.

Ledová plocha bude umístěna do 
spodní části svahu Lužánek u komu-
nikace Nový dvůr těsně nad prosto-

Ledová plocha 2
rem, kde každoročně probíhá pálení 
čarodějnic. Přední fasády jsou pohle-
dové, čemuž odpovídá prostorové 
a optické členění objektu tak, aby 
došlo k přirozenému zapojení objek-
tu do okolí. Jihovýchodní strana ply-
nule přechází do svahu. Půdorysný 
tvar ledové plochy je tvořen obdél-
níku halou s válcovou střechou rov-
noběžnou s řekou Bystřicí. U haly 
bude vystavěno parkoviště pro 46 
osobních vozidel včetně 4 stání pro 
vozidla osob se sníženou schopností 
pohybu. Objekt bude napojen na cen-
trální zásobování teplem z biomaso-
vé kotelny. Před ledovou plochou je 
navrženo dětské hřiště  a minigolf 
navazující na venkovní posezení 
u občerstvení areálu tak, aby bylo 
možno celý areál využívat celoročně.  

Pokračování v příštím čísle.
Josef Vojta, místostarosta

V minulém roce došlo k zatep-
lení, opravě balkónů a výměně 
oken dvou domů na ulici Okružní 
za bezmála 22 miliónů korun. Na 
začátku dubna dojde k rekonstruk-
ci kanalizace před domem čp. 965 
– 971 včetně domovních přípojek 
za 1,3 miliónu korun a za fi nanční 
účasti Svazu vodovodů a kanaliza-

Oprava kanalizace na ulici Okružní
cí Žďársko. Tato rekonstrukce by 
měla zlepšit průtokové podmínky 
kanálu a tím zamezit zpětnému 
vtékání splašků do výtahových 
šachet nejen u výše uvedeného 
domu, ale i u domu čp. 972 – 976. 
Zemní práce by měly být skončeny  
během měsíce května.

 -bk-

Odbor dopravy a SH Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem upozor-
ňuje občany, že z technických důvodů bude ve dnech 31. 3. až 2. 4. 2008 
uzavřena přepážka registru silničních vozidel.  Provoz na této přepážce bude 
obnoven ve čtvrtek dne 3. 4. 2008.

Provoz na přepážce registru řidičů nebude v uvedeném termínu přerušen.
Odbor dopravy a SH

UPOZORNĚNÍ ODBORU DOPRAVY a SH
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Rada města Bystřice nad Pernštej-
nem uskutečnila v pátek 22. února 
výjezdní zasedání do v současné 
době největšího průmyslového pod-
niku ve městě WERA. Důvodem 
výjezdního zasedání bylo nejen vý-
znamné postavení fi rmy ve městě 
z hlediska zaměstnanosti, seznámení 
se současným stavem fi rmy, zlepšení 
komunikace mezi fi rmou a orgány 
města, ale i další perspektivy rozvoje 
fi rmy v našem městě.

Členy rady v čele s místostarostou 
Bc. Josefem Vojtou přivítal ředitel 
fi rmy Dipl. Ing. Martin Broich spolu 
s výrobním náměstkem Ing. Kincem 
a vedoucí personálního a osobního 
oddělení paní Peňázovou. Rada byla 
seznámena s historií a výrobním pro-
gramem fi rmy, personální politikou, 
spolupráci s městem, školami a ostat-

Výjezdní zasedání Rady města Bystřice n. P.
ními podnikateli ve městě.

Rodinná fi rma Wera Werk se už 
více jak 50 let zabývala v německém 
městě Wuppertal vývojem, výrobou 
a odbytem profesionálního utahova-
cího nářadí. Bylo to pro naše město 
šťastné rozhodnutí jak majitelů fi rmy, 
tak zastupitelů našeho města dojednat 
a vytvořit podmínky pro vybudová-
ní nového závodu v Bystřici. Provoz 
v novém závodě byl zahájen v roce 
1995. Ukázalo se, že kombinace ně-
mecké důkladnosti, přesnosti a preciz-
nosti a šikovnosti a umu občanů naše-
ho města i mikroregionu, kteří našli 
v novém závodě uplatnění bylo nejen 
šťastné, ale i perspektivní, pro obě stra-
ny. V roce 2004 byl závod rozšířen na 
současnou kapacitu. Veškerá výroba 
z Německa byla přesunuta do Bystři-
ce. Závod zaměstnává takřka 500 lidí. 
Díky vlastnímu výzkumu a vývoji, 
promyšlené a kvalitní práci zaujímá 
Wera svoji kvalitní produkci význam-
né místo mezi světovými výrobci.

Rada byla dále seznámena i se zá-
měrem majitelů fi rmy během dvou 
let rozšířit podnik o nové výrobní 
a expediční prostory včetně nového 
sociálního zázemí a jídelny pro za-
městnance. Podnik bude potřebovat 
asi 50 nových zaměstnanců s dostateč-

nou kvalifi kací. Proto na základě spo-
lupráce vedení podniku, města i kraje 
Vysočina dochází již v letošním roce 
k rozšíření učebních oborů na VOŠ 
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 
o obor Zámečník strojní výroby 
s uplatněním jako seřizovač obráběcích 
strojů, práce s počítačem a na úseku 
kontroly kvality. Podnik uchazečům 
o toto studium nabízí výhody jako je 
placená povinná praxe, letní brigády 
od 16 let, stipendia a fi nanční podporu 
při nákupu učebních pomůcek.

Radní města si prošli všechna 
pracoviště závodu, kde se seznámili 
s technologií a problémy výroby, 
mohli hovořit se zaměstnanci a ob-
divovat všude vzorný pořádek, čis-
totu, disciplinu a pracovní nasazení 
a všude přítomnou péči o bezpečnost 
a zdraví pracovníků i příkladný vztah 
k životnímu prostředí.

V závěrečné besedě pak mohli rad-
ní konstatovat, že od poslední návště-
vy rady došlo v podniku k realizaci 
všech plánů, s kterými fi rma vstupo-
vala do našeho města. Ředitel závo-
du Broich uvedl, že lepší dopravní 
dostupnost města by i fi rmě usnadni-
la rychlejší a levnější dopravu .

Na tuto informaci reagoval radní 
a zastupitel kraje Vysočina ing. Kot-

lán, který sdělil, že perspektivami 
rozvoje kraje se bude 27. 2. na svém 
pracovním zasedání zabývat Zastupi-
telstvo kraje Vysočina. Předpokládá 
velký boj o realizaci severojižního 
propojení kraje Vysočina které po-
vede z Rakouska přes náš kraj až do 
Polska a to v bezprostřední blízkosti 
našeho města. Informace, že fi rmě 
Wera se ekonomicky vyplatí své vý-
robky při exportu do Itálie je dopra-
vovat nejprve do Německa a odtud 
do Itálie, než do Itálie přímo od nás 
se jeví jako absurdní. I když podpo-
ru projektu severojižního propojení 
vyslovil na poslední návštěvě našeho 
města sám hejtman kraje Vysočina 
RNDr. Miloš Vystrčil, není ještě re-
alizace viditelná. V každém případě 
by byla přínosem nejen i pro ostatní 
podnikatelé, ale i celé město.

Radní prostřednictvím ředitele 
závodu popřáli fi rmě a všem jejím 
zaměstnancům mnoho dalších úspě-
chů a přislíbili podporu při dalším roz-
voji. Odcházeli jsme z podniku s dob-
rým pocitem a s tím, že jsme navštívili 
opravdu podnik, který může o sobě 
tvrdit, že je podnikem 21. století.

O své dojmy a postřehy ze zasedá-
ní se s vámi podělil Váš radní 

Ing. Bohumil Kotlán 

V pátek 22. 2. a 7. 3. 2008 pro-
běhlo v obřadní síni Městského úřa-
du tradiční vítání nových občánků 
města Bystřice nad Pernštejnem. 
Za účasti maminek a tatínků bylo 
přivítáno celkem 37 nových občán-
ků. Na slavnosti vystoupily děti 
z mateřské školy s pásmem písni-
ček a básniček a přispěly tak k do-

Vítání občánků

bré náladě všech. Přítomní rodiče 
se podepsali do pamětní knihy 
městského úřadu, ve které je poří-
zen zápis o slavnostním vítání dětí 
do života a zároveň i slib, kterým 
se rodiče zavazují, že učiní vše pro 
to, aby ze svého dítěte vychovali 
čestného a řádného občana našeho 
státu.                                        -bk-

ZABÍJAČKA NA NÁMĚSTÍ

Jak by šlo zapomenout na vůni 
ovarů po celém domě, na teplé prase-
čí ucho, na mastné kliky i brady! Kdo 
nikdy nezažil domácí zabíjačku, mohl 
k ní alespoň letmo přičichnout první 
březnový den na bystřickém náměs-
tí. Vlivem nevhodného počasí, kdy 
řádící vichřice Emma v jednu chvíli 
poškodila velký stan, sice nebyly 
k vidění ukázky řeznické práce, ale 
každý mohl ochutnat a zakoupit si 
zabíjačkové speciality. Vše za dobré 
ceny a ve výborné kvalitě připravil 
známý řezník a uzenář z Olešnice, 

pan František Šutera.
Zájemců se na prostranství před 

knihovnou mačkalo neuvěřitelné 
množství a většina z nich si domů 
odnášela výborné jitrnice i jelítka, 
tlačenku, ovary a škvarky, mnozí 
i polévku. Byla to jedna bašta, k tomu 
se čepovalo pivo a podávaly nápoje 
pro zahřátí. A k dobré náladě vyhrá-
vali harmonikáři.

Opravdu dobrou akci připravilo 
Město Bystřice a občanské sdružení 
ZAPNUTO.               

text i foto: -HJ-

TS města a.s. informují občany o možnosti třídění obalů (od mléka, 
džusů,... tzv. tetrapaky) společně s plastovými obaly do žlutých pytlů 
nebo do žlutých nádob určených na plasty rozmístěné po Bystřici nad 
Pernštejnem.

UPOZORNĚNÍ TS MĚSTA a.s.
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Nabízíme volné 

prostory k pronájmu.

Masarykovo nám. 46 

(nad novou poštou) 

vhodné jako 

kanceláře nebo 

prodejna.

Informace na tel.: 

724 314 457

Vladimír Kaštánek
účetní poradenství

Zahradní 271
593 01  Bystřice n. P.

Prodám kancelářský náby-
tek (skříňky, stoly, židle), 
počítačové sestavy a ostatní 
vybavení pro kancelářskou 
práci. Možnost prohlédnout 
v místě provozovny.

Tel.: 566 550 440
Mob.: 777 910 675



ZPRÁVY Z MĚSTA A ZAJÍMAVOSTI

JAK SE NATÁČELY INFOKIOSKYS panem Lukavským jsem měl 
velmi hezký vztah, na chalupu jsem 
mohl přijet kdykoliv, a když jednou 
podřimoval, manželka měla naříze-
no ho vzbudit, pokud přijedu. Patřil 
jsem k těm blízkým, které pozval 
na promoci (promoval v téměř 86 
letech) a kterým osobně oznámil 
úmrtí syna Ondřeje. Přesto všech-
no bych si netroufal požádat ho o 
namluvení textu pro bystřické info-
kiosky.

S tím nápadem přišel Stanislav 
Bartoš z městského úřadu. Věděl 
o našem přátelství a buď prý mám 
Lukavského požádat, nebo to namlu-
vím sám, když mohu mluvit spatra do 
rádia. Ale to jsem tedy nechtěl...

Požádal jsem pana Lukavského 
telefonicky 6. února a on už volal 
4. března sám, jestli prý něco nepro-
pásl. A já neměl zdaleka hotové tex-
ty. Ty jsem mu předal v Chudobíně 
na křtu 6. května a Radovan hned 
odhadl, že je toho „metrák“. Tak 
jsem prohodil, ať si vybere jen někte-
ré pasáže, že zbytek nějak zajistíme. 
A už jsem trnul, zda to nebudu nako-
nec opravdu koktat sám. Odvážil 
jsem se mu zavolat až 2. června, kdy 
mi slíbil, že to namluví všechno! 

Realizaci prováděla fi rma z No-
vým Butovic a když zajišťovali na 
Barrandově studio, tak tam vzbudili 
poprask. Technici spustili: „Vy máte 
Lukavského? A zaplatíte ho? Na 
toho si netroufnou ani zahraniční 
investoři!“

Pan Bartoš mi to volal 8. června 
do Bobrové, kde jsem byl zrovna 
na otevření Mlynářské cyklostezky. 
Ještě téhož dne jsem volal Rado-
vanovi do Prahy a on mě uklidnil 
typicky po svém: „Uděláme to za to, 
co budete mít. Když nebude mít nic, 
uděláme to zadarmo!“ A čtrnáctého 
mi dvakrát volal, že by se do toho 
mohl další den pustit. Vytvořili jsme 
tedy telefonický most s Prahou, vše 
domluvili a 15. 6. se natáčelo!

Už 6. 7. 2006 se objevily kiosky 
v terénu a hned dalšího dne přije-
la Česká televize Brno a natáčela 
o nich do Jihomoravského večerní-

ku. Byl jsem zrovna na Sléváren-
ském sympóziu ve Štěpánově, ale 
pár slov jsem na kameru řekl a pře-
devším jim důkladně popsal cestu 
k Lukavským do Čachnova. Zbylé 
záběry natočili u kiosku v Karasíně. 
A tak jsme večer v televizi sledovali, 
jak lidé hádali, který herec to mluví. 
Jeden muž poznal, další rodina tápa-
la a redaktor jim napovídal: „Rado-
van…“

„Radovan Krejčíř!“ vyprsklo dítě 
jméno uprchlého podnikatele.

Když jsme prověřovali kiosek 
na Pernštejně, byl místostaros-
ta uchvácen Lukavského recitací 

a celou cestu do Bystřice si opako-
val: „Na břehu řeky Svratky!“

Za pár dnů jsem konečně ujížděl 
na kole do Čachnova přes Lísek, 
Kuklík, Sněžné, Svratku. Radovan 
seděl na lavičce a uvítal mě: „To byla 
nejhrůznější věc, kterou jsem kdy 
dělal! Nejtěžší role...“ 

Bylo to opravdu velké rozsahem, 
pan Lukavský si to celé tři dny pocti-
vě připravoval a dva dny natáčel.

„Pro vás by to bylo zadarmo, ale 
když se to dostalo do rukou podnika-
telům, měl bych asi dostat honorář, 
ne? Ten hlavní šéf vzal dílo a neřekl 
ani půl slova. Zeptejte se ho, třeba 
řekne, že je to vyrovnaný a budete 
mít po starosti.“

Mzdy své je hoden každý dělník 
na vinici Páně! To mi bylo jasné a za 
měsíc jsem přivezl s Jaruškou Zema-
novou do Čachnova peníze. Všechny 
strany byly spokojeny a zahraniční 
investoři si o takové ceně mohli ne-
chat zdát... 

Radovan Lukavský nám uvařil 
kávu, vyprávěl, ukazoval saunu, ba-
zén i zeď z vzácných kamenů. Zval 
mě do Prahy, že by sehnal lístky do 
Národního divadla. I menší role ho 
držely při životě a docela si v rolích 
starců liboval. Už jsem to předsta-
vení nestihl a už ho také nikdy ne-
stihnu. 

Ale určitě si ještě mnohokrát pus-
tím noblesní hlas Radovana Lukav-
ského z našich infokiosků!

              text i foto: Hynek Jurman

PRASTARÝ ROD V KARASÍNĚ
Když vyhořel na podzim 1895 

Karasín, unikly ohni jenom dvě used-
losti. Horníčkovu uchránily větve 
mohutné lípy, Škrdlíkovu zase jilmy. 
Od té doby je v povědomí lidí jméno 
Škrdlíkovo ve spojení s Karasínem. 
Ale skoro nikdo netuší, kam až histo-
rie rodu sahá.

Své původ-
ní jméno Škrle 
odvozují od poj-
mu škrlení, což je 
rýhování mlýn-
ských kamenů 
nástrojem zva-
ným oškrdlík. 
V erbu také mají 
mimo jiného 
dva rýhované 
mlýnské kame-
ny. Rod má být 
doložen v zázna-
mech oseckého 
kláštera na bílin-
ském panství až 
do 12. století. Jan Škrle z Voděrad 
si tam tehdy vzal Zdislavu Hrabiši 
z Hrabišína. Někteří členové rodu 
se však brzy pustili dále do světa, 
Jan ze Škrle až na dnešní Žďársko, 
kde ve 2. polovině 13. století založil 
osadu Škrlovice, v ní postavil tvrz 
a zasadil lípu, která v dnešních 
Škrdlovicích roste jako chráněný 
strom dodnes.

Rod si nepatrně upravil jméno a po 

Bílé hoře přišel o šlechtický titul. Jeho 
členové se usadili především u nás na 
Bystřicku. V Karasíně, Víru, Bystři-
ci, Domaníně, Domanínku, Chlumu 
a Vítochově. Z rodu pocházely mno-
hé významné osobnosti: například 
herečky Helena a Magda, akade-

mický malíř Voj-
těch Škrdlík či 
profesor hudby 
Gustav Škrdlík. 
A také Jaroslav 
a Vladimír Škrd-
líkové, studovaní 
příbuzní, autoři 
celé řady patentů 
a autoři publika-
ce „Rodokmen 
Škrdlíků ze Škr-
le a Škrdlovic“, 
v níž jsou všech-
ny zajímavosti 
kolem tohoto 
rodu zachyceny.

Rodokmen si 
dnes zpracovává kdekdo, máloko-
mu se však podaří najít předky až ve 
12. století. Zajímavé je, že u vody, 
mlýnských kamenů a mlynářské živ-
nosti zůstali četní členové rodu Škrlů 
a Škrdlíků až do poloviny 20. stole-
tí. Až násilná likvidace živnostníků 
po únorovém převratu nasměrovala 
tyto členy po sedmi staletích také do 
jiných oborů.

Hynek Jurman

Za krásného jarního počasí se opět 7. března sešli bystřičtí obča-
né před Makovského sochou u ZŠ TGM, aby si připomenuli výročí 
narození Tomáše Garriqua Masaryka, velkého politika, vzdělaného 
a odvážného občana.

Slavnost zahájil starosta města Ing. Karel Pačiska, jenž pak položil 
květiny k soše prvního prezidenta společně s panem Janem Svačinou 
za KPV a zástupci obou bystřických základních škol. Projev pak před-
nesl ředitel školy Mgr. Jaroslav Sláma. Hovořil o dvou nejbližších 
ženách prezidenta Masaryka, jeho matce a manželce. Poté přečetla 
paní Libuše Pechová po roce další úryvek z knihy Jana Herbena „Chu-
dý chlapec, který se stal slavným“ a na závěr zazněla píseň Teče voda, 
teče v podání pěveckého sboru ZŠ TGM a většiny přítomných.   -HJ-

OPĚT U SOCHY T. G. MASARYKA

Kladení květů u sochy TGM

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                              9. strana



V rámci grantového programu 
„Za poznáním Zubří země“ vydalo 
právě Město Bystřice s fi nanční pod-
porou Evropské unie a kraje Vysoči-
na propagační letáky dalších 14 obcí 
(Blažkov, Bohuňov, Horní Rožínka, 
Nyklovice, Písečné, Rodkov, Sej-
řek, Strachujov, Sulkovec, Velké 
Janovice, Velké Tresné, Věchnov, 
Věstín a Ždánice) a 10 místních částí 
(Bratrušín, Divišov, Domanín, Dvo-
řiště, Karasín, Kozlov, Lesoňovice, 
Pivonice, Rovné, Vítochov). Jsou tu 
základní informace z minulosti i sou-
časnosti obcí, osobnosti i atraktivity 
jednotlivých míst. Projekt navázal na 
podobný předloňský, kdy už vznikly 
letáky 17 obcí z Bystřicka. Stranou 
tedy zůstaly pouze obce Koroužné 
a Ujčov.

V jarních měsících budou ještě ve 
jmenovaných 14 obcích zbudovány 
informační tabule.    text i foto: -HJ-

ZPRÁVY Z MĚSTA A ZAJÍMAVOSTI

Vernisáž litinových sochPředposlední únorový den se kona-
la v Brně vernisáž výstavy litinových 
soch vyrobených v Železárnách Ště-
pánov s r. o. Vernisáž byla zahájena 
28. února 2008 panem Leošem Boč-
kem, umělcem a srdcem celé akce. 
V první řadě poděkoval děkanovi 
Fakulty architektury panu prof. Ing.
arch. Vladimírovi  Šlapetovi, DrSc., 
proděkanovi pro strategický rozvoj 
fakulty Ing.arch. Janovi Hrubému, 
CSc., panu Ing. Robertovi Königovi, 
prokuristovi fi rmy Železárny Štěpá-
nov s r.o., všem umělcům, kteří se 
aktivně podíleli a jejichž sochy bylo 
možno shlédnout. Velké díky patřily 
i studentům Fakulty architektury VUT, 
kteří si mohli tento netradiční materi-
ál „ošahat“ a realizovat své nevšední 
i futuristické představy. Určitě je nut-
no připomenout, že práce studenta 
Tomáše Beneše byla pojata nadčasově 
a nadchla ředitele Železáren Štěpánov 
pana Ing. Dana Matouška natolik, že 
spolu navázali bližší spolupráci. 

Mezi další významné hosty patřil 
i pan  Ing. Karel Pačiska, starosta měs-

ta Bystřice nad Pernštejnem, které se 
v letošním, již třetím ročníku, přidá do 
akce Slévárenské sympózium, jehož 
nedílnou součástí bude i Socholití 
v Železárnách Štěpánov. 

V minulých letech probíhaly na 
Bystřicku akce dvě, které nebyly pro-
vázané, ačkoliv spolu souvisely. Měs-
to organizovalo na náměstí Sochař-
ské sympózium, ukázky „černého 

řemesla“ trochu jinak a v železár-
nách probíhalo tradiční lití soch. Při 
realizaci obou akcí vždy vystupoval 
další partner z řad školství, buď Slé-
várenská průmyslovka v Brně či 
Fakulta architektury v Brně. Snahou 
organizátorů akcí bylo pozdvihnutí 
klasického řemesla a jeho předsta-
vení lidem z řad občanů i odborníků. 
V letošním roce se podařilo občan-

skému sdružení Zapnuto Bystřice 
tyto subjekty z řad státního a sou-
kromého sektoru spojit a vytvořit tak 
novou tradici Slévárenského sympó-
zia, které ponese společnou myšlenku 
a posune akci vpřed. 

Jedním z cílům občanského 
sdružení je přiblížit slévárenství 
i strojírenství jako zajímavý obor stu-
dia a pozvednout tak upadající zájem 
o tyto studijní obory, a to prostřednic-
tvím výstav a workshopů i na mezi-
národní úrovni. Podpořit tak  region 
Bystřicka, který je nedílnou součástí 
celého dění.

Dovolte, abych Vás pozvala na 
Socholití 2008, které se bude konat 
31. května 2008 v Železárnách Štěpá-
nov za laskavé podpory pana hejtma-
na kraje Vysočina, RNDr. Miloše 
Vystrčila. Další na sebe navazující 
akcí bude první slavnostní vernisáž 
v muzeu v Bystřici nad Pernštejnem 
spojená s workshopem na náměs-
tí, kde představí své umění studenti 
středních škol.                          

  -OK-

Za svůj život jsem četl vícero děle-
ní houbařů. Abych se s Vámi podělil 
o názory různých autorů, sestavil 
jsem takový kratší přehled, jak lze 
lidi, kteří se houbami jakkoliv zabý-
vají, dělit.

Ing. J. Kuthan píše o tom, že mezi 
houbaři vládne přísná hierarchie. Dělí 
je na tři skupiny:

Na nejnižším stupni tohoto žeb-
říčku jsou mykofágové; mykologové 
jim říkají „houbaři“. To jsou ti, kteří se 
zajímají o houby čistě z konzumního 
hlediska. Zajímají se jen o houby jed-
lé. Ostatními opovrhují, nazývají je 
prašivkami a někteří do nich i kopou. 
Tuší, že mykologové snad používají 
„nykroskop“.

Střední postavení obsadili mykofi -
lové. To jsou lidé milující houby pro 
jejich krásu a tajemnost. Když rostou 
houby, vyráží do lesů, luk a hájů, hle-
dají kdeco a jsou potěšeni každým 
zajímavým nálezem. Často fotografují 
a čekají, že jim houbu podle fotografi e 
někdo určí. Občas se snaží určit kaž-
dou houbu podle Smotlachova atlasu.

Na nejvyšší příčce sídlí jakási hou-
bařská šlechta - mykologové. Jsou to 
učené ženy a muži, vyzbrojení stohy 
vědecké literatury, mikroskopem 
a znalostí latiny. Do terénu chodí po 
celý rok, protože vědí, že řada hub 
roste i v zimě, některé z nich jsou 
i plodné a jen v tuto dobu určitelné. 
Prozkoumají kdejaký klacík, výtrus 
a hromadu humusu. Vrcholem jejich 
bádání je nalezení vzácné houby, 
často poprvé v kraji (republice), či 
dokonce popis úplně nového druhu.
Lze podrobit i členění této poslední 
skupiny - mykologů.

Především se mykologové dělí na 
profesionální, kteří se mykologií živí 
a amatérské, kteří mykologii mají 
jako svého koníčka a živí se nečím 
jiným. Možno specifi kovat i dále:

Nadšenec: každou volnou minutu 
tráví v terénu. Má shrbenou postavu, 

2. O houbařích a lidech kolem hub

sbírá všechno, co vidí. Když sběry 
objeví po dvou týdnech doma, usou-
dí, že nestojí za to je určovat (spíše 
tedy mykofi l).

Sezónní mykolog: ven chodí jen 
od července do srpna, stále si stěžuje 
na špatnou sezónu a obvykle rozezná 
helmovku mléčnou od ryzce ryšavé-
ho. Je zaneprázdněn jinými koníčky, 
často na dlouhá období.

Optimista: zapíše 150 druhů na 
lokalitě bez toho, aniž by vystoupil 
z auta. Na každé exkurzi najde kritic-
ky ohrožené druhy hub a aniž by se 
shýbnul, bezpečně rozezná šest druhů 
z rodu poznatelného jen mikrosko-
picky. Opovrhuje mykologem, který 
neurčí každou houbu v terénu.

Pesimista: jde v září smíšeným le-
sem a nenachází ani jeden druh hou-
by. Když mu ukáží plodnici trsnatce 
o průměru jeden metr, tvrdí, že bude 
pravděpodobně ještě nezralá a nepů-
jde určit. Nejí žampiony a nechodí 
bosý do bazénů.

Řádný mykolog: naučil se použí-
vat dobrou lupu a zamýšlí koupit mi-
kroskop. Rozezná ilustrace běžných 
hub, když jsou popsané.

Mimořádný mykolog: pravidel-
ný účastník mykologických setkání. 
Rád poučuje o určování houby, jejíž 
jméno již některý odborník vyslovil. 
Pravidelně zasílá stejné druhy na 
určení do poraden, ovšem bez terén-

ních záznamů.
Expert: najde na exkurzi šest dru-

hů nových hub pro vědu ještě před 
obědem, ale nikdy nepublikuje jejich 
popisy. Je schopen popsat nový druh 
podle jednoho výtrusu, který je o půl 
mikronu menší.

Specialista: umí určovat druhy 
drobných hub na vzdálenost 1000 

metrů v mlze a v noci najde druhy 
rodu jelenka podle vůně na 150 metrů 
v silné vichřici.

Profesionál: nikdo ho neviděl 
v terénu o víkendech nebo před devá-
tou hodinou. Určí 300 druhů pou-
hým okem podle sušených plodnic 
a obvykle rozezná muchomůrku od 
smrže v čerstvém stavu.

Světový mykolog: navštěvuje 
mezinárodní kongresy a sympózia po 
celém světě a až do pozdních hodin 
tam nenuceně diskutuje o specifi ckých 
aspektech mykologie. Dá se sehnat 
e-mailem. Jednou viděl živou houbu 
(v květináči v hotelovém pokoji).

A asi by bylo možno stanovit další 
druhy mykologů. Pro dnešek to však 
stačí. Už také proto, že mezi těmito 
kategoriemi jsou časté přechodné 
tvary a kříženci.

Podle nejrůznějších pramenů 
sestavil a upravil Jaroslav Čáp

DALŠÍCH 24 LETÁKŮ
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Za poslední tři měsíce se na bys-
třickém gymnáziu pořádalo mno-
ho akcí, s nimiž bychom vás chtěli 
seznámit. Většinu z nich organizo-
vali naši profesoři, na některých se 
podíleli i sami studenti. 
 

PRAHA 2008

Vedle maturantů, kteří již tradič-
ně v září navštěvují Prahu, se letos 
do hlavního města vydali páni 
a paní profesorky s několika zá-
jemci z řad žáků. 

Exkurze se konala 3. ledna, a pro-
to jsme měli možnost vidět jedi-
nečnou výstavu „Albrecht z Vald-
štejna“, která byla umístěna v inte-
riéru Valdštejnské jízdárny. Kromě 
slavného vojevůdce se zabývala 
i dobou, v níž žil – válkou, vědou, 
uměním… Dále jsme navštívi-
li Senát ČR, kam nás pozval pan 
Novotný. Po běžné prohlídce jsme 
si vyzkoušeli i pohodlí senátor-
ských křesel.

Odpoledne byl program volný. 
Většina zamířila na další zajímavé 
výstavy (Václav Hollar, Mikoláš 
Aleš a jiní) nebo jen tak po památ-
kách.

Počasí nám naštěstí přálo a or-
ganizátoři připravili zajímavý 
program, takže jsme večer plní 
dojmů dorazili kolem desáté hodi-
ny domů. Vedle Karlova mostu, 
orloje, stánků a cizinců se nám 
otevřela i trochu odlišná Praha, než 
jak ji známe z vlastní zkušenosti. 
Praha, skrývající  tajemství uvnitř, 
v palácích, zahradách a zapráše-
ných muzeích…

Anežka Michnová, septima

Lyžařský výcvik
Jeseníky – Klepáčov, 2008

Týden od soboty 2. 2. do pátku 
8. 2. 2008 byl zasvěcen lyžařskému 
výcviku pro kvintu a 1. A Gymná-
zia v Bystřici nad Pernštejnem. 
Tradičně se konal v Jeseníkách, v 
lokalitě Klepáčov. Trávili jsme jej 

CO JE NOVÉHO NA GYMNÁZIU
společně s dvaceti studenty pol-
ského gymnázia ve Varšavě, což je 
dnes také již tříletá tradice.

Výcvik probíhal pod vedením 
pěti profesorů, a to – Libuše Císa-
řové, Miloslava Císaře, Martina 
Bárty, Davida Veselého a Jaroslava 
Chlumského. O naše zdraví se sta-
rala paní doktorka Michaela Kul-
ková. Jim všem patří velké díky, že 
to s námi vydrželi...

Počasí se s námi, bohužel, moc 
nekamarádilo, neboť nepřichys-
talo příznivé podmínky. Sněhu 
bylo poskrovnu a převážně umě-
lého, který postupem času roztá-
val, zvláště pak, když začalo pršet 
a sníh nám tak mizel před očima. 

První dny jsme si však užili 
naplno, jak na sjezdovkách, tak při 
běžeckém lyžování. Ve středu nás 
ale zaskočil déšť, kvůli kterému 
jsme museli posunout celodenní 
výlet na běžkách. Nakonec jsme 
vyrazili ještě ten den, avšak občas 
jsme jeli po ledu či téměř po asfaltu 
nebo šli s běžkami v rukou. Další 
dny byly strávené na sjezdovkách, 
kde jsme lyžovali na zledovatělém 
zbytku sněhu.

Náš pobyt zde nebyl naplněn 
jen a jen lyžováním, ale i večery 
s polskými kamarády trávenými 
při zpěvu a hrách, kterými byl čas 
příjemně a zábavně vyplněn, a kte-
ré nám mimo jiné pomohly vytvo-
řit nová přátelství. A snad i pro-
to – a myslím, že mohu mluvit za 
všechny – se nám výcvik i přes ne 
příliš dobré podmínky líbil a bude-
me na něj vzpomínat s úsměvem 
na tváři.

Petra Slámová, 1.A

Lyžařský výcvik
Nové Město na Moravě, část I.

Na lyžařský výcvik jsme se 
všichni už v sekundě moc těšili, 
jenže kvůli špatným sněhovým 

podmínkám se nakonec neuskuteč-
nil, a tak muselo být týdenní běž-
kování odloženo na tercii. Jenže 
právě letošní zima nabízela snad 
ještě méně možností než ta minulá, 
a začaly se objevovat obavy, že se 
na běžky nedostaneme ani tento-
krát, což by ale také znamenalo, že 
o výcvik defi nitivně přijdeme. 

Naštěstí však k nám jednoho 
dne přišel p. p. Bárta s tím, že se 
v Novém Městě koná biatlon, tudíž 
tam jsou zasněžené trasy, čehož by 
se dalo využít. Takže sláva! Na 
běžky se pojede!

V pondělí 25. února se v šatně 
pomalu shromáždili všichni lyžníci 
s běžkami na ramenou a netrpělivě 
čekali na příjezd autobusu. Dočkali 
jsme se, nasedli a brzy dorazili do 
areálu SKI hotelu. Nejprve jsme 
cvičili jednotlivé styly, poté jsme 
zkoušeli delší trať. Asi po hodině 
a půl nastala pauza, na kterou se 
jistě všichni těšili. Vyčerpaní jsme 
se přesunuli na tribunu, abychom 
mohli v klidu zbaštit svačinky. Pak 
následoval velký okruh lesem. Bez 
pádů se samozřejmě neobešel, ale 
všichni dojeli do cíle. 

Ve středu 27. 2. se rozhod-
lo, že kdo bude chtít, může jít na 
sjezdovky na Harusák. Přihlásilo 
se nás dohromady 11, ale poča-
sí nám ten den extrémně nepřálo 
a celou cestu autobusem nám prše-
lo. Zastavili jsme tedy před SKI, 
a tam čekali, jestli přestane pršet. 
Volný čas jsme vyplnili sledová-
ním Kouzelné školky. Pršet nako-
nec přestalo, a tak jsme vyložili 
běžkaře a pokračovali směrem 
k Harusáku. Po několika hodinách 
lyžování pro náš přijel autobus 
a my se museli vrátit, i když se 
nám moc nechtělo. 

Posledním dnem se stal čtvr-
tek, a tak byly naplánovány závo-
dy. Nejprve závody jednotlivců, 
chlapci a dívky zvlášť dle délky 

trasy. Pak následovala štafeta 
čtyřčlenných družstev. Poslední 
den lyžování jsme si náležitě užili 
a myslím, že nám vzpomínkou 
nezůstanou jen modřiny…

A. Loukotová a L. Macová, tercie

Lyžařský výcvik, část II.

Téměř nikdo nečekal, že i le-
tošní zima bude šetřit sněhovou 
nadílkou. I přes tyto nepříznivé 
podmínky se bystřickému gymná-
ziu podařilo uskutečnit lyžařský 
výcvik na běžkách pro studenty 
sekundy a tercie. 

Konal se v okolí Nového Města 
na Moravě ve dnech 25. – 28. února. 
Každý den ráno v osm hodin jsme 
odjížděli autobusem od naší školy 
a odpoledne  kolem třinácté jsme 
se zase vraceli zpět. Jako doprovod 
s námi byli pan ředitel Císař, pan 
profesor Bárta, Veselý a  Bouček 
a paní profesorka Císařová. 

První a druhý den jsme se pře-
vážně učili a cvičili různé styly 
běhání. Třetí den jsme měli na 
výběr ze dvou možností. Kdo 
chtěl, mohl jet na lyže sjezdové 
nebo zůstat u běžek. Většina se 
rozhodla trénovat běžky a den byl 
volnější. Poslední čtvrtý den se 
konaly závody,  ve kterých byl nej-
lepší nejrychlejší závodník David 
Šír z tercie bystřického gymnázia. 

Výcvik se nám povedl, obešel se 
bez zranění a všem se moc líbil. 

Michal Vašíček, tercie

- 20. března se koná jednodenní 
zájezd do Vídně, kde studenti nav-
štíví zámek Schönbrunn a Zoo.
- 21. dubna se bude konat 1. kolo 
přijímacích zkoušek na 4- a 8mile-
té gymnázium.
- na gymnáziu jsou v plánu i dal-
ší akce Studentského parlamentu, 
mimo jiné Den Země, který je 
naplánován na 24. dubna.
- ke konci dubna naši školu navští-
ví spisovatel Arnošt Lustig.  

Anežka Michnová

Sdružení Nové M�sto na Morav�
vypisuje výb�rové �ízení na pozici 

  pracovník rané pé�e (terénní pracovník)      

Požadujeme:  
• vzd�lání speciální pedagog, sociální pracovník, pop�. jiné spl�ující podmínky zákona 

�.108/2006 Sb., o sociálních službách pro výkon pozice sociální pracovník (VOŠ, VŠ)
• schopnost empatie, komunikace, otev�enost dalšímu vzd�lávání
• praxe v oboru s lidmi s postižením vítána 
• �idi�ský pr�kaz skupiny B 
• trestní bezúhonnost 

Nabízíme:  
• možnost profesionálního r�stu
• nové zkušenosti 
• flexibilní pracovní doba 

Termín uzáv�rky p�ihlášek: pond�lí 31.3.2008 

Žádost + motiva�ní dopis a strukturovaný životopis zasílejte na adresu:  
Sdružení Nové M�sto na Morav�, Ž�árská 68, 592 31 Nové M�sto na Morav�.
Více informací na tel.: 566 615 217, kontaktní osoba Jaroslav Hájek. 

Zubní pohotovost k březnu a dubnu 2008
BŘEZEN

29.3.2008  MUDr. Eva Peňázová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n. M.
30.3.2008  MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice

DUBEN
  5.4.2008  MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka
  6.4.2008  MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M.
12.4.2008  MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n. P.
13.4.2008  MUDr. Milena Koutková, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
19.4.2008  MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Velké Meziříčí
20.4.2008  MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město n. M.

Ordinační doba: 09.00-12.00 hod.

Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových strán-
kách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den 
v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb) předem telefo-
nicky 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 do 7.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)



ŠKOLSTVÍ
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Ve dnech 10. 2.-16. 2. nás nav-
štívili naši kolegové z partnerských 
škol Polska, Španělska a Itálie, se 
kterými již třetím rokem spolupra-
cujeme v programu EU Comeni-
us Zdravé stravovací návyky pro 
21. století. Po hektickém týdnu pří-
prav je tu neděle večer a před budo-
vou ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 
zastavuje autobus. Z něho vystupují 
naši hosté. Po vzájemném přivítání 
učitelé žákům předávají děti k uby-
tování a učitele z partnerských škol 
odváží autobus do hotelu. S radostí 
konstatuji, že vše jde podle plánu. 

Nový školní týden začíná ten-
tokrát slavnostně. Vítáme ve škole 
naše hosty a poté vyrážíme směr 
Karlov kde se na vlastní oči pře-
svědčujeme, jak vzniká slavné 
české sklo. Po exkurzi ve sklárně 
se přesouváme do Žďáru nad Sáza-
vou na prohlídku SŠ gastronomické 
A. Kolpinga, kde pro nás také při-
pravili slavnostní oběd. Tímto pre-
zentovali svůj um učni oboru číš-
ník, kuchař a cukrář. A opravdu se 
měli čím chlubit. Oběd byl výtečný. 
Po příjemně prožitém dni se vrací-
me zpět do Bystřice, kde mají pro 

Mezinárodní setkání u prostřeného stoluMezinárodní setkání u prostřeného stolu

zahraniční kolegy připravený pro-
gram hostitelské rodiny.

V úterý představujeme hostům 
město a poté jsou přijati na radni-
ci starostou ing. Karlem Pačiskou. 
Odpoledne se nese v duchu názvu 
projektu „Zdravé stravovací návyky 
pro 21. století.“

Byla to přehlídka zeleninových 
salátů typických pro jednotlivé 

země, ochutnali jsme neobvyklé 
variace, cizokrajné ovoce nejrůz-
nějších barev a chutí. Všechny země 
se snažily předvést to nejlepší ze 
své kuchyně.

Středa byla opět ve znamení 
výjezdu. Přivítalo nás město Velké 
Meziříčí, které nám nabídlo exkur-
zi v mlékárně. I přes nepřízeň po-
časí byli hosté spokojeni a notně 

unaveni.
Čtvrtek trávíme ve škole. Naši 

kolegové si pro nás připravili pre-
zentace jejich regionů, měst, škol, 
stravovacích návyků, typických jí-
del. Odpoledne si užíváme sportem. 
Zde šlo jednoznačně o měření sil 
a došli jsme ke zdrcujícímu závě-
ru: Italové umí hrát fotbal lépe než 
Češi. Ovšem renomé nám vylepšila 
návštěva sportovní haly, kdy jsme 
hostům předvedli, jak se hraje bow-
ling.

Praha. Tak zněl plán už poslední-
ho dne stráveného s našimi zahra-
ničními kamarády. V pátek brzy 
ráno odjíždíme do Matky měst, kde 
se i přes sněhové přeháňky a velmi 
chladné počasí kocháme krásami 
Karlova mostu, Václavského a Sta-
roměstského náměstí, vstřebává-
me atmosféru obchodního domu 
Paladium. Po této procházce měs-
tem sta věží nás však čeká loučení. 
Poslední stisky rukou, poslední 
objetí, nekonečné mávání. Naše 
cesty se rozcházejí, doufejme, že 
ne na dlouho. 

Petra Findejsová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

GLOBE Games v Bystřici n. P., 8.- 11. května 2008

GLOBE Games je každoroční 
setkání studentů a učitelů ze škol, kte-
ré se účastní mezinárodního programu 
GLOBE. V programu GLOBE žáci 
s využitím jednoduchých postupů 
zkoumají životní prostředí ve svém 
okolí – pozorují vývoj počasí, zkoumají 
druhy lesních porostů, půdní vlastnosti 
či kvalitu vody v tocích. Na účastní-
ky GLOBE Games čekají 4 dny plné 
zajímavého programu. V pátek dopo-
ledne budou mít možnost prezentovat 
výsledky svých celoročních projektů 
na studentské konferenci, odpoledne 
se budou podílet na Festivalu GLO-
BE Games. Na sobotu je připraven 
průzkum okolní přírody formou stra-
tegické hry zaměřené i na spolupráci 
při řešení různých úkolů. Část studentů 
bude v roli novinářů sestavovat speciál-
ní vydání Novin GLOBE, které vyjdou 
v neděli ráno. Pro učitele je připravena 
terénní konference. 

Koulení zeměkoule městem zahájí 
festival GLOBE Games pro veřej-
nost

Program bude pestrý nejen pro 
účastníky, ale i pro veřejnost. V pátek 
9. 5. bude od 15.00 do 17.30 probíhat 
na náměstí v Bystřici n.P. Festival 
GLOBE Games s podtitulem „Zkou-
mejte lokálně i globálně přírodu ve 

svém okolí“. Program začne koulením 
třímetrové zeměkoule – symbolu GLO-
BE od Základní školy v Nádražní 
ulici na náměstí, kde bude připraveno 
13 stánků pro děti i dospělé. Návštěvní-
ci budou moci hravou formou nahléd-
nout do říše mraků, vyzkoušet si měře-
ní výšky stromu pomocí klinometru, 
seznámit se s drobnými bezobratlými 
živočichy žijícími ve vodě a určit podle 
nich její kvalitu, vyrobit si jednoduchý 
meteorologický přístroj, hledat dvojice 
jarních a podzimních listů apod. V prů-
běhu celého odpoledne zde vystoupí 
dětské soubory z Bystřicka.

Hlavními organizátory této celo-
republikové akce s mezinárodním cha-
rakterem je Sdružení TEREZA, které 
je národním koordinátorem Programu 
GLOBE v České republice, a Základ-

ní škola Bystřice n. P., Nádražní 
615. Generálním partnerem GLO-
BE Games je Wera Werk, s.r.o. 
GLOBE Games jsou připravovány ve 
spolupráci s dalšími organizacemi a za 
fi nanční podpory Visegradského fondu, 
Ministerstva životního prostředí ČR, 
Města Bystřice n.P., fi rmy Adoz s.r.o., 
Westernového městečka - Šiklův mlýn 
s.r.o., Innel – NC, s.r.o., lékárna Arni-
ka, s.r.o, občanského sdružení Czech 
GLOBE Veterans. 

Všem podporovatelům velmi děku-
jeme!

Garantem Programu GLOBE v ČR je 
MŠMT a MŽP ČR a generálním part-
nerem společnost KPMG ČR, s.r.o. 

Aktuální informace o GLOBE Games 
2008 najdete na 

www.globegames.cz
Za pořadatele Ing. Dana Votápková, 

koordinátorka programu GLOBE, 
Sdružení TEREZA

200 studentů s učiteli ze 41 škol z celé České republiky a 50 stu-
dentů a učitelů ze Slovenska, Maďarska a Polska přijedou 8. – 11.
května 2008 do Bystřice nad Pernštejnem. Sdružení TEREZA 
a Základní škola Bystřice n. P., Nádražní zde pořádá již 11. české 
GLOBE Games. Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního 
prostředí ČR, Kraje Vysočina a Města Bystřice nad Pernštejnem. 
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Postup při přijímání dětí do 
mateřských škol:

Při zápisu do mateřské školy 
postupuje ředitelka MŠ v souladu 
s vyhláškou č.14/2005 Sb., o před-
školním vzdělávání, §34 z.č.561/2004 
Sb., zákon o předškolním, základ-

Zápis do mateřských škol
ním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), 
a zákonem č.500/2004 Sb., správní 
řád v platném znění.

Do mateřské školy se přijíma-
jí děti ve věku zpravidla od tří do 
šesti let.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si 
rodiče mohou vyzvednout (ještě 
před zápisem) na všech MŠ.

Na žádosti potvrdí dětský lékař 
zdravotní stav dítěte a řádné očková-
ní dítěte (§ 50 z.č.258/2000Sb.)

Odevzdané žádosti jsou na MŠ 
evidovány pro zahájení přijímacího 
řízení. 

Přijímací řízení do MŠ probíhá 
podle správního řádu a stanove-

ných kritérií. 
Ve správní lhůtě vydá ředitelka 

MŠ rozhodnutí o přijetí do MŠ a 
v souladu se správním řádem je zašle 
či předá osobně rodičům. Při vydání 
rozhodnutí jsou rodiče také seznáme-
ni s průběhem přijímacího řízení.

Pokud se rodiče nemohou z váž-
ných důvodů dostavit k zápisu ve 
stanovených dnech, je nutné při-
jetí dítěte domluvit v nejbližším 
možném termínu přímo s vedením 
mateřské školy.

Z důvodu organizačního zabez-
pečení školního roku je nutné zapsat 
i ty děti, které budou nastupovat do 
mateřské školy během celého příští-
ho školního roku. (např. pokud dítě 

dovrší 3 roky na jaře 2009 a rodiče 
chtějí, aby ihned ve 3 letech nastou-
pilo do školky, musí jít k zápisu již 
v letošním roce).

Další informace:
V době zápisu pořádají mateřské 

školy Dny otevřených dveří – rodi-
če s dětmi se mohou seznámit s pro-
středím mateřské školy, jejím pro-
gramem, provozními záležitostmi, 
školním řádem a dozvědět se další 
údaje, které je o konkrétní mateřské 
škole zajímají. Rodiče obdrží infor-
mační leták o MŠ a děti drobnou 
pozornost.

Věřím, že poskytnuté informa-
ce pomohou rodičům orientovat se 
v přijímání dětí do mateřské školy.

Těšíme se na vás i vaše děti.
Mgr. Vlasta Moncmanová

ředitelka mateřské školy

Dne 28. 2. 2007 proběhlo na ZŠ TGM okrskové kolo ve šplhu na tyči pro 
žáky 1. – 5. tříd. Soutěže se zúčastnilo 33 dětí z obou základních škol v Bystřici 
nad Pernštejnem a ze základních škol Nedvědice a Zvole.

Děti soutěžily v 10 kategoriích a podaly výborné výkony. Ti nejúspěšnější 
budou své školy reprezentovat v okresním kole. Blahopřejeme jim a přejeme 
hodně úspěchů.                                                   Jana Zítková, učitelka ZŠ TGM

Okrskové kolo ve šplhu
V pondělí 3. března 2008 usku-

tečnili žáci druhých ročníků ZŠ T. G. 
Masaryka exkurzi do ekologického 
střediska „Ostrůvek“ ve Velkém Mezi-
říčí. Toto pracoviště se zaměřuje na 
poznávání a ochranu přírody a vytvá-
ří výukové programy s ekologickou 
tématikou. Žáci všech ročníků v nich 
poznávají živou i neživou přírodu 
v širokých vazbách a souvislostech.

Náš program byl zaměřen na život 
a význam včel. Děti si vyzkoušely 
různé činnosti  –  ochutnávaly druhy 
medu, vyrobily si svíčku z včelího 
vosku, zdobily perníky, skládaly puz-

HURÁ Z LAVIC DO PŘÍRODY ANEB VÝUKA 
V EKOLOGICKÉM STŘEDISKU

zle včelky Máji, poznávaly a popiso-
valy tělo včely a na závěr se prolétly 
po venku s křídly včelky a ochutná-
valy sladké šťávy. Pracovaly s vel-
kým nadšením a zájmem, zapojily 
téměř všechny svoje smysly. Zhoto-
vené drobnosti si odnesly domů.

Celá akce se líbila dětem i vyu-
čujícím. Tato aktivita je součás-
tí našeho školního vzdělávacího 
programu nejen pro žáky druhého 
ročníku, proto se v dalších letech na 
„Ostrůvek“ budeme zase těšit.
I. Uhlířová, A. Havelková, J. Šikulová, 

učitelky 2. roč. ZŠ TGM

V týdnu od 18. do 22. února se 
uskutečnila na naší škole úžasná 
věc.

Žáci 9.B přišli s nápadem číst 
dětem z 1. až 5. tříd. Navázali tak na 
celostátní akci „Česko čte dětem“. 
Velmi vhodně, dle věku dětí, zvo-
lili poutavé ukázky z děl nejrůz-
nějších autorů – vybrali pohádky, 
ale i povídky s detektivními záplet-

Škola čte dětem
kami. Vtipně je doplnili otázkami 
a hrami pro děti a nezapomněli ani 
na malé odměny. Za velmi milé 
zpestření hodin čtení na 1. stupni 
patří velký dík Josefu Střešňákovi, 
Barboře Dědové, Tereze Podsední-
kové, Andrei Kobzové a Veronice 
Tulisové.

kolektiv učitelek 1. stupně
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

VŠEUMĚL

- sobotní odpoledne s tvořivou 
činností

pro děti a dospělé
v sobotu 12. 4. 2008

ve 14:00 hodin na DDM

MOZAIKA

každý účastník si odnese 
ozdobenou sklenici

 a podložku pod hrnce
(vhodné pro děti od 4. tříd)

Cena za materiál: 60,- Kč

Těšíme se na vás na Domečku!

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P. pořádá

Zápis do bystřických mateř-
ských škol se uskuteční 

ve středu 2. 4. a ve čtvrtek 
3. 4. 2008 od 8.00 do 15.00 hod.

Datum a čas platí pro všechna 
pracoviště MŠ:

MŠ Pohádka, Nádražní 421
MŠ Čtyřlístek, Okružní 753
MŠ Korálky, A. Štourače 516



Jaro nám pomalu, ale jistě klepe na dveře. Přestože letošní zima příliš sněhového materiálu 
nedodala, skauti uskutečnili několik zimních akcí. Pojďte si přečíst blíže, co se tedy událo.

Nový rok strávili skauti, jak jinak, než pohromadě. Z nebe spadlý bělostný sníh byl jako 
stvořený pro různé hrátky. A když bylo venku nevlídně, uvnitř vytápěného srubu Pod Horou 
bylo veselo. Světlušky pod vedením Míši Hovorkové se začaly připravovat na jarní skaut-
ské závody. Umět praktické dovednosti 
se přeci vyplatí. Starší skauti a skaut-
ky pro změnu začali plnit skautské 
odborky. A tak jsme zjistili, že máme 
v oddíle nadanou muzikantku, hbitou 
sportovkyni, nebo šikovnou divadelnici. 
V klubovně se mohou děti věnovat 
různým aktivitám. Takto se skauti zdo-
konalují v tom, co je zajímá a baví 
a pak to mohou použít ve škole, 
nebo v praktic- kém životě. Únorová 
výprava byla ve znamení plnění 
odborek a pozná- vání zimní přírody. 
R o z d ě l á v a l i jsme oheň na sněhu 
nebo poznávali stopy zvířat. Vedení 
střediska mezitím dodělalo výroční zprávu, v níž jsou podrobně popsány důležité informace 
z uplynulého roku. Roveři se vydali zkontrolovat tábořiště na Vojtěchově a změřit rozmě-
ry plánované přístavby ke srubu. A na konci února pak vyjeli na tradiční zimní táboření 
s názvem Předěl, které se každoročně koná v Jizerských horách. I přes oblevu bylo sněhu 
dosti na stavbu obydlí Eskymáků, sněžné iglů. Tři dny jsme trávili hrami na běžkách i bez 
nich v krásném horském prostředí. Poslední zimní akcí bude přechod krkonošského hřebene 
na sněžnicích. Ale o tom zase příště. Krásné jarní dny přejí skauti.

                                                                                             S pozdravem Luboš Gável - Upír

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

KNIHOVNA, ZÁJMOVÉ ORGANIZACE A OSTATNÍ
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Městská knihovna informuje
V měsíci únoru knihovna zaevidovala celkem 162 nových 
knih, z nichž vám nabízíme tento malý výběr.

Knihy pro dospělé:
   Agorafobie a panická porucha
   Kraj Vysočina
   Zooterapie ve světle objek-
   tivních poznatků
Bartášková Dagmar  Cukrovka
Brtník Miloslav  Jaký kroj, tak se stroj
Cimický Jan  MUDr. Jan Cimický
David Petr   Cestovní kniha
Domes Martin  Internet pro úplné začátečníky
Garcia Márquez  Neuvěřitelný a tklivý příběh  
   o bezelstné Eréndiře a její  
   ukrutné babičce
Gottlieb Daniel  Dopisy Samovi
Hanšpachová Jana;  Veselé hry s malými dětmi
Henry Mark R.  Námořnictvo USA za druhé  
   světové války
Heron Echo  Konečná diagnóza
Horton Rosalind  Ženy, které změnily svět
Hudec Kamil  Encyklopedie chorob a  
   škůdců
Keller Jan   Soumrak sociálního státu
Kmenta Jaroslav  Kmotr Mrázek
Kopičková Božena  Eliška Přemyslovna
Kopka Jan   Ve spárech Aljašky
Kříženecký Jaroslav  Eva Olmerová
Laqueur Walter  Měnící se tvář antisemitismu
Liška Vladimír  Po stopách nevysvětlitel- 
   ných jevů a skutečností
Loněk Pavel  Jaromír Jágr. Hledání nebe
Lukeš Alexander  Svatý týden v Terezíně
McNab Andy  Odplata
Němcová Marie  Digitální fotografie pro seniory
Posner Gerald L.  Mengele – anděl smrti
Rowling Joanne K.  Harry Potter a relikvie smrti
Tyldesley Joyce A.  Kronika egyptských královen
Veber Václav  Osudové únorové dny

Knihy pro mládež:
Awdry W.   O mašince Tomáškovi
Jínová Šárka  Letní láska
Jínová Šárka  Vůně první lásky
Köthe Rainer  Objevitelé a jejich výpravy
Sís Petr   Zeď
Špinar Zdeněk  Velká kniha o pravěku
Trojovská Inesa   Tajemství stínů
Verne Jules  Kněz v roce 1839
Wilson Jacqueline  Jacky Snílek

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

Skautské středisko KLEN informuje

Kosmetické poradkyně fi rmy Orifl ame pořádaly dne 23. února v Kulturním domě v Bystřici nad 
Pernštejnem PLES ORIFLAME. Večerem plným tance a zábavy návštěvníky provázela vizážist-
ka fi rmy Orifl ame Iveta Macholánová a manažerka pro jižní Moravu Jiřina Blatná. K poslechu 
a hlavně k tanci hrála country kapela Starý fóry a po letech opět vystoupila bystřická skupina Kro-
ky pod vedením ing. Eduarda Marečka. Tato skupina se opravdu dlouho neobjevila a její návrat 
takřka po 30 letech byl pro ně vskutku fantastický. Jakmile tato skupina začala hrát, nenechala 
v sále sedět vůbec nikoho. Všechny věkové kategorie tanečníků vstávaly ze židlí a oddávaly se 
tanci. Jako třetí v pořadí vystoupi-
la country kapa- la Merylen. Ta je 
u nás méně zná- má, ale předvedla 
výtečný výkon. O zpestření večera 
se postaral aero- bik pod vedením 
Jitky Exlové. Vystoupila také 
její dcera /tepr- ve jedenáctiletá/ 
Míša, která zís- kala zlatou medai-
li jako Minimiss České republiky 
v aerobiku pro rok 2007. Tímto 
jí chceme ještě jednou poděkovat 
a přejeme mno- ho úspěchů. 

N e s m í m e zapomenout na 
vystoupení břiš- ních tanečnic Alf 
Leila wa Leila, které měly také 
velký úspěch oceněný trvajícím 
potleskem. Díky příznivým ohlasům usuzujeme, že se ples Orifl ame náramně vydařil a doufá-
me, že se tady v Bystřici stane tradicí. Proto bychom chtěly poděkovat sponzorům, kteří byli 
opravdu vstřícní a také všem, kteří nás přišli podpořit. 

PODSTATNÉ NAKONEC: VÝDĚLEK PLESU BYL VĚNOVÁN ZÁKLADNÍ ŠKO-
LE T. G. MASARYKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM NA VZDĚLÁVACÍ PRO-
GRAM PRO DĚTI.                                 Za pořadatele Pavlína Plucková, Renata Skoumalová

Výtěžek z plesu putoval na vzdělávání pro děti

16. 2. 2008 Bratislava Dunajský pohár EP
kadeti  -  48. místo J. Kurfürst
kadetky  -  22. místo K. Jakubcová
  37. místo Z. Bukáčková
24. 2. 2008 Opava
kadetky  -   1. místo K. Jakubcová
    2. místo Z. Bukáčková
družstvo -   1. místo
kadeti -   2. místo J. Kurfürst
 1. 3. 2008  Brno Rybářův memoriál

Šermíři - Dunajský pohár
ml. žáci -  22. místo R. Šibor
  5. 3. 2008  Rovigo (I) ME 
kadeti -  62. místo J. Kurfürst
  6. 3. 2008 Rovigo (I) ME
kadetky -  47. místo K. Jakubcová
10. 3. 2008  Rovigo (I) ME
družstvo děvčat (CZE) - 13. místo
  8. 3. 2008 Zálaegerszeg (H)
žačky -  6. místo Z. Bukáčková

Kurfürst V.
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Středa 2. dubna - 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

Pátek 4. dubna – malý sál KD – 17.30 
hodin
Pořádá: ZUŠ
KONCERT ZUŠ
KONCERT ŽÁKŮ, ABSOLVEN-
TŮ A HOSTŮ Z KONZERVATO-
ŘE BRNO
Vstupné dobrovolné

Středa 9. dubna – velký sál KD 
– 10.00 hodin
VÝCHOVNÝ POŘAD
ROK NA HORÁCKU
Účinkuje: Národopisný soubor Groš 
Dolní Rožínka, členové dětského 
souboru ve věku od 3 do 18 let.

První část pořadu stručně popisuje 
folklórní oblast Horácko, v níž děti 
žijí – horácké kroje, písničky a ta-
neční kroky. Druhá část je sestavena 
z pásma horáckých tanců a tanečních 
her, které provedou děti celým lido-
vým rokem od jara až do zimy. Se-
známí je s pletením věnečků, s obřa-
dem čištění studánek, s chlapeckými 
hrami, se zvyky při dočesávání lnu, 
s koledami apod.
Určeno: MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 20 Kč, veřejnost 25 Kč

Sobota 12. dubna – velký sál KD 
– 18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ a KD
6. SETKÁNÍ DECHOVÝCH 
ORCHESTRŮ
Účinkují: 
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ NOVÉ 
MĚSTO NA MORAVĚ ZUŠáci
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

V programu zazní skladby různých 
žánrů a na závěr pochody ve společ-
ném provedení obou orchestrů
Vstupné: dobrovolné

Pondělí 14. dubna – velký sál KD 
– 17.00 hodin
OPERETA
NA TÝ LOUCE ZELENÝ

Nejúspěšnější česká lidová ope-
reta Járy Beneše v provedení dlou-
holetých členů Hudebního divadla 
v Karlíně, v čele se stále populárním 
Josefem Zímou. Písně jako Na tý lou-
ce zelený, Já bych chtěl mít tvé foto, 
Venoušku, Už se podzim blíží již 
dávno zlidověly a staly folklórem. 
Vstupné: 120 Kč
Předprodej: knihkupectví od 26. 3. 2008

Čtvrtek 17. dubna – velký sál KD 
– 10.00 hodin
VÝCHOVNÝ POŘAD
ROK NA HORÁCKU
Účinkuje: Národopisný soubor Groš 
Dolní Rožínka, členové dětského 

Program Kulturního domu na duben 2008Program Kulturního domu na duben 2008
souboru ve věku od 3 do 18 let.

První část pořadu stručně popisuje 
folklórní oblast Horácko, v níž děti 
žijí – horácké kroje, písničky a ta-
neční kroky. Druhá část je sestavena 
z pásma horáckých tanců a tanečních 
her, které provedou děti celým lido-
vým rokem od jara až do zimy. Se-
známí je s pletením věnečků, s obřa-
dem čištění studánek, s chlapeckými 
hrami, se zvyky při dočesávání lnu, 
s koledami apod.
Určeno: MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 20 Kč, veřejnost 25 Kč

Pátek 18. dubna – velký sál KD 
– 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
GYMPL

V prvním plánu jde o příběh par-
ty studentů gymnázia, kteří se věnují 
malování graffi ti. Na pozadí se ale 
odkrývají problémy mladé generace, 
konfl ikt mezi konformitou a napros-
tou svobodou, odpovědností a živo-
tem okamžiku, konfl ikt mezi školou, 
která je odcizená realitě a studenty, 
kteří chtějí dělat skutečné věci. Hlav-
ními hrdiny je dvojice gymnazistů 
Petr a Pavla, jejich učitele Tomáše 
a jeho ženy Aleny. Divák se dostává 
ze zaběhlých školních pravidel do 
temného nočního reje, kde sprejeři 
žijí svůj vysněný život. Nespoutaná 
svoboda, ignorace všech pravidel 
i hip-hopová muzika dokreslují dra-
matický, téměř dobrodružný příběh. 
Unavené, stereotypní město před 
námi ožívá nepoznanou atmosférou.

Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, 
Eva Holubová, Tomáš Matonoha, Jiří 
Schmitzer, Milan Šteindler, Martin 
Zbrožek, Zuzana Bydžovská, Tomáš 
Hanák, Ondřej Trojan, Jan Kraus, 
Ivana Chýlková a další
Režie: Tomáš Vorel
Zvuk Dolby Digital 5.1 – 105 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 7. 4. 2008

Pondělí 21. dubna – velký sál KD - 
10.00 hodin
Úterý 22. dubna – velký sál KD - 9.00 
a 10.00 hodin
Pořádá: ZUŠ 
VÝCHOVNÝ KONCERT 
HUDEBNI POHÁDKA
Výchovné koncerty pro děti MŠ a ZŠ 
regionu

Středa 23. dubna – velký sál KD - 
8.00 hodin
VÝCHOVNÝ KONCERT
TRIO CANTORUM

Komorní soubor mladých hudeb-
níků v obsazení příční fl étna, klarinet 
a fagot tvoří hráči s orchestrální praxí, 
v jejichž repertoáru dominují skladby 
hudebního klasicismu, ale zastoupe-
ny jsou i moderní žánry, včetně hud-
by populární.
Určeno: II. st. ZŠ a SŠ
Vstupné: ZŠ, SŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč
Pátek 25. dubna – velký sál KD - 

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

19.30 hodin
Pořádá: ZUŠ a KD
KONCERT ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Kateřina Kubíková – housle
Kristýna Koukalová - klavír
Dále účinkují: Smyčcový soubor 
Cvrčci, Orcjestr N. Kyjovského 
a další žáci
Pedagogické vedení: Lenka Macháč-
ková a Mirka Melníková
Vstupné: dobrovolné

Úterý 29. dubna - malý sál KD - 
19.30 – 24.00 hodin
23. OCHUTNÁVKA VÍN 
Prezentace fi rmy „Vinařství  Vladi-
mír Tetur“, oblast Morava, vinařská 
podoblast velkopavlovická– Velké 
Bílovice

Vinařská fi rma vznikla v roce 1992 
a navázala tak na rodinnou vinohrad-
nickou a vinařskou tradici.

Firma zpracovává 13 bílých a 9 mo-
drých odrůd v mnoha kvalitativních 
skupinách, dodává na trh cca 300 
000 lahví jakostního a přívlastkové-
ho vína převážně do gastronomie, 
vinoték a specializovaných prodejen 
s vínem. Vína získala řadu ocenění 
na prestižních výstavách u nás: např. 
VVT, GP Vinex, Salon vín ČR a v za-
hraničí Weinparade Poysdorf, Muvi-
na Prešov aj. 

O víně hovoří sklepmistr a majitel 
fi rmy Vladimír Tetur
Zpívá Jožka Šmukař, hrají Petr Zpě-
vák – cimbál a Petr Marada - housle
Hlavním reklamním partnerem veče-
ra je fi rma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 60 Kč, omezená kapacita 
sálu
Předprodej: KD od 7. 4. 2008

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

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

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

Pro dobrou náladu hraje populární 
country skupina PUNC, bohaté ob-
čerstvení, soutěže a OHŇOSTROJ 
… samozřejmě bude!!!
Poděkování za spolupráci: 
DDM, Lesní společenství obcí s.r.o., 
Sbor dobrovolných hasičů, WERA 
WERK s.r.o.

Změna programu vyhrazena!

ODEŠEL RADOVAN LUKAVSKÝ
Dokončení ze str. 1
Koncem jara 2006, kdy jsem mu text 
předával právě na křtu v Chudobíně, 
nám namluvil všechny texty o zají-
mavostech našeho kraje. „Napsal jste 
mi nejtěžší roli mého života,“ svěřil se 
mi pak důvěrně. Ne všechny pasáže 
se hodily pro jeho hlas, ale pusťte si 
třeba v jeho podání „Na břehu řeky 
Svratky“ nebo věty o Společnosti 

Františka Kroha. Prostě paráda! Na 
Mistra Lukavského tak máme všichni 
nehynoucí vzpomínku.

Spousta jeho příznivců na Vysoči-
ně osiřela. Budete nám chybět, pane 
Lukavský. Chce se opakovat slova 
Jaromíra Tomečka:

„Padl velikán na Žákově hoře! 
Jeho srdce neuneseš...“

text i foto: Hynek Jurman

POZOR SOUTĚŽ!
Občanské sdružení Zapnuto Bystřice o. s. ve spolupráci s fi rmami 

Železárny Štěpánov s.r.o. a Wera Werk s.r.o. vyhlašuje soutěž ma-
nuální zručnosti pro žáky II. stupně ZŠ na téma 

„Energie pro nás -  teplo, světlo, pohyb ve službách člověka.“

Cílem soutěže je vyrobit technické dílo žáky, představit strojíren-
ství zábavnou formou a zvýšit tak zájem o studium velmi perspektiv-
ních technických oborů mezi žáky základních škol.

Podmínky soutěže i seznam hodnotných cen najdete na www.
bystricenp.cz, propozice byly zaslány i na všechny základní školy 
Bystřicka. Soutěž bude ukončena a vyhodnocena 31. května 2008 
v Železárnách Štěpánov.
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ŽILI MEZI NÁMI -  3 .
Jsou ty zimy opravdu divné. Kdysi 

o Velikonocích se prohýbaly červené 
střechy našeho města pod tíhou sně-
hu, kopce na obzoru nečněly tak přís-
ně a snáze se daly po svých lesklých, 
svítících svazích sklouznouti do skr-
čených za nimi údolíček, jež si teprve 
šeptala, že tam kdesi za Sekořem rodí 
se opravdu jaro.

Teď už všechen kraj chvatně dopí-
ná svůj jarní kabát. Lesy vystupují 
z koutů a strání a jejich sytá zeleň 
je jen lehce přetřena štětcem, namo-
čeným ve fi alové mlze. I pole voní 
jako obnažené tělo a slibují chleba. 
Ty černé, neklidné a rozepěné tečky 
nad nimi – skřivani – mají z jejich 
slibů radost. Po hořícím azuru nad 
nádražím kráčí tmavý obláček kouře. 
Tam kdysi před léty uvízl o Velikono-
cích v závějích vlak, uvízly i všech-
ny tři stroje vyslané nebohé „Horce“ 
na pomoc. Vše marno a naši mladí 
studenti německo-brodského gym-
názia musili sehnati ve Žďáře saně, 
chtěli-li padnouti svým netrpělivým 
maminkám do náručí. Dnes už to zní 
jako pohádka. Litujeme, že moravská 
Sibiř přestala být Sibiří! Byli jsme na 
tento titul hrdí….

Rozsáhlé náměstí je tichým rej-
dištěm rozdováděných paprsků. 
V kašně, již právě vysvlékli z těžkého 
kožichu, z něhož padalo místo chlu-
pů jehličí, plují ve světlých skvrnách 
tři rybky. Bůh ví, jak sem přišly, ale 
potravy mají v zaneseném bazénu 
dost. Kluci u kostela, jenž se rozkro-
čil na dolním konci náměstí, ukazují 
si otřepené březové metly a chlubí se 
barevnými vajíčky a hrstí drobných. 
Dědek – Diogénes, vulgo Volek, 
o němž jsme nedávno v Besídce 
psali, teplým náměstím nese kamsi 
sžíravý led své duše. Klap, klap, klap 
– hledí do země, jakoby očima sbíral 
nespočetné slupky z vajec: bílé, mod-
ré, červené.

Ach, krásný to venkov. Ač olu-
pován módou, má přece dosti ještě 
barev. Není ponurou klecí, v níž 
řvoucí hlad nemá už pro nic smyslu, 
jen pro ten kousek chleba či masa - - 
-  Vzpomínáte, co se změnilo ve měs-
tě za těch dvacet let, co jste z něho 
vytáhli paty. Ne mnoho. Zmizí jen 
trocha těch drátů, jimiž nás hanebně 
sešněrovali, zmizí malé stromořádíč-
ko mezi kašnou a „štátou“, některý 
dům zbledne, nebo zežloutne, spad-
ne nějaká ta nová, neznámá fi rma….
I lecjaká zapomenutá ze světa setře-
ná fi gurka spojená s vaším mládím, 
vyleze z kteréhosi koutku.

Hle, tam na rohu, co stála pet-
rolejka, stojí Mařenka Skákavá! Je 
drobounká a vyhlíží jako uzílek sta-
ré veteše. Tmavý vlňák přikrývá tu 
hromádku sukní. Stojí ve velkých, 
vyšmajdaných perkách vybledlých 
jako její vlasy a přešlapuje jakoby zi-
mou. Ve scvrklé ruce drží kus chleba. 

Hltavě pojídá, že se jí vrásky na tvá-
řích kříží a prohýbají. Její očka jako 
bystré myšky létají kolem. Jako vra-
beček poskakující mezi trusem.

„Dobrý den Mařenko. Tak co je 
nového – „

„Hm – „ přešlápne babka a rychle 
dožvykuje sousto. „Slyšte co se stalo 
…. Přihodilo“, mluví křaplavým hla-
sem. „Navrátilom pošla kráva. Musili 
ji zabít – „

„Ale – „
„E …. e ….. Křenkom zemřelo 

děvčátko. Tákovej velkej hrnec“, roz-
hodí stařenka ruce do oblouku, „na 
něho v kuchyni spadl – „

„Ale to už je Mařenko přes mě-
síc.“

Ale babka nedá a povídá. Kdo 
umřel, kdo stůně, kde se co šustlo. 
Má to už pěkně srovnáno a je vám 
při tom, jako byste listovali ve staré, 
plesnivé kronice.

„Mařenko, ešlipak víte, co nový-

ho,“ křičí udýchaný kluk. „Už sou 
zde inžinýři a začnou stavět. Z Par-
dousovej chalupy bude nádraží. 
Dávají mu 50 tisíc – „ zaženete kluka, 
ale s Mařenkou už není řeč. Tajem-
ství nejhorší barabizny ve městě 
už zapálilo. Už přijde jen na to, co 
Mařence vyneslo jméno „Skákavá“. 
Už bere Mařenka do prstů záhyby 
sukně a přes to, že je stará a všechno 
v ní chřestí jako svazek klíčů, poskočí 
oběma nohama zároveň, až těžké bot-
ky zahubují. Je to veselé i smutné, to 
skákající stáří, ale Mařenka by si těch 
skoků neodpustila. Už to musí být, 
lidé to chtějí. Ale vám se zdá, že ta 
očka i ta široká ústa si myslí: „Jeden 
z nás je blázen, ale já to nejsem – „

Už dávno zmizela její postavička 
z ulic. Umřela prý kdesi na půdě. 
Neznáma většině lidí přišla, nezná-
ma zase odešla. Po takových lidech 
ani na hřbitově nebývá památky. 
Přeskákala svůj bezvýznamný ži-
vot mrzačky. Jako by to nebyl 
život, ale jen tvrdá cesta, jíž krá-
čela ve svých těžkých škorních 
s přitrpklým úsměvem člověka, 
jejž nikdo nevolal a jemuž místo 
chleba nastavěli jen hromady bal-
vanů v cestu, jež nutno přeskáka-
ti. Přeskákati, byť i nohy krvácely 
a duše hrozila z té bídy těla vyskočit. 
A to vše za pouhý krejcar a výsměš-
né: „Mařenko, zaskákejte - -“

12. dubna 1926, Jaroslav Svitavský

Postava Mařenky se mi mlhavě vy-
bavuje z dětství pod nánosem povídá-
ní mé tety. Pátral jsem v okruhu svých 
dříve narozených známých, také ale 
marně. Snad ještě někdo z čtenářů si 
vybaví i zanedbatelnou vzpomínku. 
Budu za ni velice vděčen.

Pozorný čtenář si zajisté povšimne 
popisu zimy tehdy a nyní – že by už 
tehdy hrozilo globální oteplování.

Petr Dvořáček

Mařenka Skákavá

František Dvořáček: Z cyklu „Ze staré Bystřice“ - Bočkova ulice

Byla to prapodivná demokracie, 
která v Československu vládla od 
května 1945 do února 1948. Jedi-
né demokratické, a s trochou dobré 
vůle se dá tvrdit i svobodné volby, 
se uskutečnily 26. května 1946, 
kdy si občané vybírali své poslan-
ce do Ústavodárného národního 
shromáždění (ÚNS), bohužel, však 
pouze ze stran tzv. Národní fron-
ty, tedy KSČ (komunisté), ČSSD 
(socialisté), NSS  (národní socia-
listé) a ČSL (lidovci). Za uvedené 
necelé tři roky neproběhly ani jed-
ny volby do obecních samospráv 
a vyšších územních celků (okresy, 
později i kraje). V květnu 1945 se 
nové místní národní výbory (nahra-
dily prvorepubliková obecní zastu-
pitelstva) vytvářely systémem: kdo 
má více samopalů, má více hlasů, 
tedy partizánsky obrazně i ve sku-
tečnosti. Teprve později pod tlakem 
veřejnosti byly paritně zastoupeny 

Vítězný únor 1948 v Bystřici nad Pernštejnem

všechny čtyři strany a po uvedených 
ústavodárných volbách si zástupci 
stran delegovali své členy pléna NV 
podle procentních výsledků voleb 
v dané obci. 

Nejinak tomu bylo i v našem 
městě. První – revoluční MNV 
v Bystřici byl utvořen 6. května 1945 
potají a neznámo kým, jak uvádí ve 
svých vzpomínkách Josefa Zako-
palová. A pokračuje: „Asi za týden 
byl sestaven druhý MNV, který však 
neměl důvěru občanů, a proto velmi 
utrpěla jeho autorita. Třetí NV byl 
sestaven bez ohledu na charakter 
lidí a bez ohledu na politické stra-
ny. Teprve ve čtvrtém NV vytvoře-
ném počátkem července (ofi ciálně 
17.7.) bylo paritní zastoupení čtyř 
stran (KSČ – 8, ČSL – 8, NSS 
– 7, ČSSD – 7). Jeho předsedou byl 

27. září 1945 zvolen sociální demo-
krat, odborný učitel Václav Šejnoha. 
Jak uvádí Ivan Štarha v dosud ofi ci-
ální historii města, v publikaci Bys-
třice nad Pernštejnem, 1980 - před-
sedy prvních tři NV byli komunisté 
a v plénu měli samozřejmě jasnou 
převahu. Ústup z mocenských pozic 
museli tedy chápat jako porážku, 
a to ještě netušili, jakou pohromu 
jim přinesou na jaře 1946 volby 
do ÚNS, nejenom v Bystřici, ale 
i téměř ve všech obcích bystřického 
soudního okresu, potažmo v celém 
politickém okrese novoměstském, 
kam spadaly soudní okresy Žďár, 
Nové Město a Bystřice. 

A porážka to byla vskutku drtivá. 
Když celostátně získala KSČ 36% 
hlasů, tak na Horácku tomu bylo 
jinak. Např. v Bystřici při volbách 

do ÚNS 26. května 1946 získala 
ČSL 45%, KSČ 25 %, ČSSD 10% 
a NSS 20% hlasů. Tomuto poměru 
odpovídalo i složení 30-ti členného 
pléna místního národního výboru 
(MNV). Zastoupení v MNV bylo 
upraveno podle výsledků voleb: 
z 30 členů MNV měla ČSL 13 
(4 členy rady), KSČ 8 (3), NSS 5 
(2), ČSSD 3 (1). (čísla udává publi-
kace z roku 1980, nevím proč sou-
čet nesedí). Předsedou MNV se stal 
lidovec František Zmrzlý.

V kalendáři se psal konec února 
1948 a ďábelský tanec moci v Bys-
třici začal. Ještě na výborové schů-
zi MO ČSL 26. února bylo lidovci 
vzato na vědomí utvoření místního 
Akčního výboru NF v Bystřici, 
jehož předsedou se stal MUDr. 
František Janke. Jeho členy se sta-
li též tři příslušníci ČSL, kteří byli 
ochotni spolupracovat na převratu

Pokračování na str. 17
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14. 3. 1957 Podbrezová

„V Bystřici jsou jen asi tři oprav-
dové dámy,“ řekl nedávno kama-
rád. Sám bych to viděl poněkud 
optimističtěji. Za jednu skutečnou 
dámu tu považuji i akademic-
kou malířku Boženku Rossí, ženu 
s uměleckou duší a s přehršlí 
zájmů, pozoruhodnou výtvarnici.

Na úvod našeho rozhovoru jsem 
se chtěl zeptat, jak se to přihodí, 
že se Slovenka dostane do Bystři-
ce. Hned jsem však byl vyveden 
z omylu.

„Nejsem Slovenka. Maminka 
pocházela z dědiny od Olomouce 
a tatínek šel v 50. létech jako lékař 
z Olomouce na střední Slovensko. 
Pracoval tam v nemocnici, naproti 
byla fabrika a jinak nádherné lesy. 
Vždycky jsme se chtěli vrátit...“

V patnácti letech odchází 
Boženka Čtvrtlíková na umělec-

i surrealizmem, tvořila soubory 
zátiší i krajiny a došla k poznatku, 
že právě tady je doma! „Lidé jsou 
tu uzavření, citliví, důstojní a k to-
mu ta krajina, kterou vnímám,“ 
říká od té doby.

Časem našla cestu k abstrakci 
a zdůrazňuje, jak důležité je zvlád-
nout řemeslo, techniku. Maluje, 
maluje, maluje a vystavuje. Samo-
statně od roku 1983. V Brně, Frýdku 
Místku, Jihlavě, Telči, Křížovicích, 
Žďáře, Praze, Kroměříži, Berou-
ně, Prostějově, Zlíně, ale i v Hel-
sinkách, Klagenfurtu, St.Poltenu, 
Frankfurtu nad Mohanem, Echin-
gu, Benátkách či Berlíně.

„Když se hodně pracuje, tak 
se to vždycky vrátí,“ říká Božen-
ka Rossí a už v myšlenkách utíká 
domů něco chutného uvařit a pak 
zase otevře voňavé barvy. Tu svoji 
drogu... Život pro ni ovšem není 
jenom to malování, život má být 
pestrý, proto si do něj Boženka 
namíchala na paletu i to vaření 
a starost o rodinu, jeden čas i prá-

ci na radnici, ale především lesní 
procházky, koncerty, tanec, cvičení 
a ještě mnoho dalších radostí.

Rivalitu s manželem nikdy ne-
poznali, naopak. Jako dokonalí 
partneři se třeba v době, kdy děti 
byly ještě malé, podělili o povin-
nosti dokonale. Střídavě jeden 
z nich celý den maloval a druhý 
se věnoval dětem. Takže i Karel si 
vzal zástěru a vařil...

Co právě chystáte, stačím se 
zeptat a Boženka už sype slova: 
„V polovině dubna máme s Karlem 
velkou výstavu v Brně, na pod-
zim pak v Hranicích. A spoustu 
kolektivních. V brněnské Redutě, 
v Budějovicích a já ani nevím, kde 
ještě, to je skoro jedno... V květnu 
má být v bystřickém muzeu velká 
výstava všech bystřických výtvar-
níků. A pak pojedeme do Londýna. 
A budu malovat a malovat! A prch-
neme pak na Slovensko a budeme 
tam šlapat a malovat...“

Šťastná to dáma, chce se říci.
text i foto: Hynek Jurman

BOŽENA ROSSÍ kou průmyslovku do Uherského 
Hradiště (pedagogem na SUPŠ 
byl i Jan Blažek, rodák z Křídel), 
kde poznává druháka Karla Rossí. 
A právě v tu chvíli se rozhoduje 
o jejím příchodu do Bystřice nad 
Pernštejnem. Po maturitě (1975) 
odchází Karel na Akademii výtvar-
ných umění v Praze a o rok později 
jej následuje Boženka. V roce 1979 
se oba studenti berou a domov 
nacházejí v Bystřici. V roce 1982 
absolvuje Boženka Rossí na AVU 
a získává přitom Cenu ateliéru.

Na Bystřicku se v tom čase 
rodí celý výtvarný klan. Karlova 
a Boženčina dcera Karolína (1983) 
přechází z bystřického gymnázia 
do Uherského Hradiště na stejnou 
školu, na které se poznali rodiče. 
Nyní je ve 3. ročníku pražské Aka-
demie. Tam se letos na jaře dostal 
i syn Josef (1988) a od podzimu 
bude studovat malbu u Jana Sop-
ka. Karlovo dvojče Tomáš Rossí 
(1955) je také akademickým malí-
řem a už dávno si získal ve výtvar-
ných kruzích jméno podobně jako 
Karel. Jeho dcera Kateřina (1975) 
vystudovala také SUPŠ v Uh. Hra-
dišti a dále se vzdělávala v Laney 
college v Kalifornii (1998-99). Její 
přítel František Tržil (1976) ab-
solvoval také SUPŠ UH a VŠUP 
v Praze. Oba se věnují restaurová-
ní, malbě a dekorativní výmalbě 
interiérů. Karlův i Tomášův syno-
vec Alois Rossí (1977) je vyučený 
keramik, tvoří a vystavuje.

Když narukoval Karel Rossí na 
vojnu, prožívala Boženka v histo-
rické budově bystřického špitálu 
svým způsobem krušné chvíle, kte-
ré ji však umělecky nakoply vzhů-
ru. Inspirovala se symbolizmem 

Vítězný únor 1948 v Bystřici nad Pernštejnem
Dokončení ze str. 16

s komunisty. Snad jim uvěřili, snad 
byli pouze málo informovaní, snad 
si nedokázali představit co bude 
následovat. 

Akční výbor Národní fronty 
vyloučil z pléna MNV deset čle-
nů ČSL z třinácti. V písemných 
vzpomínkách pokračuje Josefa 
Zakopalová: „Přípisem z 28. února 
1948, který zaslal předseda MNV 
– příslušník ČSL – br. František 
Zmrzlý deseti členům MNV – pří-
slušníkům ČSL, oznámil jim, že 
Akční výbor navrhl zbaviti je člen-
ství v MNV a všech funkcí, které 
v rámci MNV vykonávali. Mám 
jeden takový přípis před sebou. 
Doslova: panu AD, tajemníku ČSL 
v Bystřici n. P. Akční výbor navr-
hl zbaviti Vás členství v MNV 
a všech funkcích, které byly Vámi 
v rámci MNV vykonávány. Z to-
hoto důvodu Vás žádám, abyste 

se již nepovažoval za člena MNV 
a všechny písemnosti i materiá-
ly, pokud je máte doma, vrátil do 
rukou předsedy MNV. Toto ozná-
mení o zbavení členství v MNV 
je hlášeno podle vyhlášky min.
vnitra 306 ze dne 25.II.1948 ….“ 
(zvýrazněno a podtrženo autorem). 
Nepřipomíná to čtenářům opačnou 
situaci na počátku roku 1990, kdy 
dlouho a dlouho nebylo možno zba-
vit se komunistických funkcionářů 
na národních výborech či komu-
nistů všude na vedoucích pozicích. 
V roce 1948, jak ukazuje případ 
našeho města, se s tím jejich před-
chůdci nepárali. Stačil jim necelý 
týden.

A co následovalo: potvrzení 
o domovní prohlídce provedené Sbo-
rem národní bezpečnosti má datum 
27. února, výměr o okamžitém 
rozvázání pracovního poměru 
s AD, tajemníkem ČSL datum 
7. 4. 1948. A důvod: „okresní výbor 

NF rozhodl (!!!!), aby shora jmeno-
vaný zaměstnanec byl okamžitě pro-
puštěn ze zaměstnání pro jeho postoj 
v podniku, který se nesrovnává 
s požadavky lidově demokratické-
ho zřízení ve státě“. Navíc bylo do-
poručeno nezaměstnat dotyčného 
v okruhu mnoha kilometrů. Není 
mi známo, že by v roce 1990 roz-
hodlo OF kohokoliv takto propustit 
ze zaměstnání.

To však byl jen počátek. Násle-
dovalo zatýkání, dlouholeté vězně-
ní… Ale to už je na jiné povídání.

Podklady:
• Bystřice nad Pernštejnem, od 

minulosti k současné revoluční pře-
měně města, 1980

• Josefa Zakopalová: Informace 
pro zpracování historie ČSL

• Protokoly okresní organizace 
ČSL od založení do roku 1948

•  Vlastní archivní dokumenty
Bystřice nad Pernštejnem, 

   18. února 2008, Petr Dvořáček

1. března se ve Žďáře n. S. se usku-
tečnilo 3. kolo okresní střelecké ligy 
mládeže. Bystřičtí střelci se nenechali 
zahanbit: zvítězil Patrik Trentin, třetí 
Ondřej Ostrýž, na pátém místě skon-
čil Tomáš Smejkal a dvanáctý Filip 
Matějka. Družstvo zvítězilo s velkým 
náskokem. Po třech kolech máme 
náskok před druhým Žďárem náskok 
49 bodů. V jednotlivcích jsou na prv-
ních třech místech naši střelci. Závod 
končí čtvrtým kolem v dubnu.

 trenér mládeže Vobr F.
Závody Na střelnici v Chocholu-

ši: 20. 4. 2008, 11. 5. 2008, 25. 5. 2008, 
8. 6. 2008, 31. 8. 2008, 7. 9. 2008, 14. 
9. 2008, 15. 11. 2008. vzduchovkový 
závod v Kulturním domě v Bystřici n. P.

Mladí bystřičtí střelci

Zleva: Ostrýž Ondřej s diplomem 
Trentin P., Smejkal T. a Matějka F.



18. strana                                                                                           Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Turistické putování s Vodomilem - III.

V předchozích vydáních novin 
Bystřicka jsme Vám přiblížili při-
pravovaný druhý ročník výherní 
a poznávací turistické akce S Vodomi-
lem Zubří zemí 2008, který proběhne 
v termínu od 5. 4. do 30. 9. 2008 
a provede Vás krásami a zajímavost-
mi Bystřicka. Také jsme Vám před-
stavili první tři turistické cíle. Nyní 
budeme pokračovat představením 
dalších cílů v pořadí označených jako 
čtvrtý až šestý.

Čtvrtým turistickým cílem je 
Sportovní areál Borovinka u Do-
manína. Areál Borovinka se nachází 
v poklidném místě za obcí Doma-
nín, vzdáleném asi 3 km od Bys-
třice nad Pernštejnem. Byl posta-
ven v roce 2003 jako sportovní 
areál Orla. Nabízí ubytování ve 2 až
4 lůžkových pokojích s možnos-
tí přistýlek, společenskou místnost 
s TV, ping pong, kulečník, šachy, stol-
ní fotbal, Air hokey a různé stolní hry. 
Ubytovaní hosté mohou také využít 
vyhřívaný bazén se skluzavkou a pro-
tiproudem. Venkovní sportovní areál 
okolo budovy jistě potěší milovníky 
tenisu, minigolfu, beach volejbalu. 
Pro rekreační sportovce je k dispozici 
venkovní šachovnice, petangue, ruská 
kuželna a další hry. Pro děti je k dispo-
zici rozsáhlé dětské hřiště, které je jistě 
potěší a pobaví. Pro svou zajímavost 
a rozmanitost jej navštěvují děti z širo-
kého okolí, svou architekturou zaujal 
i televizní tvůrce pořadu o designu. 
Restaurace je otevřena nejen pro uby-
tované hosty, ale v době sezóny také 
pro ostatní návštěvníky. Pro ubytované 
hosty zajišťuje polopenzi i plnou pen-
zi, nabízí také uspořádání rodinných 
oslav, svateb či fi remních setkání. Pro-
story restaurace v letním období roz-
šiřuje venkovní zahrádka, v zimním 
období oceníte hřejivost krbu.

Pátý turistický cíl budeme hle-
dat v lese Pičulín mezi Rozsochami 
a Lískem a má název Vodomilův 
buk. Putujeme-li z Rozsoch na Skal-
ský rybník, dostaneme se po místní 
silničce do poměrně rozsáhlého lesa 
s názvem Pičulín, který je ve správě 
Lesů České republiky, s.p. Je to les 
smíšený, s převahou jehličnanů. Kra-
savcem mezi stromy, které napravo od 
silnice míjíme, je Vodomilův buk. Je 
Vám jasné, že své jméno dostal podle 
naší letní akce a podle maskota Vodo-

hospodářské naučné stezky kolem 
Vírské nádrže, takže ho má teprve 
pár týdnů. Sám je mnohem starší. 
Kolegové lesníci jeho stáří odhadu-
jí na 100 až 120 let. Jde o buk lesní 
Fagus silvatica. Roste hned u silnice 
a pro svůj vývoj má dost místa, takže 
je rozložitý. Členitý kmen svědčí 
o řadě úrazů, ale o to je pro nás zají-
mavější. Doufáme, že se do začátku 
naší letní akce podaří u něho upravit 
i malé posezení, aby jste si mohli jeho 
krásu, velebnost a hluboký stín, který 
vytváří, v klidu vychutnat. A rovněž 
doufáme, že posezení přijmete jako 
pozornost milým hostům a budete 
o ně pečovat.

Co víme o buku lesním? Jen krát-
ce uvedeme, že jde o strom, který je 
v Evropě hojně rozšířen. Ve střed-
ní Evropě patří na mnoha místech 
k listnáčům, které se nejlépe přizpůso-
bily podnebním podmínkám. Nemá 
rád těžkou nebo přemokřenou půdu. 
Dobře roste v půdách propustných 

a nevybí-
rá si, zda 
v kyse-
lých či 
z á s a -
d i t ý c h . 
M ě l c e 
k o ř e n í , 
potřebuje 
chladnou, 
živinami 
d o b ř e 
zásobe-
nou půdu. 
S n a d n o 
r egene -
ruje. Bez 
p o m o c i 
č lověka 

dokáže vytvářet rozsáhlé, čistě bukové 
porosty. Pomáhají mu v tom veverky, 
které si rády z jeho semen - asi cen-
timetrových lesklých hnědých troj-
hranných bukvic, které dozrávají na 
podzim - dělají zimní zásoby. Buko-
vé dřevo je výtečné kvality. Dobře se 
opracovává, a proto se využívá hlavně 
v nábytkářském průmyslu.

Proč je právě Vodomilův buk turis-
tickým cílem naší letošní letní akce? 
Reprezentuje pro nás hlavní poten-
ciál Vysočiny i Bystřicka. Krásnou 
a neporušenou přírodu. Užívejte si ji! 

Poslední cíl, který v tomto vydání 
novin představíme, je šestý turistic-
ký cíl, a to Skalský rybník u Lísku. 
Při putování Zubří zemí jistě neopo-
mene žádný návštěvník bystřického 
mikroregionu zavítat ke Skalskému 
rybníku, který se spolu se Skalským 
Dvorem a mlýnem nachází v maleb-

ném zákoutí Českomoravské vrchovi-
ny, na rozhraní CHKO Žďárské vrchy 
a přírodního parku Svratecká pahor-
katina. Od 
Vodomilo-
va buku v 
lese Pičulí-
ně budete 
pokračovat 
dále po sil-
nici ve smě-
ru na Lísek. 
J a k m i l e 
vyjdete z 
lesa, objeví 
se před vámi 
Skalský Dvůr a vpravo od něj se roz-
prostírající hladina Skalského ryb-
níka. Celková rozloha vodní plochy 
činí cca 7,5 ha. Skalský rybník byl 
založen s největší pravděpodobností 
na přelomu 15. a 16. století. Lze před-
pokládat, že již roku 1499 existoval, 
stejně jako sousední rybník Doma-
nínský, který byl toho roku ponejprv 
doložen v souvislosti se založením 
nové valchy. Oba rybníky napájené 
říčkou Bystřičkou tvořily také v dal-
ším období jednolitý soubor, zmiňo-
vaný historickými písemnostmi vždy 
společně. Z názvu „Bohuňovský“, 
užívaného pro dnešní Skalský ryb-
ník v průběhu 16. a první poloviny 
17. století je zřejmé, že v době svého 
vzniku náležel územně k Bohuňo-
vu. Ve své novodobé historii nebyl 
Skalský rybník řadu let napuštěn. 
V 50tých letech minulého století 
bylo uvažováno využít tento rybník 
pro zásobování města Bystřice pit-
nou vodou. V roce 1958 tento návrh 
padl a rozhodlo se o využití vody pro 
tento účel z Vírské přehrady. Dále byl 
navržen k armádnímu využití, toto 
řešení však nevyhovovalo vodohos-
podářským požadavkům, proto na 
základě rozhodnutí stavebního úřadu 
v Bystřici řešilo státní rybářství situaci 
obnovením stavidlové výpusti namís-
to stávajícího přepadu, což umožňo-
valo snadnou regulaci vody. Skalský 
rybník zachycoval jarní i přívalové 
vody a mohl tak sloužit svému původ-
nímu účelu, tedy zvodnění Bystřičky 
a vyrovnání průtoků. Od 70tých let 

se stal oblíbeným rekreačním mís-
tem především pro Brňany. V roce 
1969 byl rybník převeden z majetku 
státního rybářství do správy Českého 
rybářského svazu, místní organizace 
v Bystřici nad Pernštejnem, v její-

mž vlastnictví je i v současné době. 
K poslední rekonstrukci rybníka 
došlo v letech 1984-5 podle projek-
tu Ing. Zavřela. Spočívala především 
v odbahnění, dále urovnání terénu, 
zpracování části výkopů pro ozeleně-
ní, zřízení písečné pláže, sadové úpra-
vy okolí, úpravy části komunikací.

Pod hrází rybníka se nachází mlýn, 
který je poprvé zmiňován teprve po 
polovině 17. století. Během své his-
torie prošel řadou proměn, v součas-
né době je již opuštěn a postupně se 
mění v ruiny. Hřeben skal na vrchu 
Kopec nad dnešním Skalským dvo-
rem, který před zalesněním výšiny 
a částečným odtěžením kamenolo-
mu, musel působit skutečně domi-
nantně a dal také zřejmě své jméno 
mlýnu v údolí říčky Bystřičky na jeho 
úpatí. Mlýn, který spolu s příslušným 
gruntem Matěje Tomášova vytvořil 
v roce 1609 základ nového dvora 
– Skalského. Ten ve své historii mění 
během času mnoho majitelů. Význam 
Skalského Dvora zřejmě vzros-
tl v souvislosti se zrušením roboty 
a rozpadem rustikálu v roce 1848. Až 
do 20. století zůstal v majetku Mit-
rovských, kdy po opuštění republiky 
jeho majiteli přešel dvůr pod státní 
správu. Tehdy dochází k devastaci 
a chátrání staveb až do roku 1977, kdy 
je připraven plán na jeho demolici. 
Následně je v roce 1980 zpracován 
projekt na stavbu školícího střediska 
Ministerstva zemědělství Ing. arch. 
Dohnalem. Stavba byla dokončena 
v roce 1985. Od roku 2000 je hotel 

postupně rekonstruován 
a rozšiřován a stává se 
vyhledávaným místem 
především pro konání 
seminářů, konferencí, fi -
remních akcí, ale také při 
outdoorových aktivitách 
a v době letních prázdnin 
jako místo pro pohodo-
vou dovolenou. B. Slaná, 
zdroj: jednotlivé tur. cíle 

   Turistický cíl č.1 – Sportovní areál Borovinka u Domanína

Turistický cíl č. 3 – Skalský rybník u Lísku

Turistický cíl č. 2 – Vodo-
milův buk v lese Pičulín



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                           19. strana

H
y
n
ek

 Ju
rm

an
: O

m
y
ly

 trad
o
v
an

é

60 57

spojovala básnická tvorba 
a soucit s ujařmovaným 
lidem na Těšínsku, je 
pravděpodobnější, že si 
zvolil křestní jméno pod-
le tohoto přítele.

Spisovatel Jan Drozd 
se netají názorem, že 
pseudonym Petr Bezruč 
mohl krýt společně tvor-
bu O. B. Petra a Vladimí-
ra Vaška a že iniciátorem 
mohl být spíše Petr, který 
jako propuštěný učitel a 
sedřený dělník toužil po 
pomstě, ale přitom cítil 
svou bezmocnost. Připa-
dal si jako bez rukou. A 
Vladimír Vašek se proře-
kl: „Co jsme napsali, na-
psali jsme bezejmenní?“ 
Ale tím už se dostáváme 
k otázce daleko vážnější a 
o ní někdy příště…

připomínal profesor Černý.
Citovaný verš je však v rozporu s dřívější tvorbou samotného Hala-

se. Stačí si najít jeho báseň „Vídeň 1934“, která končí strofou:
„Zas nářek výkřik střídá
zní zvony mrtvých těl
zas jenom hlad a bída
kdo mlčí je nepřítel.“
 
„Svým mlčením se František stával souručitelem, brzo i nevol-

ky spolutvůrcem těch poměrů,“ napsal také Václav Černý. Někteří 
pamětníci dodnes nemohou zapomenout, že právě za Halasovy funk-
cionářské éry bylo přikročeno k tragickému vybíjení našich kniho-
ven.

Černého soud je však zřejmě příliš příkrý, což je i názor Ludvíka 
Kundery, snad největšího znalce Halasova díla i života. Podle něj vzal 
básník všechny ty funkce z pouhého budovatelského nadšení a určitě 
si nic nenahrabal. Jeho nadšení rázem vyprchalo na podzim 1947, kdy 
se mu při návštěvě SSSR oči otevřely, takže básník „prožíval otřesnou 
krizi“. 

Halas napsal také budovatelský šlágr „Do práce!“ o vyhrnutých 
rukávech: „Teď když máme, co jsme chtěli / do rachoty zvesela / 
…“, dále texty příznačných názvů „Budujeme“ a „Buduj vlast, posí-
líš mír!“ kde se zalykal „klenbou historického říjnového výročí“ a 
desítkami příšerných frází. Gottwalda oslavil už zmíněnou skladbou 
„Kapely hrajte“. Napsal ji v září 1946, vyšla v Tvorbě a současně ve Ferdiš Duša: Horník

SEDM DIVŮ BYSTŘICKA

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

Více najdete na s. 21 a 22.

Zajímá Vás průběžné pořadí naší ankety Sedm divů Bystřicka? Po prv-
ních dvou měsících suverénně vede kostel sv. Michaela ve Vítochově! 
Má téměř dvojnásobek hlasů než druhá v pořadí Vírská přehrada. S ní se 
však prsa na prsa bijí o druhé místo dva krásné hrady, Zubštejn a Pern-
štejn. Na bodovaných pozicích, tedy do 7. místa, jsou ještě s minimálními 
rozdíly Trenkova rokle, hrad Dalečín a Vysoká skála u Štěpánova. 

Do konečného pořadí však mohou promluvit i další památky a zají-
mavosti, protože se hlasuje až do června! Neváhejte a každý měsíc i Vy 
odevzdejte svůj hlas! Hlasujte s námi!                                            -HJ-

Motokrosový pohár Vysočina MX CUP 2008 zanedlouho odstartuje svoji 
čtvrtou sezónu. Uplynulý rok byl pro tento sportovní podnik v mnohém re-
kordní. Do poháru se v průběhu jedenácti závodů roku 2007 zapojilo celkem 
573 jezdců, což bylo o 43 % více než v roce 2006. Průměrná účast na jeden 
závod se pohybovala kolem 180, výjimkou však nebyly ani závody s účastí 
přes 200 závodníků. Potěšitelné je především to, že po několika předchozích 
letech došlo k nárůstu počtu jezdců v kategoriích MX 50, MX 65 a MX 85, 
což je jasný signál, že vyrůstá nová generace mladých a úspěšných závodníků, 
kteří za pár let vytvoří kvalitní a náročné sportovní prostředí ve stěžejních kate-
goriích MX 1, MX 2 a MX GP. 

A co přináší jezdcům i divákům právě začínající ročník poháru Vysoči-
na MX CUP? Pro rok 2008 je připraveno celkem jedenáct závodů, které se 
v průběhu sezóny uskuteční na osvědčených tratích, jenž jsou schopny pojmout 
očekávané množství jezdců i diváků a poskytnout jim odpovídající sportovní 
podmínky i potřebné zázemí. Pohár v sobě zahrnuje všechny kategorie jezdců 
– od nejmladších závodníků až po veterány motokrosového sportu. V současné 
chvíli je do poháru zaregistrováno přes 300 jezdců a podle zkušeností z před-
chozích let se do poháru v průběhu roku zapojí přes 600 závodníků.

První závod sezóny roku 2008 se uskuteční v sobotu 26. dubna na trati 
v Dalečíně, další závody pak proběhnou podle připraveného kalendáře závodů. 
Pořadatel poháru – fi rma Motocross sport Miroslav Vašek – tímto zve všech-
ny jezdce a příznivce motokrosového sportu k účasti na závodech letošního 
ročníku.

Kalendář závodů poháru Vysočina MX CUP 2008: 
termín  místo
26. 04. 2008 Dalečín II
10. 05. 2008 Benátky u Litomyšle
24. 05. 2008 Dalečín I
07. 06. 2008 Opatov u Svitav
21. 06. 2008 Vážany – Slavkov u Brna
05. 07. 2008 Vranov u Brna
02. 08. 2008 Bělá u Jevíčka
16. 08. 2008 Březová nad Svitavou
30. 08. 2008 Olešnice na Moravě
13. 09. 2008 Městečko Trnávka
27. 09. 2008 Dalečín I
29. 11. 2008 Vyhlášení výsledků poháru

Vysočina MX CUP 2008 startuje Turnaj ve stolním tenisu v Rovném

V sobotu 3. 5. 2008 se příznivci turistiky mohou těšit na 9. ročník Vír-
ských výletů, kde si budou moci vybrat z nabízených tras podle své chu-
ti a sil. Pěkné trasy v délce 10, 12, 15, 17, 25 a 45 km budou zveřejněny 
v příštím čísle Bystřicka. S přicházejícím jarem je to nabídka, která Vás 
určitě nadchne pro častější zdravý pohyb v krásném okolí Víru. Těšíme se 
na shledanou!                                                                                                 (pj)

Pozvánka na turistiku do Víru

Poslední únorovou sobotu 
uspořádala Jednota Orla v Rov-
ném v místním kultuním domě 
první letošní župní turnaj Meto-
dějovy župy ve stolním tenisu. 
Tato akce se v únoru v Rovném 
koná každoročně. V minulých 
dvou letech se uskutečnila, díky 
pochopení a podpoře součas-
ného majitele, v budově bývalé 
školy. Letos se pořádajícím při-
hlásil větší počet účastníků. Z to-
ho vyplynula nutnost hrát na 
4 stolech a bylo rozhodnuto uspo-
řádat turnaj v kulturním domě. 
Sjeli se vyznavači tohoto sportu 

z jednot Bystřice nad Pernštej-
nem, Nového Města na Moravě, 
Jimramova, Dolních Louček. Svo-
je síly poměřilo celkem 20 hrá-
čů v kategorii dospělých a 5 dě-
tí. Pro všechny bylo připraveno 
občerstvení, pro vítěze drobné 
ceny. I když členové domácí jed-
noty v turnaji nezvítězili, roli pořa-
datelů zvládli velmi dobře. Také 
prostory kult. domu lze pro tako-
vouto akci dobře využít. O spo-
kojenosti „přespolních“ účastníků 
svědčí slova při loučení: „Tak dík a 
příště přijedeme určitě zase“.

-SŠ-
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Kdo nebyl na blažkovském únorovém karnevalu, ať lituje! Neviděl 
princeznu Koloběžku První, Křemílka a Vochomůrku, pana Vodníka 
Blažtopa ani paní vodníkovou. Karneval začal divadelním předsta-
vením Sněhurka a sedm trpaslíků v podání blažkovských nadšenců 
a pokračoval soutěžemi. Děti jezdily na koloběžkách, chytaly rybičky, 
soutěžily s písničkami, skákaly jako dušičky v hrnečcích, tančily, pro-
stě to bylo nádherné hrací odpoledne, které se všem líbilo.

Děkujeme všem sponzorům a velký dík patří především mladým blaž-
kovským maminkám, které každoročně nadšeně karneval připravují.
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12. MĚL FRANTIŠEK HALAS POD ČEPICÍ?

„Copak Kléma ten má pod čepicí 
No jo náš Kléma 
A to je nad všecky oslavné verše 
nad parády pocty honosivé 
a proto 
Kapely hrajte
a pěkně od podlahy,“ 

napsal František Halas v Básni Kapely hrajte. Naštěstí napsal i Franti-
šek Halas. Tyhle verše mu však nikdy neodpustil Václav Černý.

V roce 1937 Halas do svých veršů pro sborník k 20. výročí VŘSR 
zabalil i Lenina:

„Slovem
na kuráž pošoupnutým
jak čepice Leninova…“
I těsně po válce psal Halas verše plné lásky k Sovětskému Svazu 

a Leninovi (Lenin, Sedmý listopad, Moskvě k narozeninám, SSSR). 
Vyšly společně ve sbírce V řadě (1948). Vzhledem k době vzniku bás-
ní snad ani nelze mnoho namítat, jiní básníci psali mnohem a mnohem 
oddaněji… Jenže po odhalení krvavých sovětských zločinů, které ne-
začal Stalin, ale právě už Lenin, zní mnohé Halasovy verše nechtěně 
ironicky („Zlato zlatníka najde / Lenina chudí / Lenina spravedliví 
/ … Čas jal se rubáš stříhat na plínky / a pro smrt místa nebylo“)!!! 
(zdůraznil HJ).

Když Halas zveřejnil v roce 1948 článek „Leninova tvář“, napsal 
mu Jan Zahradníček: „Jak můžeš v sousedství tak strašného hrdlo-
řezství, tak obludného připravovatele všech heydrichiád mluvit o 
absolutní spravedlnosti, která je predikátem samého Boha a totožná 
s láskou?“

Jedním z projektů, ve kterých básníkovi zabránila smrt, byl i epos o 
Leninovi! Ale František Halas o jeho zločinech ještě možná nevěděl, 
byl přetlakován levicovými ideály, napsal také úplně jiné verše, a stal 
se tak po právu jedním z našich nejoblíbenějších básníků.

Kléma měl mít tedy podle Halase pod čepicí. Ptejme se však jinak. 
Měl František Halas pod čepicí?

František Halas byl hned po válce zavalen neuvěřitelným množ-
stvím funkcí. Stal se předsedou Syndikátu spisovatelů, sekčním šéfem 
publikačního odboru na ministerstvu informací, členem představen-
stva Orbisu, členem správní rady Máje, poslancem Národního shro-
máždění atd... Profesor Václav Černý mu vytýkal, že všechny tyto 
funkce jsou placené a že tedy vyžadují celého muže. Halasovo neštěstí 
bylo podle něj v tom, že uvízl v osidlech Státní bezpečnosti. Ta měla 
zajistit básně plné oddanosti k Němcům, které Halas úmyslně napsal 
snad během heydrichiády a nastražil ve svém stole v Orbisu, když se 
obával prohlídek gestapa. Po Únoru za to zaplatil a musel jen mlčky 
přihlížet, jak jsou jeho kamarádi a druhové umlčováni a zavíráni. I 
když se zastal počátkem roku 1949 Vladimíra Holana a Jaroslava Sei-
ferta na ministerstvu informací, příliš si dovolovat nemohl. Sám pak 
s oblibou tlumočil Tomanův verš: „MLČÍME A POHRDÁME“, jak 
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KARNEVAL V BLAŽKOVĚ

Ulovit mamuta? Obléknout 
rytířskou zbroj? Díky kamínku 
vymyslet pohádkový příběh o pla-
čícím sněhulákovi nebo vykouzlit 
úsměvy spolu s kouzelníkem? Stát 
se spisovatelem a číst své příběhy 
svým posluchačům? Anebo snad 
být hercem a bez přípravy zahrát 
pro ostatní krátkou scénku? Tento 
svět netušených možností nabídla 
Základní škola a Mateřská škola 
v Rožné všem, kteří po pět úno-
rových večerů opustili stereotyp 
odpoledních televizních programů 
a rozhodli se strávit svůj čas s kni-
hami, které rozhodně nepatří do sta-
rého papíru. 

Naše obec se tak připojila k pro-
jektu Celé Česko čte dětem, jejímž 
hlavním cílem je malým čtenářům 
ukázat cestu nejen ke knihám, ale 
i osobním vztahům a poutům, kte-
ré vznikají při společně prožitých 
chvílích třeba právě při čtení.

Nesnadného úkolu zaujmout čet-
bou děti zvyklé na akční hrdiny, po-
čítačovou grafi ku a triky, se velmi 
dobře zhostil pan H. Jurman se svý-
mi pověstmi a také pan L. Pokor-
ný, který připomněl slavné Lovce 

mamutů Eduarda Štorcha i příběhy 
bojovníků z dob Sámovy říše. Ne-
všedním zážitkem pak pro děti byla 
možnost vyzkoušet si rytířskou 
zbroj a zbraně, které předvedl pan 
V. Pročka. Kouzly a triky doplnil 
čtení z knihy Mikulášovy patálie 
R. Goscinyho pan L. Stalmach.

Malé i velké zaujaly příhody 
Pejska a Kočičky Josefa Čapka 
v podání paní A. Houdkové, jejíž 
čtení děti doprovodily hrou s ma-
ňásky. Odměnou jim byl opravdový 
dort, který nepekl pejsek s kočič-
kou, takže chutnal opravdu báječně. 
Pohádky a písničky Zdeňka Svě-
ráka, které skvěle přednesla paní 
O. Beranová, nemohly být lepším 
zakončením celé akce. I přesto, že 
byl celý týden velmi náročný, niko-
mu se nakonec nechtělo domů.

Poděkování tak patří všem, kteří 
ve škole vytvořili velice příjemnou 
atmosféru, přispěli ke spokojenosti 
všech dětí a snad přesvědčili rodiče, 
že číst dětem alespoň dvacet minut 
denně je opravdu tou nejlepší inves-
ticí pro svůj i jejich budoucí spoko-
jený život.

ped. kolektiv ZŠ a MŠ Rožná



V okolí Štěpánova nad Svratkou se těžilo už od 13. století hlavně stříbro, 
měď a železná ruda. Ta se zde zpracovávala nejdříve ve výhních a hamrech, 
pak i ve vysoké peci. Dolování připomínají četné štoly a šachty v okolí Štěpá-
nova - od Koroužného až po Horní Čepí. Do štol u Borovce často míří sběratelé 
minerálů.

Moravským unikátem je objev hornické osady ze 3. čtvrtiny 13. st. v lokalitě 
Havírna. Jsou tu nejen zbytky důlních děl, ale i stopy po zahloubených obyd-
lích a zbytky dvou tavících pecí.

12. Kostel sv. Václava ve Zvoli

Dominantou Zvole je kostel svatého Václava stavěný v letech 1713 – 1717 
podle plánu Jana Blažeje Santiniho. Stavebníkem byl opat žďárského cister-
ciáckého kláštera Václav Wejmluva, jehož monogram „W“ se objevuje spolu 
s křížem na vrcholu průčelního štítu. Vznikla nádherná stavba na půdorysu 
řeckého kříže se dvěma věžemi a kopulí se svatováclavskou korunou, země-
koulí a křížem. Kostel byl vysvěcen v roce 1722. Obraz Setkání knížete Vác-
lava s Radslavem Zlickým vznikl v okruhu malíře Karla Škréty. 

V severovýchodní části Rožné se vypíná kopec Hradisko, kde stávala 
už ve 13. století tvrz. Po opevnění kromě valu s příkopem mnoho stop 
nezůstalo. Hradisko je nalezištěm vzácných nerostů, především lepidolitu 
a turmalínu, dále opálů, topasů, berylu, triplitu, zirkonu, hematitu, pyritu. 
V roce 1785 byl právě zde objeven a roku 1792 popsán jako nový minerál 
lepidolit. Největší krystal nalezený v Česku pochází právě z Rožné. Jedná 
se o heliodor, který měří 63 x 43 mm. 

SEDM DIVŮ BYSTŘICKA 
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14. Hradisko v Rožné

13. Doly u Štěpánova

15. Muzeum v Bystřici n. P.

16. Lidové stavby v Ubušínku 17. Lávka ve Švařci

Ve Švařci můžete kromě kaple Nejsvětější Trojice obdivovat i šindelem 
krytou lávku přes řeku Svratku z roku 1873. Tato technická památka je 
22 metrů dlouhá a 2 metry široká. Do počátku 20. století po ní a též soused-
ním brodem vedl veškerý provoz mezi Štěpánovem a Vírem. Lávka byla 
opravena v letech 1982 a 2006. 

Nejrozsáhlejší soubor staveb lidové architektury Zubří země najdete 
v obci Ubušínek, od roku 1995 vesnické památkové zóně. Jsou tu stavby 
dřevěné, kamenné a také z nepálených cihel. Mezi nejzajímavější stavby 
patří zemědělské usedlosti č. 3, 4, 5 (bývalá rychta), č. 8 (statek rodiny 
Gregorových), č. 26 a obytná stavení č. 11 a 24.  V Ubušínku si připadáte 
málem jako ve skanzenu...

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem sídlí v bývalé radnici na 
náměstí. Z nových expozic uveďme Vývoj osídlení povodí horní Svratky, 
Uran na Vysočině, Geologický vývoj Bystřicka a unikátní expozici Havír-
na. Nechybí tu historické i národopisné sbírky, zemědělství, cechy a řemes-
la i umělecká litina ze štěpánovských železáren.

Po dlouhodobé rekonstrukci vznikly v muzeu krásné výstavní prostory, 
bezbariérový přístup a připravují se nové expozice.
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Pozoruhodná budova České spořitelny v Bystřici nad Pernštejnem byla 
vystavěna ve funkcionalistickém slohu v roce 1932. Průčelí zdobí sochy, které 
prošly v roce 2007 opravou. 

Budovu projektovala v roce 1931 karlínská fi rma inženýrů, architektů a sta-
vitelů FREIWALD-BÖHM.

18. Westernové městečko Šiklův mlýn 

Areál westernového městečka se rozkládá na území 50 ha a je kopií měs-
teček na Divokém západě Ameriky z konce 19. století. Od roku 1990 zde 
probíhaly country potlachy, pak přibývaly nové stavby ve stylu Divokého 
západu. Od roku 1994 bylo stavěno nové městečko, v roce 1997 zřízena aré-
na pro ródeo a od roku 2001 je stavěn hotelový komplex. Boj s bandity, jízda 
na býku, ukázka drezůry koní i dalších zvířat, kovbojské dovednosti či rýžo-
vání zlata, to jsou jen některé atraktivity, které zde na vás čekají.

Dominanta nad Karasínem vznikla v roce 2002. Stavba třicetimetrové 
rozhledny se čtyřhranným půdorysem započala 15.února, otevřena byla 25. 
května a stala se tak spolu s lyžařským areálem jedním z nejnavštěvovaněj-
ších míst Vysočiny.

Rozhledna z betonových kvádrů je postavena v nadmořské výšce 707 
m nad mořem a je řešena jako jednopodlažní zcela nepodsklepený zděný 
objekt s čtvercovou věží výšky 30 metrů. Otevřena je celoročně.

SEDM DIVŮ BYSTŘICKA 

f o t o :  J . H o r á k  ( 6 ) ,  H . J u r m a n  ( 3 ) ,  S . J u r a č k o v á  ( 1 ) ,  J . P o s p í š i l  ( 1 ) ,  K . S k a l n í k  ( 1 )

20. Rozhledna Karasín

19. Budova spořitelny v Bystřici

21. Kostel v Dolním Čepí

22. Socha TGM v Bystřici

23. Hrad Bukov-Lísek

Hrad mezi Bukovem a Stříteží vznikl zřejmě v polovině 13. st. na ostrož-
ně nad údolím Bobrůvky. V r. 1285 jej držel Demeter z Bukové, kolem 
r. 1500 se stali majiteli tohoto zboží Pernštejnové. Už v r. 1564 je však hrad 
jmenován pustým. Zanikl zřejmě už na konci 13. st. a byl tehdy nahrazen 
hradem Mitrovem. Chránil jej hluboký příkop a navršený okružní val. Přes 
příkop vedl dřevěný most do věžové průjezdní brány. V čele hradeb stála 
válcová věž a při hradbě stál patrový palác s teplovzdušným vytápěním 
místností.

Zbytek věže a hluboký příkop dodnes dominují zřícenině. 

Sochu T. G. Masaryka před „Základní školou TGM“ vytvořil Vincenc 
Makovský a traduje se o ní, že je Masarykovou nejkrásnější sochou vůbec.  
Původně byly odlity tři originály, čtvrtý dnes stojí v Brně před lékařskou 
fakultou. Už třikrát byla bystřická socha z politických důvodů z podstavce 
odstraněna (v letech 1940, 1961 a 1984), pokaždé se však vrátila zpět!

Filiální kostel v Dolním Čepí se připomíná až koncem 15. století, ve 
stavbě však byly objeveny ještě románské prvky. Podle tradice jej postavili 
stejně jako ve Švařci zbožní horníci. Presbytář má valenou klenbu, strop 
lodi je plochý. Pod renezančním náhrobkem u přední lavice odpočívá „slo-
vutný muž“ Karel Humpolík, jenž byl pochován vsedě. Zajímavostmi jsou 
dva malé kůry nad sebou a dřevěná vížka se zvonkem.
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• Stříhání psů, Hodonín u Kunštátu, 
    t. 721308702

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

• Koupím byt v OV nebo dům v Bystři-     
   ci n. P. a okolí. Tel.: 602 789 916

• Prodám zemědělskou usedlost (2x
  3+1) 4 km od Nového Města n. M. Za
  stavěná plocha 1500 m2, ostatní 5 000
  m2. Spěchá, při rychlém jednání sleva. 
  Tel.: 602 789 916

• Potřebujete rychle peníze? Zavolejte
  si o půjčku bez poplatku, při podpisu
   smlouvy peníze ihned. Inf. na tel.: 774
   400 859

• RYCHLÉ PŮJČKY BEZ POPLATKU
  PŘEDEM tel: 777 571 593

• Pronajmu prostory k podnikání v cent-
  ru Bystřice n. P. na náměstí - vhodné
  jako provozovna, prodejna. Kontakt:
   732 92 10 73

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

Použité domácí elektrospotřebi-
če, nářadí a nástroje se již nemusejí 
stát odpadem, ale tzv. zpětně ode-
bíraným elektrozařízením. Občané 
je mohou zcela zdarma odevzdat 
v místech zpětného odběru, která jsou 
vytvářena ve sběrných dvorech obcí, 
v rámci mobilních svozů či přímo 
v prodejnách „elektro“ mohou 
„vyměnit starý za nový“ při nákupu 
modernějšího domácího pomocníka. 

V případě využití jedné z výše 
uvedených možností se zpětně ode-
braný výrobek stává odpadem až 
ve chvíli předání osobě oprávněné 
k jeho využití nebo odstranění, tedy 
do rukou specializované recyklační 
fi rmy.

„Ze zákona vyplývá, že zpětně 
odebírané elektrozařízení pocházejí-
cí z domácností je takové elektroza-
řízení, které svým stavem odpovídá 
výrobku s ukončenou životností bez 
bližšího určení důvodu,“ vysvětluje 
Ing. Roman Tvrzník, generální ředi-
tel společnosti Elektrowin, která má 
zpětný odběr některých domácích 
spotřebičů na starosti. 

„Stejně jednoznačně lze určit, že 
takovým elektrozařízením není vý-
robek, který již prošel jakoukoli fází 
‚zpracování‘ či dílčího využití, tedy 
činností, která je zákonem určena 
pouze osobám s příslušnými opráv-
něními. Takové elektrozařízení musí 
být posuzováno jako odpad a pro za-
cházení s ním nelze využívat výhod 
pro zpětný odběr elektrozařízení,“ 
dodává. Nekompletní spotřebiče jsou 
tedy považovány za odpad a náklady 
spojené s jejich recyklací a odstraně-
ním jsou k tíži obci, následně se tedy 
promítají do poplatku za odpady. 

Co je kompletní zařízení
Domácí elektrospotřebiče se podle 

druhu a účelu použití dělí do deseti 
skupin, ze kterých výrobci defi novali 

Jaký spotřebič můžeme odevzdat zdarma

jejich kompletnost. Kritériem je popis 
užití elektrické energie, který posky-
tuje také základní návod pro posou-
zení, zda „elektrozařízení“ splňuje 
defi nici pro zpětný odběr, nebo je pro 
svou zásadní nekompletnost pouhým 
odpadem, byť se zbytky kovů, plastů 
a dalších ostatních materiálů vhod-
ných k dalšímu užití a zpracování. 
Každé elektrozařízení je tedy tvořeno 
určitým typem soustrojí komponentů 
a nosné konstrukce a toto spojení také 
výrobek určuje.

Zatímco mraznička bez zásuvek 
je stále mrazničkou a sběrný dvůr je 
povinen ji převzít bezplatně, stejná 
mraznička s vymontovaným kom-
presorem je již posuzována jako od-
pad, za jehož odevzdání musí občan 
zaplatit, minimálně prostřednictvím 
poplatku obcí za odpady. Ani jeho 
odhození na černou skládku ho této 
povinnosti nezbaví, obec je opět nu-
cena za vlastní prostředky takovou 
skládku uklidit. I tyto náklady se do 
výše poplatku za odpad promítají. 

Jak se kompletnost posuzuje
Mechanické elektrozařízení (to-

čivé aj.) je spojením motoru, hnané 
části (převodovka, buben) a nosné 

konstrukce s pláštěm. Do této sku-
piny patří např. odstředivky prádla, 
ventilátory, mixéry, vysavače, šicí 
stroje, zahradní sekačky, brusky, 
pily, hoblíky a vrtačky.

Sporáky, trouby, varné desky, žeh-
ličky, fritézy, varné konvice či elek-
trické pájky se řadí mezi tzv. tepelná 
elektrická zařízení. Aby byl přístroj 
kompletní, musí obsahovat systém 
tvorby tepla (topné těleso), nosnou 
konstrukci a zařízení umožňující zís-
kanou tepelnou energii využít – tedy 
plotnu, troubu či fritovací nádobu.

Kombinace výrobku užívající 
k podpoře své funkce oba druhy 
energie, tedy mechanickou i tepel-
nou, je ve své podstatě stejně jedno-
duchá. U většiny těchto výrobků lze 
stanovit jejich mechanický a tepelný 
základní charakter. Patří sem prač-
ky, myčky, vysoušeče vlasů, teplo-
vzdušné ventilátory či horkovzdušné 
páječky. Stejně jako u předchozích 
dvou skupin, i zde je zařízení tvoře-
no motorem, hnanou částí (buben, 
hlavní čerpadlo) a skříní či pláštěm 
spotřebiče. 

Pouze zdánlivě odlišná jsou elek-
trozařízení k chlazení a mrazení, tvo-

řená soustrojím motor/kompresor, 
chladicí okruh, nosná konstrukce.

Poslední skupinu s obecným 
názvem „jiné“ tvoří elektrozařízení, 
která ke své funkci využívají induk-
ce. Náleží sem svařovací přístroje, 
nerotační holicí strojky, mikrovlnné 
trouby a indukční plotny. U těchto 
zařízení lze identifi kovat kompo-
nenty pouze dva – indukční zdroj 
a nosnou konstrukci.

Uvedené komponenty představují 
jednoduchý rozlišovací klíč, podle 
něhož lze rozeznat zpětně odebra-
né zařízení od běžného odpadu. Pro 
využití výhod kolektivního systému 
je třeba spotřebiče do míst zpětného 
odběru odevzdat kompletní, tedy se 
všemi základními součástmi. Zjed-
nodušeně řečeno, pokud si občan 
vymontuje před předáním do sběr-
ného dvora z ledničky kompresor, 
nejenže poškodí životní prostředí, 
protože uniká freon a olej, ale navíc 
zatěžuje rozpočet obce a ve fi nále za 
takovouto ledničku zaplatí nejen on, 
ale i jeho spoluobčané!

Na místo zpětného odběru lze bezplatně odevzdat jen kompletní vysloužilý elektro-
spotřebič. Zejména lednice obsahují ve svých komponentech nebezpečné látky a jejich 
neodbornou demontáží ohrožujete nejen životní prostředí, ale i své zdraví.

Nové katalogy na LÉTO 2008 

jsou tady! 

Přijďte využít koupi zájezdů za 

vynikající slevy!!!

Vážení zákazníci, u nás si můžete vybrat 

z více jak stovky cestovních kanceláří 

(českých i německých).

CA Markéta

Masarykovo nám. 11

593 01  Bystřice nad Pernštejnem

tel. 777 352 323

www.camarketa.cz
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Velké 
spotřebiče

Střední
spotřebiče

Malé
spotřebiče

www.elektrowin.cz

Nářadí, hobby
dílna

...nekompletní 
rozebraný spotřebič
= poplatek!

NEŽ MNE ZDE ODLOŽÍŠ – VÍŠ, ŽE...NEŽ MNE ZDE ODLOŽÍŠ – VÍŠ, ŽE...

...nekompletní 
rozebraný spotřebič
= poplatek!

...kompletní 
nerozebraný spotřebič
= zadarmo!

...kompletní 
nerozebraný spotřebič
= zadarmo!

Chraňme společně životní prostředí!

vám radívám radí

Zahrada

Chlazení

Chraňme společně životní prostředí!

Semaf A4.indd 1 8.10.2007 22:22:02
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Dodávky betonových smìsí z vlastní betonárny v Bystøici nad Pernštejnem
pro velké i drobné odbìratele (vlastní doprava autodomíchávaèi, èerpadla betonu)

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb

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

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

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

PORADENSKÉ 

MÍSTO

Po dohodě možná návštěva 
i mimo pracovní dobu

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

NOVĚ 
OTEVŘENÁ

POJIŠŤOVNA

 - životní a kapitálové pojištění
 - investiční a úrazové pojištění
 - pojištění dětí a mládeže

 - důchodové a penzijní připojištění
 - pojištění pro pobyt v nemocnici
 - pojištění pro závažné onemocnění

Kancelář:

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

Pracovní doba:

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

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

Pozvánka na p edvád cí
akci

DNE:  28.3.2008 

MÍSTO:  Areál ZZN Byst ice nad Pernštejnem 

BUDOU P EDVEDENY STROJE FIREM 
SOLO A VARI

S PODÁNÍM VEŠKERÝCH INFORMACÍ 

NA VAŠI NÁVŠT VU SE T ŠÍ KOLEKTIV ZZN 

AS:  od 9:00 hod – do 15:00 hod 

MOŽNOST OBJEDNAT IHNED 
NEBO DO 15.4. 2008 SE SLEVOU -5%
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Obec: Ždírec nad Doubravou
Okres: Žïár nad Sázavou
Rek. chata (místn. s kuch. koutem, 

2místn. na spaní, sklep. Poz.: 760m

Tel.: 566 524 979
CENA: 370.000,- Kè

13RD

13RD135

13RD145

Obec: Pohledec
Okres: Žïár nad Sázavou
Øad. chaloupka (sklípek, ver., místn., 

2kùlna, podkr. místn.) Poz.: 69 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 173.800,- Kè

Obec: Horní Libochová
Okres: Žïár nad Sázavou
RD s velkou zahradou a histor. stav.

2(5+1,2+1) Poz.: 2 849 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 2.000.000,- Kè

13RD136

Obec: Sedlice u Želivi
Okres: Pelhøimov
Poz. k výstavbì chaty.  Pøíp.: El.- 220 V 

2na hr.  poz., Poz.: 1000 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 160.000,- Kè

13CH121

13BT157

13RD124
13RD135

Obec: Domanín
Okres: Žïár nad Sázavou
Poz. k výstavbì RD (el., voda -100 m 

2od poz.) Poz.: 1.387 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 368.800,- Kè

13RD12813BT157 13RD152

Mladá rodina 
se psem 

koupí zachovalý 

rod. dùm 
se zahrádkou 
v okolí BnP.

Tel.: 602 729 533 

13RD154

Hledám pìknou 
chalupu

k celoroèní 
rekreaci

Tel.:

ve Štìpánovì 
nebo v Nedvìdici. 

724 829 093

Obec: Špinov
Okres: Žïár nad Sázavou
Nepodsklep. domek  se zahradou (2+1, 

2koupelna, WC) Poz.: 674 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 680.000,- Kè

13BT164

Obec: Radostín u Voj. Mìstce
Okres: Žïár nad Sázavou
Stavební pozemek v Radostínì. 

2Pøípojky na hr. poz. Poz. 632m

Tel.: 566 524 979
CENA: 390.000,- Kè

Obec: Malèín
Okres: Havlíèkùv Brod
Menší zem. usedlost /2+1, koup. s WC, 

2pùda, hospod. stavení. Poz.: 484 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 950.000,- Kè

13BT175 13BT174

SLEVA!

Obec: Radešínská Svratka 
Okres: Žïár nad Sázavou
Chalupa (2+1, sklep, WC, koup., pùda, 

2kùlna, zahr.) Poz.: 363m

Tel.: 566 524 979
CENA: 860.000,- Kè

SLEVA! SLEVA! NOVINKA! SLEVA!

Obec: Uhøínov
Okres: Žïár nad Sázavou
Býv. vepøín (velký chlév, 2 místn., šatna, 

2pùd. prostor) Poz.: 4574 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 630.000,- Kè

NOVINKA! SLEVA! NOVINKA!

13RD124 13RD178 13ZU143

13CH142 13KO177 13ZU17613PZ160 13PZ127

13CH146 13RD145

V SOU�ASNÉ DOB� P�IJÍMÁME NOVÉ ZAM�STNANCE 
NA TYTO POZICE: 

Technické pozice (pružná pracovní doba):

• PROCESNI / PRODUKTOVÝ INŽENÝR 
• LOGISTIK
• TECHNIK �ÍZENÍ JAKOSTI 
• NÁKUP�Í OBRÁB�NÝCH DÍL�

Výrobní pozice (sm�nný provoz):

• OPERÁTOR  - D�LNÍK VE VÝROB�
• OPERÁTOR OHÝBACÍ PR�B�ŽNÉ PECE 
• SE�IZOVA�
• SM�NOVÝ MISTR 
• ÚDRŽBÁ� – MECHANIK, ELEKTRO 
• NÁSTROJA�

V p	ípad� zájmu nám prosím zašlete sv
j strukturovaný životopis nebo nás 
Kontaktujte: +420 566 339 121, fax: +420 566 339 311,
e-mail: eva.jungmanova@csautoint.com

Cooper – Standard Automotive �eská republika s.r.o. 
Jamská 33, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 

expandující mezinárodní spole�nost v automobilovém pr�myslu 
p�ijme v�tší po�et zam�stnanc�

pro rozší�ený závod ve Ž	á�e nad Sázavou 

Výrobní program spole�nosti jsou kapalinové 
a pneumatické potrubní systémy pro osobní 
a nákladní automobily, vodní ventily, zp�tné 
ventily výfukových plyn� (EGR). 
Spole�nost je držitelem certifikát�:
ISO TS 16 949 a ISO 14 000. 
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Kontaktujte telefonicky personální odd lení nebo nás navštivte p ímo v sídle spole nosti

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

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

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

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

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

• SE IZOVA  •
• NÁSTROJA  •

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