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Pokračování na str. 7

Socha svatého Jana 
se vrací 

V listopadových novinách Bystřic-
ko jsme Vás informovali o úspěšné 
„pátrací“ akci po „pohřešované“ soše 
sv. Jana Nepomuckého, která byla 
v letech 1881 až 1987 umístěna na 
skalním ostrohu nad řekou Bystřicí 
podél cesty do Víru. Objevená památ-
ka se dochovala v torzálním stavu. 
Záměrem investora, Města Bystřice, 
i majitelů památky bylo vytvoření 
repliky na základě dochovaného tor-
za a její osazení na původní místo. 

Třetí ročník Pflegrova Karasína
V komornějším prostředí proběhl 

letošní ročník Pfl egrova Karasína, 
který už tradičně uspořádal Kulturní 
dům Bystřice a Společnost Fran-
tiška Kroha. Jakou radost by měl 
Gustav Pfl egr Moravský ze svých 
nástupců? Asi by ho zamrzelo, že 
proti loňsku značně ubylo píšících 
studentů. Že by jim nesedla katego-
rie minipovídky? Nebo že by češti-
náři méně rozvíjeli zálibu studentů 
v literární tvorbě? Každopádně obě 
vítězné práce snesou přísná měřítka. 
U Radima Pekaře to ostatně platí 

každoročně. Z recitátorů by měl kara-
sínský rodák radost velkou, soutěž 
jde rok od roku kvalitativně vzhůru. 
Z 24 fi nalistů jich bylo oceněno devět 
a až na Anežku Trojanovou, která 
hájila barvy bystřického Orla, šlo 
vesměs o studenty gymnázia, kde se 
asi přednesu věnují nejvíce. Finále 
proběhlo 27. března 2008.
Výsledky v recitaci:

9 - 12 let:
1. Aneta Myslivcová
2. Kamila Bartoňová
3. Markéta Tulisová a Anežka 

Trojanová
Čestné uznání: Tereza Škodová.

13 - 15 let:
1. Barbora Kunčíková
2. Petra Kubíčková
3. Marie Jindrová
Čestné uznání: Patrik Mrázek.

Literární tvorba – „Minipovídka“:
13 - 15 let: 1. David Pilát (ZŠ 

TGM BY) – Dvounožci očima lva,
16 - 19 let: Radim Pekař (GY 

BY) - Prázdnota.
-HJ-
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INZERCE

Sport Appeal
www.suzuki-motor.cz

Suzuki Swift 1.3 sporty
L I M I T E D  E D I T I O N

 přitažlivý sportovní design
 mimořádně dynamické motory
 vynikající jízdní vlastnosti
  sada sporty: střešní spoiler, 
koncovka výfuku, boční lišty, 
ochranné lišty nárazníků, 
okenní deflektory, 
přední mlhovky

od 209.900 Kč

Nabídka platí při využití leasingu.

Spotřeba a emise CO2 pro model Swift 1,3 MT: město/mimo město/kombinovaná - 8,0/5,1/6,2 l/100 km; CO2: 192 - 148 g/km.

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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  INZERCE A POZVÁNKY



POZVÁNKY A INZERCE
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ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní  615 a Sdružení TEREZA

VÁS ZVOU  na

F E S T I V A L  G L O B EF E S T I V A L  G L O B E
9.  května 2008,  15–17:30 hod

Bystř ice n.P. ,  Masar ykovo náměst í

Generální partnerZáštitu převzali:

VYSTOUPÍ

Sdružení historického
šermu Rytíři Země Zubra

Divadelní soubor ZŠ
Mažoretky

Dechový soubor ZUŠ

13 STÁNKŮ

Nahlédnutí do světa mraků
Ponoření se do hlubin vod

Výroba meteo přístrojů

. . .  a  mnohé dalš í

Další partneři

V dopoledních hodinách proběhne v prostorách školy studentská konference.   9:00 – 12:00

P Ř E D S T A V E N Í  V Í T Ě Z N É  Z N Á M K Y
D Ě T S K É  S O U T Ě Ž E !

Lékárna Arnica, s.r.o.

Innel-NC, s.r.o.

čtvrtek 1. květnačtvrtek 1. května
Bystřice n. P. - BratrušínBystřice n. P. - Bratrušín

DÉLKY A POPIS TRATÍ
Běh 6 km - (po lesních cestách)

Kolo 27 km - (Bratrušín – Věchnov – Zlatkov – Rožná – Nedvědice 

– Chlébské - Kovářová – Věchnov - Bratrušín)

Běh 3 km - (po lesních cestách trasa zakončena překvapením)

KONTAKTNÍ ADRESY
Petr Bezchleba, tel.: 774 16 49 35, bezchli@centrum.cz
Martin Špaček, tel.: 724 09 00 92, mspacek@email.cz
Dům dětí a mládeže, Masarykovo nám. 68, Bystřice nad Pernštejnem, 

tel.: 566 552 700 www.ppeklo.cz
KATEGORIE: Ženy, Muži 40-, Muži 40+, Štafety

STARTOVNÉ:
odevzdání přihlášky do 27. dubna 2008: 150,- Kč (štafeta 350,-Kč) 
– startovní číslo, poukaz na občerstvení a dárek
na startu závodu 1. května 2008:  200,- Kč (štafeta 500,- Kč) – startov-
ní číslo, poukaz na občerstvení a dárek

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

MISTROVSTVÍ VYSOČINY V DUATLONUMISTROVSTVÍ VYSOČINY V DUATLONU��������	
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Za krásami Vysočiny

v sobotu 17. 5. 2008 od 6:00 do 10:00 hodin 

Dům dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem

Vás srdečně zve na 32. ročník turistického pochodu

Za krásami Vysočiny
Prezence - sraz všech účastníků je u DDM v Bystřici n. P.

v sobotu 17. 5. 2008 od 6:00 do 10:00 hodin 

Uzávěrka pochodu - v 18:00 hodin

Startovné - předškolní děti 10,- Kč
děti a mládež do 18 - ti let a důchodci 15,- Kč 

dospělí 20,- Kč

Trasy pro 32. ročník: 
10, 12, 23, 35, 41 a 53 km



POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

I když si letošní jaro dává s přícho-
dem načas, léto s tradičním promítá-
ním v letním kině nás opět nemine. 
Na tradiční červencový termín od 10. 
do 20. 7. je již přichystáno k promí-
tání 11 fi lmů. V tomto roce se nám 
na uspořádání letního kina podařilo 
získat fi nanční dotaci z Programu 
podpory kulturních akcí vypsaného 
městem Bystřice n. P. Program let-
ního kina si můžete najít již nyní na 
webových stránkách města.        -ps-

Letní kino 2008

Místní samospráva v Domaníně
pořádá 

v sobotu dne 3. května 2008

ZÁBAVU PRO VŠECHNY ZÁBAVU PRO VŠECHNY 
GENERACEGENERACE

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

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 
10.7. „Gympl“ -ČR
11.7. „10.000 př.n.l.“ – USA
12.7. „U mě dobrý“ -ČR
13.7.  „Tahle země není pro starý“ -USA
14.7. „Lovci pokladů“ -USA
15.7. „Venkovský učitel“ -ČR
16.7. „Indiana Jones“ - USA
17.7. „Bláznovo zlato“ - USA
18.7. „Václav“ -ČR
19.7. „Nejkrásnější pohádka“ -ČR
20.7. „Sex ve městě“ -USA

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Sňatky
12.4. Ivana Džurbanová
         Petr Ondra

Narození
ÚNOR 2008
  4.2. Sabina Hemzová
  7.2. Daniel Kajnar
13.2. Jiří Čech
13.2. Matěj Novotný
16.2. Nikola Pečinková
20.2. Adam Vodák

Jubilanti
DUBEN 2008
Jiřina Dynybylová          86 let

KVĚTEN 2008
Stanislava Hájková         86 let
Danuše Ambrožová        75 let
Miroslav Coural            70 let
Vladimír Vágner Ing.     70 let
František Piler                70 let
Marie Šejnohová            70 let

Úmrtí
  9.2. Bohumil Beneš Ing.
28.2. Marie Vondráčková
  8.3. Jana Havlíčková
18.3. Jaroslav Šperling
21.3. Božena Zítková

DUBEN A KV�TEN 2008 
Datum Akce Místo Organizátor 

26. 4. 2008 Setkání pod rozhlednou (za#átek v 11 hod.) prohlídka 
rozhledny, zahájení sout�že „Vyso#inou p�šky na kolech“) rozhledna Karasín CSSD

26. 4. 2008 Za krásami okolí Nedv�dice
(prezence ú#astníkE v sokolovn� v Nedv�dici) okolí Nedv�dicka odbor Klubu #eských

turistE Nedv�dice

26. 4. 2008 Slavnostní otevFení zrekonstruovaného M�stského muzea 
v BystFici n. P. 

M�stské muzeum 
v BystFici n. P. M�sto BystFice n. P. 

26. 4. 2008 
Setkání majitelE historických vozidel na bystFickém 
nám�stí (pFi pFíležitosti slavnostního otevFení muzea) 
možnost výjezdu na nedalekou zFíceninu hradu Zubštejna

Masarykovo nám. 
v BystFici n. P. 

František Prosecký 
sen.

26. 4. 2008 Turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hrá#e
(9.00 hod.), startovné 40 K#

Rove#né – 
t�locvi#na ZŠ Sokol Rove#né 

29. 4. 2008 Vernisáž výstavy d�tských prací „Navrhujeme poštovní 
známku pro BystFicko“ (16.00 hod.) 

MÚ BystFice n. P., 
vchod B 

BystFice n. P., 
Mikroregion BystFicko

  1. 5. 2008 Pernštejnské peklo  BystFice n. P. - 
Bratrušín 

DDM, Petr Bezchleba, 
Martin Špa#ek

1. – 4. 5. 2008 Prodloužený víkend s aerobikem Sportovní hala Hana Kabrnová 
2. – 4. 5. 2008 Den otevFených dveFí – SDH a HZS BystFice n. P. SDH a HZS BystFice SDH a HZS BystFice

  3. 5. 2008 Vírské výlety (prezentace Galerie Na Bahnech od 7.00 do 
11.00 hod.) + zahájení provozu Vírského mlýnku Vír a okolí Obec Vír 

  3. 5. 2008 Zábava pro všechny generace (hraje Tom Sawyer Band) Domanín Domanín

  3. 5. 2008 Hv�zdicový pochod na rozhlednu v Horním lese 
v Rove#ném (9.00 – 18.00 hod.) rozhledna Horní les KCT, obec Rove#né

  4. 5. 2008 OP Muži B stadion SK BystFice n. P. 

  4. 5. 2008 Mistrovství Moravy a Slezska v kulturistice mužE a žen 
v 10.00 hod. semifinále, v 15.00 hod finále KD BystFice n. P. TJ Sokol BystFice n. P.

  6. 5. 2008 Koncert: Vlasta Redl, Jaroslav Samson Lenk a Slávek 
Janoušek VS KD KD 

  8. 5. 2008 KP Muži A stadion SK BystFice n. P. 

8. – 11. 5. 2008 Globe Games (pro veFejnost pFístupné 9. 5. 2008) 
podrobný program viz. str. 4 BystFice n. P. ZŠ BystFice n. P., 

Sdružení Tereza 
  9. 5. 2008 Kinokavárna - Medvídek VS KD KD 

10. 5. 2008 
RybáFské závody – XVII. ro#ník 
(prezentace a losování stanovišq – 6.30 hod. 
 zahájení závodE: 7.00 hod.) 

VojtEv rybník –Vír 
MO MRS Vír, Diamo s.p., 
o.z. GEAM Dolní Rožínka 
– závod Chemická úpravna

10. 5. 2008 KP Muži A stadion SK BystFice n. P. 
11. 5. 2008 Sout�ž okrsku BystFice n. P. (7.00 hod.) Cerné hFišt� SDH BystFice
11. 5. 2008 Turnaj ve florbalu Sportovní hala Orel BystFice n. P. 

11. 5. 2008 
RybáFské závody – XVII. ro#ník – d�tské závody 

VojtEv rybník – Vír 
MO MRS Vír, Diamo s.p., 
o.z. GEAM Dolní Rožínka 
– závod Chemická úpravna

13. 5. 2008 Pravidelné setkání #lenE Sdružení kFesqanských seniorE
pro region BystFicko Orlovna SKS + Orel 

16. 5. 2008 „Zpívám, zpíváš, zpíváme“ – 11. ro#ník pFehlídky 
d�tských p�veckých sborE VS KD ZŠ TGM, Kulturní 

dEm v BystFici n. P. 
16. – 18. 5. 2008 Víkend s aerobikem Sportovní hala Fitness Gym Blue Sun 

17. 5. 2008 Turistická vycházka  Olešná – Odranec -
N. M�sto n. M. Orel

17. 5. 2008 Pochod za krásami Vyso#iny – 32. ro#ník turistického pochodu BystFice n. P. a okolí DDM, BystFice n. P.

17. 5. 2008 Slavnostní odhalení a sv�cení sochy Sv. Jana 
Nepomuckého v Jánském údolí (17.00 hod.) Vír – Jánské údolí  

18. 5. 2008 OP Muži B stadion SK BystFice n. P. 
20. 5. 2008 Pta#í svatba s L. Heligerovou – poFad pro d�ti VS KD KD 
20. 5. 2008 Koncert KPH - Jakub Pustina-baryton, Petr Hostinský-varhany Kostel sv. VavFince KD 

23. – 25. 5. 2008 Víkend s aerobikem Sportovní hala Ondrášek, L.Velínská
23. 5. 2008 Tane#ní zábava v BoFince (21.00 hod.), hraje Fear BoFinka SDH Malé Tresné 
24. 5. 2008 Pouqová zábava v BoFince (21.00 hod.), hraje Arcus BoFinka Sokol Rove#né 
24. 5. 2008 Akademie DDM – 13. ro#ník VS KD DDM, KD 
24. 5. 2008 KP Muži A stadion SK BystFice n. P. 
24. 5. 2008 Jarní slavnost – sport. areál Borovinka (14.00 hod.) Borovinka Borovinka 
25. 5. 2008 Tradi#ní pouq Rove#né obec Rove#né
26. 5. 2008 Postel plná cizincE - divadlo VS KD KD 

27. 5. 2008 Klubový ve#er EXIT 316 – téma drogy (R. Povala) 
(od 18.00 hod.) DDM BystFice n. P. 25. PFední hlídka RR 

v CR v BystFici n. P.
29. 5. 2008 Odpolední diskotéka VS KD KD 

30. 5. - 1. 6. 2008 
Sraz a sout�ž historických vozidel a posádek  
XV. Vyso#ina 2008 
III. Memoriál Františka Proseckého 2008 

Vyso#ina 
Veterán Klub Tatra, 

Veteran Praga Car Club 
Brno a m�sto BystFice n. P.

31. 5. 2008 
III. Memoriál Františka Proseckého 2008 
11.00 - 14.00 hod. Masarykovo nám. v BystFici n. P. 

Masarykovo nám. 
v BystFici n. P. 

Veterán Klub Tatra, 
Veteran Praga Car Club 

Brno a m�sto BystFice n. P.

31. 5. 2008 Den sportu pro všechny Sport. hala – dopo., 
orel. hFišt� - odpoledne Orel

31. 5. 2008 Mistrovství Ceské republiky kadetE a kadetek v šermu 
fleretem + tFí#lenná družstva v 9.00 hod. zahájení 

Sportovní hala 
v BystFici n. P. Sokol BystFice n. P. 

31. 5. 2008 Socholití 2008 Železárny Št�pánov 
Železárny Št�pánov 

s.r.o., Zapnuto BystFice 
o.s.,  VUT Brno 

31. 5. 2008 VI. ro#ník fotbalového turnaje O Pohár obce StFítež
(zahájení 8.00 hod.) StFítež Obec StFítež

31. 5. 2008 Jarní kolo dorostu a družstev mužE a žen v požárním 
sportu (8.00 hod.) 

Stadion – fotbal. 
hFišt� SDH BystFice n. P. 

(Změna programu vyhrazena - aktuální podoba na www.bystricenp.cz )
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 ZPRÁVY Z RADNICE

Dne 31. března proběhlo v míst-
ním pohostinství setkání vedení měs-
ta s občany Domanína. Nejdiskuto-
vanějším tématem bylo projednání 
návrhu na prodej rybníka nad obcí. 
Přítomní občané vyjádřili nesouhlas 
s prodejem a následně bylo dohodnu-
to, že městský úřad nechá zpracovat 
posouzení technického stavu rybníka 
a právní rozbor nájemních smluv 
k rybníku. Poté se znova sejde vedení 

Z jednání místní samosprávy v Domaníně
města s občany Domanína.

V neděli 6. dubna proběhl v sále 
Kulturního domu dětský karneval. 
Hudbu zabezpečil pan Jiří Dvo-
řák. Velké množství cen v tombole 
snad potěšilo všechny přítomné děti 
a účast více než 80 návštěvníků 
ubezpečila pořadatele, že na takto 
založenou tradici je třeba napřesrok 
navázat.

Zdeněk Skula, předseda

Město Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregion Bystřicko 
Vás zvou na slavnostní otevření výstavy dětských výtvarných prací 

přihlášených do soutěže 

„Poštovní známka pro Bystřicko“.
Součástí slavnostního otevření výstavy bude předání cen autorům 

vítězných prací a křest poštovní známky.
Výstava bude zahájena v úterý dne 29. 4. 2008 v 16.00 hodin 

v budově Městského úřadu, vchod B v Bystřici nad Pernštejnem 
a potrvá do 30. 5. 2008. 

Otevírací doba Po – Pá: od 8.00 do 16.00 hodin.
Srdečně zve i Vodomil!

Město Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregion Bystřicko
spolu s průvodcem akce Vodomilem, 

maskotem Svratecké vodohospodářské naučné stezky,
si Vás dovolují pozvat

na slavnostní zahájení II. ročníku výherní a poznávací turistické akce
„S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ“,

které se bude konat dne 26. 4. 2008 ve 14.00 hodin 
před Městským muzeem.

Program:
hudební vystoupení dětí ze ZUŠ Bystřice nad Pern.,

úvodní slovo (zástupce Města Bystřice n.P. a Mikroregionu Bystřicko),
pozvání na návštěvu prvního turistického cíle - slavnostně otevíraného 

městského muzea s možností získání prvního razítka  do legitimace,
prohlídka nově otevřeného muzea a případná individuální návštěva dal-

ších turistických cílů zařazených do letní akce.
Těšíme se na Vaši účast, všichni jste srdečně zváni!

Za organizátory letní akce:
Město Bystřice n. P.                  Vodomil         Mikroregion Bystřicko

Únik nebezpečných látek
Dne 8. března 2008 jednotka HZS 

BY vyjela k úniku oleje na hráz 
Vírské přehrady. Po provedeném 
průzkumu jsme zjistili, že se jedná 
o únik cca 3 litrů motorového oleje 
z proražené olejové nádrže osobní-
ho vozidla. Zamezili jsme dalšímu 
úniku a provedli jsme zasypání 
olejových skvrn sorbentem. Poté 
byla vozovka uklizena. 
Technická pomoc

Dne 14. března 2008 jednotka 
HZS Bystřice n. P. vyjela na pomoc 
záchranné službě, která uvízla 
s vozidlem na blátivé cestě v Bys-
třici n. P. v ulici Pod Horou. Vozidlo 
záchranné služby jelo pro pacientku 
a při cestě zpět uvízlo. Proved-
li jsme odkopání a úpravu cesty 
a vozidlo vyprostili. Poté sanit-
ka pokračovala s pacientkou do 
nemocnice.

Vybrané události HZS Bystřice n. P.
Požár

Dne 18. března 2008 byl 
na KOPIS HZS kraje Vyso-
čina nahlášen požár rodinné-
ho domu na ulici Souběžná 
v Bystřici n. P. Na místo byly oka-
mžitě vyslány jednotky HZS Bystři-
ce, SDH Bystřice a SDH Rožná. Po 
příjezdu na místo požáru bylo zjiš-
těno, že v hořícím domě se nachází 
2 osoby. Jednotky nalezly jednu 
osobu, vynesly ji z objektu a pře-
daly do péče záchranné službě. 
Druhá osoba byla nalezena mrtvá. 
Během zásahu byla v objektu nale-
zena 10 kg PB láhev, která byla 
vynesena na volné prostranství 
a ochlazována. Lokalizace a likvi-
dace požáru byla provedena za 
pomoci 1 vysokotlakého a 1 útoč-
ného proudu C.

Za HZS Bystřice 
nstržm. Petr Lukeš DiS.

V době naší uzávěrky vrcholily práce na opravě povrchu vozovky 
a chodníků na ulici Dr. Veselého.

Městský úřad Bystřice n. P. 
vyhlašuje ve spolupráci s občan-
ským sdružením Diakonie Brou-
mov – Oblastní středisko sociální 
pomoci Úpice humanitární sbírku 
na pomoc potřebným občanům. 
Sbírka se uskuteční ve dnech 7., 9., 
14. a 16. května 2008. Sběr věcí 
pro potřebné občany bude zajištěn 
v uvedené dny vždy od 15.00 do 
17.00 hodin v garáži ve dvoře 
Polikliniky v Bystřici n. P.

Sbírá se zejména letní a zim-
ní oblečení, lůžkoviny, prostě-
radla, ručníky, utěrky, záclony, 
látky, péřové a vatové přikrýv-

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
ky včetně stanů, spacích pytlů, 
polštářů a dek, nádobí, funkční 
elektrické spotřebiče, hygienické 
a toaletní potřeby, školní potřeby 
a hračky.

Žádáme, aby věci byly kvůli 
transportu zabalené do igelitových 
pytlů nebo krabic. Pokud to bude 
ze strany občanů možné, je vítán 
i příspěvek na dopravu.

Organizátoři sbírky žáda-
jí občany, aby na sběrné místo 
nedodávali matrace, papír, ná-
bytek, dětské kočárky, pračky, 
lednice a další objemné před-
měty!!                                -MěU-

SDH a HZS Bystřice nad Pernštejnem zve všechny občany na Den 
otevřených dveří, který se uskuteční na PS Bystřice n. P.  

2. - 4. května 2008 od 8.00 hod.
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V souvislosti se 160. výročím úmr-
tí bystřického rodáka prof. Antonína 
Bočka, které jsme si v loňském roce 
připomněli vydáním „Sborníku“ 
a uspořádáním konference o jeho 
životě a díle, se letos k této osobnosti 
vracíme ještě jednou. Dne 26. dubna 
2008 bude ve 14. 00 hodin při slav-
nostním znovuotevření městského 
muzea odhalena tomuto bystřické-
mu rodákovi pamětní deska. 

Život a dílo profesora Antonína 
Bočka si právem zasluhují naši pozor-
nost. I když vzešel z chudých poměrů, 
vypracoval se až ke jmenování prvním 
moravským zemským archivářem. 
Význam tohoto jistě pozoruhodného 
člověka byl v minulosti odsouván do 
pozadí. Loňská konference a vydání 
„Sborníku“ přispěly k jeho rehabilitaci 
a k docenění jeho práce.

Pamětní deska bystřického rodáka prof. Antonína Bočka
K posílení významu prof. Anto-

nína Bočka nepochybně přispěje 
i odhalení pamětní desky v budově 
městského muzea. 

Společně s Městem Bystřice 
nad Pernštejnem se na fi nancování 
pamětní desky podíleli sponzorský-
mi dary MVDr. Petr Dvořák z Bys-
třice n. P., Pavel Koktavý z Bystřice 
n. P., Lékárna ARNICA, s.r.o. Bystřice 
n. P., Westar, s.r.o. Písečné, Miroslav 
Pečinka z Bystřice n. P., FONOREX, 
s.r.o. Bystřice n. P., František Hanus 
z Vítochova, Miloš Pečinka ze Ždá-
nic, Mgr. Tomáš Pokorný z Brna 
a členové muzejní rady PhDr. Vladi-
mír Cisár, Ing. Petr Dvořáček, Karel 
Skalník, Ladislav Pokorný, Jaroslav 
Sadílek a Eva Špatková. 

Všem sponzorům touto cestou 
děkujeme za sponzorské dary.

Úvod k přednášce Prof. PhDr. Josefa Války CSc. z konference Úvod k přednášce Prof. PhDr. Josefa Války CSc. z konference 
Život a dílo prof. Antonína Bočka 9. 11. 2007Život a dílo prof. Antonína Bočka 9. 11. 2007

Vážený pane starosto, vážení Bys-
třičtí, kolegové a kolegyně, dámy 
a pánové, chtěl bych navázat na slova 
pana starosty, že patří k našim dob-
rým kulturním tradicím nezapomínat 
na naše rodáky a naše významné 
osobnosti.

Antonín Boček je významnou 
osobností našeho národního obrození 
a naší české a moravské vědy. Protože 
byl historik a editor, těší nás historiky 
tato akce jeho rodného města dvojná-
sobně. Mě osobně také jako člověka, 
který se v tomto kraji narodil, žije zde 
- v tomto jednom z posledních rájů - 
což si málokdy uvědomujeme. A snad 
jsem se také pokusil navázat v něk-
terých rysech své práce na projekty, 
u jejichž raných počátků Antonín Boček 
stál. Rád bych Bystřickým vyjádřil dík 
za tuto akci a popřál jim vše nejlepší 
v jejich životě. Mám také čest pozdra-
vit naše jednání jménem Masarykovy 
univerzity, zejména Filozofi cké fakul-

ty a Historického ústavu, kde se dílu 
Antonína Bočka experti věnovali snad 
nejvíce z našich vědeckých institucí.

Pokusím se naznačit v několika 
poznámkách, v čem vidím Bočkův 
kulturní a historický význam, řekněme 
nadregionální, celonárodní, význam 
v evropském kontextu. Jako výcho-
disko volím srovnání, lépe řečeno 
analogii Antonína Bočka (1802-1847) 
a Františka Palackého (1798-1876), 
tedy dvou významných současníků, 
nejvýznamnějšího českého historika 
a historika Koruny české Františka 
Palackého a Antonína Bočka, ve své 
době nejvýznamnějšího historika 
Moravy. Nechci srovnávat, kdo byl 
větší nebo menší, to do vědy nepatří, 
hodnotíme dílo. Myslím, že tato ana-
logie je legitimní a že nám také mno-
ho o Antonínu Bočkovi řekne.

Boček patřil ve své době, v 1. po-
lovině 19. století, k nejskvělejším 
a nejnadanějším českým a morav-

V souvislosti s odhalením pamětní desky bystřickému rodákovi Antonínu Bočkovi bych se ještě chtěla vrátit ke konferenci o životě a díle Anto-
nína Bočka pořádané v listopadu 2007. Tato konference vyvolala řadu diskusí na stránkách tisku okresního i místního formátu a ve svém důsledku 
tak negativně poznamenala celé snažení organizátorů konference. Při příležitosti odhalení pamětní desky proto přetiskujeme přednášku našeho 
současného nejvýznamnějšího moravského historika Prof. PhDr. Josefa Války CSc, která na této konferenci zazněla. Uveřejnění této přednášky 
v plném rozsahu přispěje, dle mého názoru, k pochopení této historické osobnosti spojené s naším městem a udělá snad defi nitivní tečku za nejrůz-
nějšími diskusemi, které v minulosti na stránkách tisku k osobě Antonína Bočka zazněly.                                                                  Eva Špatková

ským intelektuálům. Reprezentuje 
jejich snahy, jejich cíle, jejich vítěz-
ství, jejich prohry a omyly. Chy-
by a omyly nevidím z perspektivy 
moudrých sov, které večer vylétají 
ze svých hnízd a úkrytů, když jsou 

bitvy dobojovány a vidí, jak vše 
dopadlo. Historie by takovou sovou 
zpětného pohledu neměla být. Je 
to pohled nespravedlivý, absurdní 
a velké falzum.

pokračování v příštím čísle 

Ke zhotovení repliky byl osloven 
Mgr. Tomáš Skalík, sochař a restaurátor 
z Opavy, který navrhl restaurátorský 
postup. Dle tohoto postupu, na zákla-
dě dochovaných fotografi í a  na zákla-
dě znalosti analogických sochařských 
prací, byly domodelovány chybějící 
části originálu a v současné době se 
připravuje forma na odlitek repliky 
z umělého kamene.

Slavnostní odhalení sochy sv. Ja-
na Nepomuckého, její požehnání 

a umístění pamětní desky proběh-
ne dne 17. 5. 2008 v 17.00 hodin 
u skalního ostrohu v Jánském údolí, 
poblíž Campingu Na Kopci (bývalý 
tábor Jitřenka). 

Všichni jste tímto srdečně zváni!
Na zhotovení repliky i jejího 

osazení a na zajištění programu 
a důstojného průběhu slavnosti se 
kromě investora podílí iniciativně 
řada občanů, fi rem a institucí, kte-
rým přísluší poděkování nás všech.
                                              -BS-

Dokončení ze str. 1

Socha svatého Jana se vrací 

ODEŠEL VLADIMÍR PRECLÍKODEŠEL VLADIMÍR PRECLÍK

S TO L E T Ý  PA M Ě T N Í K
Dne 4. 4. 2008 zemřel ve věku 100 let pan Jan Dvořák z Věstínka. 

Za války ve svém domě ukrýval partyzány (Hyšku-Nováka, Jana Hart-
mana, Josefa Serinka ad.). Právě v jeho domku zastřelil neopatrností 
29. března 1945 Boženku Hartmanovou partyzán Janko Silný, který 
sám padl 7. května v Bystřici. V panu Dvořákovi tak odchází pamětník 
vskutku dramatických událostí.                                                      -HJ- 

Dne 3. dubna 2008 zemřel v nedožitých 79 letech sochař, malíř a spi-
sovatel Vladimír Preclík (narozen 23.5.1929 v Hradci Králové). Ode-
šel tak další umělec, jenž občas rád zajížděl do našeho kraje. Vladimír 
Preclík uspořádal přes sedmdesát samostatných výstav, vydal 9 knih 
a dvě další zůstaly v rukopise. Byl u založení famózního sochařského 
sympózia v Hořicích. Od roku 1992 se stal prvním děkanem Fakul-
ty výtvarného umění VUT v Brně. Byl předsedou Spolku výtvarných 
umělců Mánes.

Asi nejznámější jsou jeho knihy o kamenných památkách „Smírčí 
kameny“ (1990) a „Kameny pokání“ (1992). V dubnu 1994 jsem měl 
čest doprovázet Vladimíra Preclíka po Bystřicku a ukázat mu smír-
čí kameny u Vojtěchova a ve Věcově. Večer jsme pak pobesedovali 
i se spisovatelem Ludvíkem Kunderou ve Štěpánově. V červenci 2004 
vystavoval Vladimír Preclík své sochy i obrazy v Galerii Z Ruky 
v Křížovicích.

Nejen výtvarná díla, i knihy pana Preclíka skrývají neopakovatelný 
půvab, humor, moudrost. Dovolím si volně zacitovat alespoň větičku 
z jeho báječné „Dřevěné knížky“ (1988), v níž přirovnává život ke 
kuželkám: „Člověk by měl hledět na svět nejen z pohledu letící koule, 
ale i z pohledu té otloukané kuželky!“

Hynek Jurman 
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Ledová plocha 3Celková plocha objektu bude 3769 
m2. Vstup do objektu je situován ze 
západní strany, tedy od stávající komu-
nikace Nový dvůr. Na vstup navazuje 
vstupní hala s pokladnou a vrátnicí. 
Ze vstupní haly jsou přístupné ledová 
plocha o rozměrech 28 x 58 m, chodba 
se šatnami a občerstvením, technické 
zázemí i divácká tribuna. 

V přízemí haly je tedy technic-
ké zázemí haly, zejména se jedná 
o garáž rolby, provozní zázemí tech-
nologie, prostor pro dílnu a údrž-
bu, technologie měření a vytápění 
a chodba, ze které se vstupuje do šesti 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍVÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

V souladu se Zásadami pro užití 
investičních prostředků z rozpočtu 
Ministerstva kultury stanovených 
pro program Podpora obnovy kul-
turních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností Č.j. 
1990/2008 ze dne 5. 2. 2008 vyzývá 
Městský úřad Bystřice n. P. vlast-
níky nemovitých kulturních pamá-
tek k podávání žádostí o příspěvek 
na obnovu nemovitých kulturních 
památek nacházejících se ve správ-
ním obvodu ORP Bystřice nad Pern-
štejnem. 

Pro rok 2008 byla Ministerstvem 
kultury stanovena pro obec s rozší-
řenou působností Bystřice nad Pern-
štejnem fi nanční kvóta 844 000,- Kč 
a bude využita v jednom základním 
kole.

Podávání žádostí:
 - žádosti je možné podávat ode 
dne zveřejnění této výzvy na odbo-
ru územního plánování a stavební-
ho řádu MěÚ Bystřice n. P. - úsek 
památkové péče Dana Padrtková
- uzávěrka příjmu žádostí je 

30. 5. 2008
- žadatelem je vlastník kulturní 

památky
- fi nanční účast žadatele je minimál-

ně 10% z nákladů, k nimž se váže 
poskytnutý fi nanční příspěvek
Zásady pro užití neinvestičních 

prostředků pro uvedený program 
najdete na internetových stránkách 
www.mkcr.cz.

Další informace
Finanční prostředky v Programu 

jsou určeny na zachování a obnovu 
nemovitých kulturních památek, 
které se nalézají mimo památkové 
rezervace a zóny, nejsou národními 
kulturními památkami a které ne-
jsou ve vlastnictví České republiky. 

Příspěvek nelze poskytnout, 
jestliže byl na stejnou akci ve stej-
ném roce poskytnut jiný příspěvek 
z ostatních programů ministerstva 
v oblasti památkové péče (součástí 
fi nančního podílu vlastníka může 
být příspěvek poskytnutý z roz-
počtu obce nebo kraje).

Z programu nelze hradit náklady 
na 
- modernizaci objektů (zateplo-

vání, vytápění, nové typy oken 
a dveří….)

-  úpravy veřejných prostranství
-  pořízení projektové dokumentace, 

stavebně-historického a restaurá-
torského průzkumu

Závěrečná zpráva a vyúčtování 
poskytnutého příspěvku

Ke každé dokončené části akce 
obnovy zpracuje vlastník kul-
turní památky vyhodnocení a po 
dokončení celé obnovy vyúčto-
vání poskytnuté dotace v souladu 
se zásadami Programu a předá ve 
stanoveném termínu MěÚ Bystřice 
nad Pernštejnem, odbor územního 
plánování a stavebního řádu.

Návštěva europoslankyně Jany Bobošíkové

V pondělí 14. 4. 2008 navštívi-
la město Bystřici n. P. poslankyně 
Evropského parlamentu Jana Boboší-
ková. Zhruba od 8.00 hod. odpovída-
la europoslankyně v kulturním domě 
na zvídavé otázky studentů střední 
zemědělské technické školy a gym-
názia. Studenti se mohli dozvědět 
nejen zajímavosti z činnosti poslance 
v Evropském parlamentu, ale i zají-
mastovi ryze osobní, jako je posla-

necký plat, prospěch ve škole, neoblí-
bený předmět, účast Jany Bobošíkové 
při volbě prezidenta atd., na které 
poslankyně bez ostychu odpovídala. 
Poté si v doprovodu místostarosty 
města Josefa Vojty a ředitele Zdeňka 
Večeři prohlédla areál střední země-
dělské technické školy. Diskutovalo 
se nejen o problémech ve školství, ale 
i o problémech přidělování a žádání 
evropských dotací.                       -bk-

šaten pro hráče a do dvou menších 
pro rozhodčí. Na konci chodby se 
nachází vstup do občerstvení, které je 
i samostatně přístupné z venku a je-
hož součástí je i venkovní posezení.
V patře nad šatnami je divácká tribu-

na pro 250 diváků přístupná z obou 
stran objektu. Dále je zde umístěna 
vytápěná galerie, která je oddělena 
od haly prosklenou stěnou s mož-
ností sledování prostoru ledové plo-
chy. Součástí projektu bude i čipový 
a kamerový systém podobný tomu, 
který je v hale.      

Josef Vojta, místostarosta

Občanské sdružení Zapnuto Bys-
třice o. s., Železárny Štěpánov s. r. o.,
a Fakulta architektury VUT Brno 
si Vás dovoluje pozvat na Socholití 
2008 spojené s oslavou 15. výročí 
návratu slévárny rodině zakladatele, 
které se uskuteční 31. května 2008 
v Železárnách Štěpánov s. r. o. pod 
záštitou hejtmana kraje Vysočina 
RNDr. Miloše Vystrčila.
Program:
Od 9:00 hodin
Den otevřených dveří v Železár-
nách Štěpánov s. r. o.
Výstava historických kamen a tra-

dičních odlitků pod záštitou Měst-
ského muzea v Bystřici n. P.
V 11:00 hodin
Slavnostní zahájení oslav k 
15. výročí návratu slévárny rodi-
ně zakladatele.

Vyhodnocení soutěže v manuální 
zručnosti pro žáky II. stupně základ-
ních škol pořádané občanským 
sdružením Zapnuto Bystřice o. s.
Ve 13:00 hodin
Socholití 2008 (odlévání litinových 
soch na modely vyrobené umělci 
a žáky Fakulty architektury VUT 
Brno)

SOCHOLITÍ

o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci pro-
gramu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností.
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Zubní pohotovost k dubnu a květnu 2008
26. 4. 2008 MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P.
27. 4. 2008 MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
  1. 5. 2008 MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár n. S.
  3. 5. 2008 MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš
  4. 5. 2008 MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M.
  8. 5. 2008 MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín
10. 5. 2008 MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
11. 5. 2008 MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265
17. 5. 2008 MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
18. 5. 2008 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S. 
24. 5. 2008 MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134
25. 5. 2008 MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí
31. 5. 2008 MUDr. Jana Michalová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

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

NON STOP POHOTOVOST

Oddlužení-bezplatné informace poskytne 
Občanská poradna

Od 1. 1. 2008 vstoupil v platnost 
Insolvenční zákon č.182/2006 Sb. 
Občanská poradna, která poskytu-
je občanům bezplatné poradenství 
v mnoha oblastech (pracovněprávní 
problematika, důchodové a nemo-
censké pojištění, rodina a mezilidské 

�� � ���}��/��~����
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ob.poradna@centrum.cz
Kontaktní místo Bystřice nad 
Pernštejnem
Zahradní ul. 580 
(budova polikliniky)
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 688 227
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#�� ��}��/������� ���}��/�������

vztahy, majetkoprávní vztahy, ochra-
na spotřebitele, bydlení aj.), nabízí 
své bezplatné poradenství občanům 
i v problematice zadlužení a s tímto 
souvisejícím návrhem na oddlužení 
v souladu s výše uvedeným záko-
nem. 

Naše adresa: ob.poradna@centrum.cz
Občanská poradna Nové Město n. M.
Vratislavovo nám. 12 
(budova polikliniky)
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 616 121

V prosinci 2007 jsme Vás infor-
movali o vyhlášeném třetím roční-
ku dětské výtvarné soutěže, kterou 
vypsalo Město Bystřice nad Pern-
štejnem ve spolupráci se sdružením 
obcí Mikroregion Bystřicko pro 
základní a umělecké školy Bystřicka. 
Tato soutěž je součástí dlouhodobé-
ho projektu „Vysočinou za zdravím 
i poznáním“, kterou město přispívá 
k vytváření podmínek na zapojení 
dětí do hodnotné propagace krás 
a pozoruhodností mikroregionu 
a naplňování pojmu „Bystřicko“.

Do soutěže bylo v určeném termí-
nu přihlášeno 60 výtvarných prací 
z 9 škol Bystřicka. Odborná komise 
jmenovaná starostou Města Bystřice 
nad Pernštejnem splnila 20. 3. 2008 

Dětská výtvarná soutěž 
„POŠTOVNÍ ZNÁMKA PRO BYSTŘICKO“ 

vyhodnocena

svůj milý, ale současně nesnadný 
úkol – vyhodnotit přihlášené práce. 
Zde jsou výsledky v jednotlivých 
kategoriích:

1. kategorie – věk autorů 6 -10 let:
1. místo – práce Veroniky Veselé 

(10 let) ze ZŠ a MŠ Rožná.
2. místo – práce Evy Chalupníko-

vé (8 let) ze ZŠ a MŠ Štěpánov n. S.
3. místo – práce Martina Urbán-

ka (9 let) ze ZŠ, Masarykovo nám., 
Bystřice nad Pernštejnem.

Zvláštní cena – práce Ivoše 
Pokorného (9 let) ze ZŠ a MŠ Štěpá-
nov nad Svratkou.

2. kategorie - věk autorů 11 - 15 let:
1. místo – práce Petry Findejsové 

(15 let) ze ZŠ, Nádražní ul., Bystřice 
nad Pernštejnem.

2. místo – práce Zuzany Čermá-
kové (14 let) ze ZŠ, Masarykovo 
nám., Bystřice nad Pernštejnem.

3. místo – práce Radka Broži (13 
let) ze ZŠ, Masarykovo nám., Bys-
třice nad Pernštejnem.

Všechny obrázky je možné si pro-
hlédnout na www.bystricko.cz   

-bs-

Pro tisk příležitostného přítisku 
poštovní známky pro Bystřicko 
byla vybrána práce Evy Chalupní-
kové (8 let) ze ZŠ a MŠ Štěpánov 
nad Svratkou (bydliště Korouž-
né), která z vítězných prací nej-
lépe odpovídala svými parametry 
(formát známky, reprodukovatel-
nost kresby v malém formátu).

Děkujeme všem účastníkům 
soutěže a blahopřejeme auto-

Poštovní známka

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

rům vítězných prací.
Na vernisáž výstavy soutěž-

ních prací, která se koná dne 
29. 4. 2008 v 16.00 hodin na 
Městském úřadě v Bystřici 
nad Pernštejnem, vchod B jste 
všichni srdečně zváni!

Vernisáž bude spojena se slav-
nostním vyhodnocením, pře-
dáním cen a křestem poštovní 
známky.                                -bs-

Místní infostránky budou rozdě-
leny podle jednotlivých obcí s rozší-
řenou působností. Každá daná obec 
bude v rámci knihy rozdělena do 
třech částí. V první najdou uživatelé 
všeobecné informace z dané lokality 
včetně důležitých informací a čísel, 
dále lokální a městské mapy, krátký 
pohled do historie, turistického prů-
vodce a v neposlední řadě přehled 
sportovních a kulturních akcí. Druhá 
část „Firmy“ bude určena pro prezen-
taci fi rem, jejich produktů a služeb. 
Poslední část bude tvořena adresným 
seznamem domácností, který bude 
řazen podle měst a obcí příslušné 
oblasti. Pro lepší přehlednost budou 
v rámci knihy barevně odlišeny jed-
notlivé obce s rozšířenou působností.

Místní infostránky budou distri-
buovány zdarma do poštovních 
schránek. Zároveň budou k dispozici
v městských informačních centrech. 

INFORMACE K SOUTĚŽI 
MÍSTNÍ HRDINA

Společnost MEDIATEL, spol. s r. o.
vyhlašuje soutěž „Zlaté stránky 
hledají Místního hrdinu“. Soutěž je 
určena všem podnikatelům a samo-
statně výdělečně činným osobám 
v České republice, jejichž podnik 

INFORMACE O PRODUKTU  INFORMACE O PRODUKTU  
MÍSTNÍ INFOSTRÁNKYMÍSTNÍ INFOSTRÁNKY

funguje na trhu minimálně jeden rok 
a zaměstnává maximálně 500 osob. 
Podmínkou pro vstup do soutěže 
je podnikatelský příběh založený 
na překonávání překážek a těžkého 
období. Zúčastnit se mohou všichni 
podnikatelé, kteří v těžké situaci byli 
a dokázali ji překonat. 

Přihlásit se do soutěže je velmi jed-
noduché. Stačí napsat své kontaktní 
údaje (jméno, adresa, název fi rmy, 
obor podnikání a telefonický kon-
takt) na e-mailovou adresu hrdina@
mistnihrdina.cz nebo se přihlásit na 
webových stránkách www.mistnihr-
dina.cz., které budou spuštěny v prů-
běhu měsíce února.  

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

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

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

gram v hodnotě 50 000 Kč
Vítězové budou vyhlášeni na gala 

večeru v Praze v měsíci listopadu 
2008. Porota bude složená ze zástupců 
zastupitelských úřadů, hospodářských 
sdružení, doplněná o známé osobnos-
ti a zástupce společnosti Mediatel. 
Soutěž probíhá v celé ČR v časovém 
období 1. března až 30. září 2008.

Společnost MEDIATEL, spol. s r. o., vydavatel Zlatých stránek a pro-
vozovatel jejich internetové podoby připravuje novou publikaci - Místní 
infostránky. Ty budou obsahovat kromě kontaktů na fi rmy a domácnosti 
v daném kraji také regionální informace kulturního a místopisného cha-
rakteru.
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Březen ve školní družiněMěsíc březen přinesl dětem 
docházejícím do školní družiny při 
ZŠ TGM v Bystřici n. P. podobně 
jako v předešlých měsících mnoho 
poutavých zážitků.

První dny měsíce probíhaly ve 
znamení aktivit „Zdravotnického 
týdne“. Děti několik dnů dopředu 
nosily krabičky od léků a různé 
reklamní materiály. V průběhu 
Zdravotnického týdne si zahrály 
na lékaře, zdravotní sestry a paci-
enty. Probíhaly besedy na témata  
– výchova ke zdravému životní-
mu stylu, výživa a zdraví, první 
pomoc. Děti byly seznámeny se 
základním vybavením lékárničky. 
Společná návštěva lékárny U sv. 
Vavřince na náměstí našeho města 
byla příjemným zakončením pěk-
ně prožitého týdne.

Březen je pro nás rovněž mo-
mentem zahájení projektu „Dět-
ství bez úrazů“. Třebaže dopravní 
výchova, bezpečnost dětí v silnič-
ním provozu, v přírodě, ve škole 
i doma, prolíná výchovným proce-
sem po celý rok, v měsíci březnu 
dominuje. Pracujeme s materiály 
o problematice dětských úrazů 
a o možnostech jejich prevence. 
Cílem projektu je výrazně snížit 
a zmírnit závažnost dětských úra-
zů a naučit děti se před nimi chrá-
nit. Vycházím z průzkumů, které 
proběhly ve vyspělých zemích. 
Ty prokázaly, že investice do pre-
ventivních aktivit snižují počet 
a závažnost dětských úrazů.

Také mezi nás přišli příslušníci 
Policie České republiky, nadporu-
čík David Pecina a praporčík Jiří 
Poduška. Uskutečnili pro naše 
družinové děti velmi zajímavou 

a poučnou besedu, především 
o bezpečnosti dětí coby účastníků 
silničního provozu, o jejich povin-
nostech, které mají při pobytu na 
veřejných komunikacích. Ohrom-
ným zážitkem pro malé poslucha-
če byla příležitost vyzkoušet si 
policejní helmu a vestu. Zároveň 
byly jejich zvídavé otázky náleži-
tě zodpovězeny. Tato setkání jsou 
vždy pro děti velikým přínosem.

18. březen byl pro děti rovněž 
něčím netradičním. Nejdříve jsme 
se všichni společně šli rozloučit 
se zimou a přivítat jaro – vynáše-
li jsme Moranu. U Bystřičky žáci 
přednesli jarní a velikonoční bás-
ně, zazpívali písně, rozloučili se 
s Moranou a vhodili ji do potoka.

Další radostí tohoto odpoledne 
byl Den otevřených dveří – veli-
konoční dílna. Do jednotlivých 

oddělení družiny přišli rodiče, 
kteří spolu s dětmi vyráběli jarní 
a velikonoční ozdoby a zvyko-

slovné předměty. Některé z těchto 
dekorativních prvků byly vystave-
ny ve třídách, mnohé ozdoby si děti 
s pýchou odnášely domů.

Nezapomenutelným zážitkem 
pro malé zvídavce byla beseda 
s paní Ludmilou Navrátilovou, 
bývalou pracovnicí Městské 
knihovny.Ukázala malým čte-
nářům, jak pracovat s knihou, 
upozornila na důležitost četby 
pro duševní a vědomostní roz-
voj člověka. Všichni se zaujetím 
poslouchali ukázky, vyjadřovali se 
k danému tématu, poznávali spiso-
vatele a ilustrátory. Zpestřením pro 
každého byla práce ve skupinách, 
kde děti vyhledávaly různé infor-
mace v encyklopediích.

Děkuji všem, kteří mezi nás při-
šli, a těším se, že za rok budou naše 
setkání opět tak pěkná a úspěšná 
jako letos.

Eva Sedláčková, 
vedoucí vychovatelka ŠD při ZŠ TGM

Buď Geo… je projekt, který má 
za svůj cíl přiblížit geoinformační 
technologie a geoinformační sys-
témy obyvatelům kraje Vysočina. 
Součástí projektu je soutěž v geo-
cachingu pro středoškoláky, což je 
ve své podstatě novodobé hledání 
pokladů tzv. kešek/cache pomocí 
navigačních přístrojů (GPS), výsta-
va historických map a workshopy 
na středních školách se zaměřením 
na využívání mapových serverů 
a získávání potřebných geoinforma-
cí z internetu. 

Chcete si vyzkoušet hledat pokla-
dy s GPS? Podívat se na zajímavé 

BUĎ GEO...
historické mapy? Naučit se prohlížet 
si různá geografi cká data na internetu 
legálně a zdarma? Nechcete se ztra-
tit v moderní geoinformační době? 
Přidejte se k nám! Přijďte se podívat 
a naučit se něco nového. Projekt byl 
podpořen z rozpočtu kraje Vysočina 
— Fond Vysočiny a je organizován 
studenty Katedry geoinformatiky 
Univerzity Palackého v Olomou-
ci. Chcete-li se přihlásit do soutěže 
v geocachingu o hodnotné ceny, 
nebo si zjistit, kdy se ve Vašem městě 
bude konat výstava map? Více infor-
mací na www.budgeo-vysocina.cz, 
nebo na info@budgeo-vysocina.cz 

ROK NA HORÁCKU
aneb DĚCKA, VÍTE, CO JE NÁRODOPIS?

Na tuto otázku měly dětem zá-
kladní školy v Bystřici nad Pern-
štejnem odpovědět právě děti 
– členové dětského národopisného 
souboru GROŠ z Dolní Rožínky na 
výchovném koncertě s názvem Rok 
na Horácku ve středu 9. dubna 2008 
v bystřickém kulturním domě.

Úkolem první části bylo, aby 
se školáci blíže seznámili se svým 
regionem Horácko. Kde se nachá-
zí, jak se zde dříve žilo, jak se lidé 
oblékali, česali, jaké písně si zpí-
vali. Velmi zajímavé byly ukázky 
horáckých tanečních kroků.

V druhé části nás, diváky, proved-

li členové souboru Groš celým lido-
vým rokem od jara až do zimy. Jarní 
náladu nám připomněli velikonoční 
pomlázkou, pastvou housátek, oby-
čeji při čištění a otvírání studánek. 
Hry u potoka a tance s hrábkami při 
sušení sena v nás vyvolaly dojem 
voňavého léta. Po žních bylo již 
méně práce, a tak si mohli kluci hrát 
na vojáky. Dívky nám předvedly, co 
všechno se dělo při sklízení a zpra-
cování lnu. S příchodem podzimu 

bylo nutné zorat pole a potom už se 
všichni těšili z vánočních koled. Při 
závěrečné písni „V dobrém jsme se 
sešli...“ nám bylo líto, že nám ten 
rok tak rychle uběhl.

Všech 35 členů souboru – od 
4 do 22 let – účinkovalo s takovým 
zaujetím a radostí, že strhli diváky 
velké i malé. Výchovný koncert 
určitě svůj účel splnil hlavně tím, 
že názorně a neformálně zodpově-
děl otázku, co je národopis a uká-

zal, že naši předkové i bez rozhlasu, 
televize, počítačů apod. dovedli 
nejen namáhavě pracovat, ale také 
se srdečně bavit.

Vedoucím souboru – Ivaně Ja-
noušové, Simoně Špačkové a Evě 
Janoušové – patří dík za to, že vedou 
děti k úctě a lásce k tradicím našeho 
Horácka, i když to býval kraj chudý 
a často zapomínaný.

Koncert Rok na Horácku v po-
dání členů národopisného sou-
boru Groš je možno zhlédnout 
i ve čtvrtek 17. 4. 2008 v 10 hodin 
v Kulturním domě v Bystřici nad 
Pernštejnem.                              -er-

„Radost vstupuje do našeho života, 
když máme co dělat, co milovat a v co 
doufat.“ (Joseph Addison)

Radost z dobře vykonané práce, 
radost z pěkné známky ve škole, 
radost ze štěstí druhých lidí, radost 
z maličkostí.... to je jen malý výčet 
receptů, které vám zajistí ten úžasný 
a jedinečný pocit. Pocit naprosté eufo-
rie, blaženosti a štěstí – pocit radosti.

Zaručeným receptem, který u mě
vždy fungoval a funguje, je být 
s těmi, které máte rádi a cítíte se s ni-
mi dobře. Zajít si s kamarády na kafe, 

Recept na radostRecept na radost
poklábosit a zavzpomínat na spo-
lečně prožité zážitky zvedne náladu 
snad každému. Já a moji kamarádi 
si děláme radost každý týden. Vždy 
v pátek v sedm večer máme sraz na 
náměstí a vyrážíme do víru maloměs-
ta. Není od věci zajít třeba na jazzový 
koncert, zajet do kina nebo se vypravit 
do okolní dědiny na pravou vesnickou 
zábavu.

Jindy má zase člověk radost ze 
samoty. Vím, zní to zvláštně, ale jen 

si to představte. Jste doma úplně sami, 
pustíte si nějakou příjemnou hudbu, 
uděláte si kafíčko či čajíček a uvelebíte 
se v křesle s pěknou knihou – to je pro 
mě osobně největší relax. A protože 
tato situace nastane málokdy, stane se 
z ní vzácná a neopakovatelná chvíle, 
ze které mám oprávněnou radost.

Ten pravý pocit radosti ovšem při-
chází ruku v ruce jen s citem. Citem 
nejkrásnějším, nejopěvovanějším, nej-
silnějším – s láskou. Teprve když je 

člověk zamilován, tak se raduje, stává 
se hezčím jak v duši, tak i po těle.

Láska sice není jen štěstím. Člověk 
se kvůli ní dokáže trápit a trpět. Ten, 
kdo nezná trápení, neví, co je radost... 
O tom je život. Žijeme ho s jeho kla-
dy i zápory. Nepotřebujeme, aby nám 
po smrti slibovali nebe, když jsme se 
narodili, tak chceme také milovat, 
trpět, smát se a plakat....chceme žít.

Proto se milujte, množte se, smějte 
se, radujte se a hlavně žijte!

Lucie Nunvářová – studentka 4. A
Gymnázium Bystřice n. P.
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„S radostí si Vám dovoluje-
me oznámit zprávu o vítězství 
Vaší žákyně Lenky Honkové 
v krajském kole celostátní soutěže 
„Mladý Demosthenes“ – zněl text  
e-mailu, který obdržela naše škola 
dne 1. dubna 2008. Jedná se snad 
o aprílový vtip, kterým nás ten den 
vyvedli žáci několikrát? Nebo jde 
o seriózní informaci? Po důkladné 
kontrole odesílatele zprávy, kterým 
byla společnost Tvář nové Evropy, 
s.r.o., jsme zjistili, že Lenka Hon-
ková , žákyně 9. B ZŠ Bystřice n. P.,
Nádražní 615 opravdu zvítězila 

Vítězství v krajském kole
v krajském kole celostátní soutěže. 
Svým řečnickým vystoupením 
na téma „Pitbul“ získala diplom, 
věcné ceny od partnerů projektu, 
dvoudenní pobyt s výukou medi-
ální komunikace ve dnech 10. 
a 11. května 2008 pod vedením 
známých rozhlasových a televiz-
ních moderátorů a v neposlední 
řadě nemalou fi nanční hotovost 
pro svoji školu. Ta bude použita na 
podporu komunikačních aktivit ve 

škole a 10% z této odměny věnu-
jeme na zakoupení přístrojů pro 
postižené děti prostřednictvím o.s. 
Dobrý skutek. 

Celostátní kolo bude probí-
hat 15. května 2008. Zde Lenka 
předvede 2 – minutový monolog 
na libovolné téma a práci s mik-
rofonem, vyzkouší si moderování 
zpravodajské relace i práci se čte-
cím zařízením a také moderování 
počasí a pohyb na klíčovací ploše.

Její výkon bude posuzovat komise 
složená z pedagogů Moderátorské 
školy D3 a Katedry ČJ Univerzity 
Palackého v Olomouci.

Na webových stránkách soutěže 
/www.mladydemosthenes.cz/ bude 
uveřejněna anketa „Zvol si svého 
Demosthena“, kde může hlasovat 
každý z vás.

Nakonec popřejme naší řečnic-
ké hvězdičce hodně štěstí v celo-
státním kole, o jehož průběhu vás 
budeme opět informovat.

Mgr. Jana Korbářová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Naše škola ZŠ Bystřice n. P., 
Nádražní 615 každoročně organizuje 
pro žáky 9. tříd exkurzi do Terezína. 
Díky tomu se mohou zúčastnit jedno-
denního semináře, na kterém získají 
podrobnější informace o významu 
a poslání terezínského ghetta v době 
nacistické politiky, prohlédnou si 
expozice Muzea ghetta, Magdebur-
ská kasárna i Malou pevnost.

Tak tomu bylo i tentokrát. A jaké to 
tedy bylo? Protože cesta trvá asi čtyři 
hodiny, odjížděli jsme od školy již ve 
čtvrt na šest. Seminář jsme zahájili 
v bývalém chlapeckém „Heimu“, 
kde je v současnosti umístěné Muze-
um ghetta. V muzeu proběhla úvodní 

Návštěva Terezína
beseda zaměřená na orientaci žáků 
v základních pojmech spojených 
s 2. světovou válkou a hlavní funkce 
terezínského ghetta v rámci nacis-
tické protižidovské politiky. Beseda 
byla velmi emotivní, doléhala na 
žáky o to více, že probíhala v pro-
středí skutečných událostí. Na závěr 
besedy jsme zhlédli fi lm Uvězněné 
sny, ve kterém jsou použity auten-
tické fotografi e, kresby dětí z ghetta 
a hudba z dětské opery Brundibár. 
Film na nás velmi zapůsobil svou 
emotivností a opravdovostí. Násle-

dovala prohlídka bývalého terezín-
ského ghetta pod vedením lektorek 
vzdělávacího oddělení. Součástí pro-
hlídky byla expozice Muzea ghetta, 
modlitební místnost, krematorium, 
márnice a kolumbárium. Prohlídka 
byla zakončena expozicí v Magde-
burských kasárnách. 

Po krátké přestávce na oběd jsme 
se vydali do Malé pevnosti, která 
fungovala v letech 1940–1945 jako 
věznice pražského gestapa. Mož-
ná až tady na nás skutečně dopadla 
hrůza a důsledky holocaustu. Kolem 

šestnácté hodiny jsme Terezín opus-
tili. 

Věřím, že možnost vidět na vlast-
ní oči alespoň část z problematiky 
„konečného řešení židovské otázky“ 
povede žáky k větší toleranci k odliš-
ným kulturám a větší ostražitosti před 
propagandou rychlých a jednodu-
chých řešení politických problémů. 
Naším výletem však tato zkušenost 
a poznání nekončí. Žáci 9. tříd se 
ještě v tomto školním roce zúčastní 
soutěže „Jak viděli a vidí svět?“, kte-
rou vyhlásil Památník Terezín. Jedná 
se o soutěž literární a výtvarnou.

Mgr. Věra Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Velikonoční Schönbrunn 
Na zelený čtvrtek se vydaly dva 

autobusy studentů a učitelů Gymná-
zia Bystřice nad Pernštejnem na jed-
nodenní poznávací zájezd do vídeň-
ského letního sídla Habsburků. Více 
očima studentů gymnázia.

Bylo 20. března, když jsme se 
v 6 hodin ráno potáceli s rozespalým 
obličejem do autobusu směřujícího 
k historickému městu Vídeň. První, 
ale i poslední sluneční paprsky nás 
doprovázely na naší cestě k letní 
rezidenci habsburské císařské rodi-
ny. Schönbrunn se stal rodištěm 
císaře Františka Josefa a domovem 
pro jeho manželku, okouzlující Sisi.

Prohlídka zámku nás zavedla do 
přepychových ložnic, společenských 
sálů, které nás ohromovaly stylový-
mi detaily, do jídelen s neobvykle 
zdobenými jídelními soupravami.

Další kroky nás vedly k vyhlášené 
ZOO, která se nachází v těsné blíz-
kosti sídla Habsburků. Naše tváře 
zastudily chladné sněhové vločky, 
ale i přes nepřízeň počasí jsme pro-
cházeli komplex s nadšenými výra-

zy. Zvířata se před sněhem schovala, 
a tak jsme jejich krásu obdivovali 
ve vnitřních pavilonech. Ozdobou 
schönbrunnské ZOO jsou potomci 
prvního narozeného slona v zajetí. 
Z nejtěsnější blízkostí jsme si pro-
hlédli elegantní žirafy, královské lvy, 
roztomilé pandy a modrý svět ryb.

Čas neúprosně běžel, a proto jsme 
se ze ZOO přesunuli do Palmenhau-
su. Již při příchodu nás ovanula vůně 
tropických květů, která nás prová-
zela na cestě od středomořské přes 
zimní zahradu až k tropickému pavi-
lonu. Při odchodu ze zahrady jsme si 
znovu uvědomili krásu stavby Fran-
ze Xavera Segenschmida.

O kousek dál nás čekal pouštní 
svět s jedinečnou sbírkou kaktusů. 
Atmosféra expozice navozovala po-
cit klidu a harmonie. Někteří z nás 
ještě stihli navštívit vyhlídkovou 
terasu Gloriete, jež svou polohou 
nad francouzskou zahradou nabízí 

…mohou vést třeba od tolik dis-
kutované, zatracované, také tvůrčí 
i zábavné školní recitace.

Práce nelehká, výsledek neza-
ručen. Přesto se s recitací a umě-
leckým přednesem setkávají naši 
studenti už od primy. Pravidelná 
školní kola recitační přehlídky 
pomáhají objevovat talenty v tomto 
dnes poměrně výjimečném zájmu. 
Letošních sedmnáct účastníků 
z primy až kvarty znovu potvrdilo, 
že před třinácti léty založená tradi-
ce přináší svoje ovoce.

Barbora Kunčíková, studentka 

Cestičky k poezii…
kvarty, úspěšně přesvědčila porotu 
v městském i v okresním kole reci-
tační soutěže a postoupila do regi-
onální přehlídky (9. dubna 2008, 
Třebíč – divadlo Pasáž). Zde byl 
oceněn její kultivovaný a přiroze-
ný projev, dostala možnost před-
nést svůj tzv. druhý text, za jehož 
volbu obdržela Bára zvláštní cenu 
v podobě knižní odměny.

Věřím, že její cesta za hodnot-
ným slovesným uměním nekončí.

L. Císařová, vyučující českého 
jazyka a literatury, Gymnázium 

Bystřice n. P. 

pohled na celé panorama Vídně. 
Poslední pohledy jsme věnovali 
schönbrunnské zahradě schované 
pod sněhovou peřinou.

I přes promrzlé prsty nás autobus 

se spokojeným pocitem vezl k domo-
vu. Snad za všechny účastníky celého 
zájezdu můžeme říct, že zájezd byl 
i přes nepřízeň počasí vydařený 
a naplněný příjemnými zážitky. 
Určitě nelitujeme, protože hezké 
vzpomínky nám nikdo nevezme.

Věra, Jitka, Petra, studentky 2. A 
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„Až na vrcholky hor…,“tak těmito slovy známé písničky 
Věry Martinové by se dalo shrnout 
působení našich dorostenců v letoš-
ní sezóně. Před začátkem sezóny 
se zdál cíl poprat se o jedno ze tří 
postupových míst do osmifi nálové 
skupiny velmi smělý. Ale od úvod-
ních kol se ukázalo, že naši hráči na 
postup mají, celou sezónu jsme se 
přetahovali s favoritem naší skupiny 
SK JeMoBu o vedení v tabulce. Ve 
fi niši základní části jsme si pohlí-
dali vedení a odměnou nám bylo 
pořadatelství osmifi nálové skupiny. 
Euforie u nás zavládla ohromná. 
Věděli jsme, že při dobré konstalaci 
jsme doma schopni porazit i velice 
silná družstva. Hlavně tu ale byli 
naši fanoušci. A ti si za podporu, 
kterou nám věnovali celou sezónu, 
zasloužili odměnu ve formě mož-
nosti zhlédnutí tohoto turnaje.

A tak se první dubnový víkend 
konal v bystřické sportovní hale tur-
naj za účasti nejlepších moravských 
celků. Týmy Vítkovic, Havířova 
a Bulldogs Brno slibovaly zajíma-
vou podívanou. Navíc jsme chtěli 
pro návštěvníky co nejvíce pohodlí, 
a tak jsme pod horolezeckou stěnou 
postavili provizorní tribunu s místy 
k sezení.

První soupeř Bulldogs Brno přijel 
v plné sestavě se čtyřmi juniorský-
mi reprezentanty a reprezentačním 
trenérem juniorů na lavičce. Polo-
vinu zápasu jsme mu byli více jak 
vyrovnaným soupeřem. Vedli jsme 
dokonce 2:1, ale vlastními chybami 
jsme vrátili soupeři vedení a ten je 
již udržel. Výsledek 2:6 byl nakonec 
s pozdějším vítězem ze všech sou-

peřů nejlepší. 
Proti tvrdým a v útoku nebezpeč-

ným Torpédům z Havířova nastoupil 
úplně jiný náš tým. Bojovně nala-
děný, zodpovědně bránící, hlavně 
však bez nervozity. Jak se později 
ukázalo, byl to nejkvalitnější zápas 
celého turnaje. Rychlý, bojovný, 
dramatický a hlavně se šťastným 
koncem. Sice jsme museli dvakrát 
dotahovat vedení soupeře, nakonec 
jsme rozhodovali do prázdné bran-
ky na 6:3. Určitě se líbil i divákům 
na zaplněných tribunách.

V neděli se hrála další tři utkání. 
Nutno ale dodat, že žádné již nedo-
sáhlo sobotní úrovně. Na týmech se 
zřejmě projevila únava. Před naším 
posledním zápasem se již rozluštila 
i postupová tajenka, a tak jsme 
mohli do zápasu s Vítkovicemi na-
stoupit s klidnou hlavou. Hrálo se 
„pouze o umístění“, ale jak se brzy 
ukázalo, hrálo se naplno. Začátek 
jsme měli skvělý, v polovině druhé 
třetiny jsme vedli již 2:0, ale zku-
šený tým z Vítkovic přidal a využil 
našich nepozorností a ztráty kon-
centrace. Trestal naše chyby, my 
jsme sice tlačili, dřeli, ale soupeř 
dával branky. Výsledek 2:6 nakonec 
rozhodl o tom, že do vyřazovacích 
bojů jdeme ze čtvrtého místa a 19. 
4. nás čekají dva zápasy s loňským 
Mistrem ČR – SSK Future. 

Kluky prohraný zápas mrzel tak, 
že se po zápase zklamaně uklidili 
do šatny a ani si s věrnými fanouš-
ky neoslavili fantastický postup 
mezi nejlepších osm celků v ČR 

Badminton
Již druhý otevřený turnaj pro veřejnost v badmintonu pro děti a mlá-

dež uspořádala orelská jednota v Bystřici nad Pernštejnem. Zatímco 
v loňském roce se turnaj stal záležitostí pouze bystřických hráčů, letos 
byli pořadatelé mile překvapeni účastí sedmi hráček z jednoty Dolní 
a Horní Loučky. Turnaj tak nabyl na zajímavosti a po celou dobu jis-
křil tou správnou soutěživou atmosférou. Celý desetičlenný tým Dolních 
a Horních Louček dokázal vytrvale povzbuzovat své hráčky v boji se sou-
peři. Vítězové turnaje obdrželi diplomy, všichni hráči pak sladkou odmě-
nu. Pořadatelé se již nyní těší na účast dalších nových hráčů na turnaji 
v příštím roce.                                                                       Kučerová M.

Za ASK Bystřice n.P.
Luboš Císař

v kategorii dorostenců. A fanouš-
ci si to určitě zasloužili. Návštěvy 
128, 124 a 139 diváků dokázaly 
vytvořit skvělou atmosféru, kterou 
ohodnotili i trenéři z Vítkovic slovy, 
že mnohdy takovou nemají ani na 
zápasech nejvyšší ligy mužů. 

Poděkování patří jednak hráčům 
za bojovné výkony a skvělou repre-
zentaci města, ke které nemalou 
měrou napomohli i fantastičtí divá-
ci. Za fi nanční podporu sportu patří 
poděkování jednak městu Bystřice 
a společnosti Wera Werk a také 
společnostem, které využily vol-
ných reklamních ploch na manti-
nelech.  V neposlední řadě zvláštní 

poděkování patří i zaměstnancům 
Městské sportovní haly Bystři-
ce n. P. za uzavření lezecké stěny, 
za pomoc a ochotu při organizaci 
a zajištění tak náročného turnaje. 

Zde je přehled ostatních výsled-
ků: JeMoBu – Vítkovice 5:4; 
Havířov – Pardubice 8:2; JeMoBu 
– Bulldogs 0:7; Pardubice –Vítko-
vice 1:2, Bulldogs- Pardubice 11:1, 
JeMoBu – Havířov 5:3.

Pořadí: 1. Bulldogs Brno 11,25 
b.; 2. SK JeMoBu 10,3 b.; 3. 1. SC 
SSK Vítkovice 10 b.; 

4. ASK Bystřice 7,3 b.; 5. Torpé-
do Regres Havířov 5,5 b.; 6. Sokol 
Pardubice 0b.

Zahájení turistické sezóny v orelské jednotě 
Bystřice n. P.

Sobotní ráno 29. března 2008
nedávalo účastníkům první turis-
tické vycházky v tomto roce žád-
né nadějné vyhlídky na úspěšnost 
této akce a to s ohledem na povětr-
nostní podmínky. Drobný déšť při-
vítal 8 turistů na vlakovém nádraží 
v časných ranních hodinách. Ale 
nedali se ani tentokrát odradit 
a věřili, že ve 30 km vzdáleném 
Tišnově, odkud začínala pěší trasa, 
se na ně již alespoň trošičku usmě-
je sluníčko. Slunce je tam sice 
nečekalo, ale ani déšť. Takže pláš-

těnky i tentokrát zůstaly v bato-
zích. Prohlídka kostela v Lomnici, 
tamtéž dobrý oběd v restauraci, 
pěkná vyhlídka z Veselského chlu-
mu, to vše ještě doplnilo zajíma-
vost této vycházky. V odpoledních 
hodinách příjemně unaveni, plni 
pěkných dojmů a zážitků očekávali 
na zastávce v Borači zpáteční vlak 
k domovu. Již nyní se těšíme na 
další zajímavá místa, která navští-
víme při dalších letošních vycház-
kách. Jste zváni, pojďte s námi. 

                            Kučerová M.

Ústřední turnaj v malém fotbalu ml. žáků 
Vnorovy

Příležitosti, že tento turnaj nevyžadoval postup z kvalifi kace, využili 
členové bystřického fotbalového oddílu žáků a turnaje se v únoru ve Vno-
rovech také zúčastnili, a to jako jediný oddíl naší župy. Vítězství si sice ani 
letos nevybojovali, ale ani to jim nevzalo chuť a elán do dalších bojů, které 
se během roku ještě naskytnou. Svojí pílí a poctivým tréninkem si snad 
v budoucnu vybojují i lepší umístění. To jim všichni ze srdce upřímně přejeme.                                        
                                                                                                             Kučerová M.
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Tenisová sezóna 2007Rok 2007 byl již 16. po osamo-
statnění a 22. na kurtech u kou-
paliště. TK měl celkem 61 členů, 
z toho bylo 16 dětí do 15 let, další 
děti se zúčastňovaly tréninků nebo 
absolvovaly tenisovou školičku. 

V soutěžích jsme měli přihláše-
na dvě družstva dospělých a jedno 
družstvo mládeže. „A“ obsadilo 
celkově 4. místo v KS III., což 
je jedno z nejlepších umístění 
v historii (o umístění na třetím 
a čtvrtém místě rozhodl vzájemný 
zápas). V této soutěži bude hrát 
také v příštím roce. Družstvo hrálo 
v sestavě Jaroslav Balabán, Zde-
něk Kolář, Ivan Kučera, Petr Kuče-
ra, z Tišnova hostující Čermáková 
a domácí Klára Menoušková 
a Sára Švédová. „B“ z důvodu 
špatné organizace mělo výsledky 
neodpovídající soupisce hráčů. Vý-
sledek 2 výhry a 5 porážek (z toho 
jedna kontumační za nesehrání 
zápasu v Novém městě na Mora-
vě) stačil na celkové 7 místo, které 
znamenalo sestup do OS. Naši žáci 
hráli KS III. a odchodem Zden-
dy Koláře do Letovic došlo k vyraz-
nému oslabení družstva. Tomu 
také odpovídaly výsledky, protože 
většina chlapců je navíc stále ještě 
věkem v kategorii mladších žáků, 
což by mohlo být v dalších letech 
výhodou. S jednou výhrou a 6 po-
rážkami obsadili celkově 7. místo. 
Družstvo hrálo v sestavě Domi-
nik Handl, Patrik Batelka, Marek 

Svoboda, Filip Švéda, Jan Veteška, 
Sára Švédová. Všechna družstva 
trénují venku 2 x týdně, v hale 
potom žáci 2 x týdně. Začínajícím 
dětem jsme v lednu a únoru opět 
pořádali ve sportovní hale teniso-
vou školičku, které se zúčastnilo 
7 dětí. Problémem je, že většina 
dětí, které nemají tenisové rodiče, 
s tenisem brzy skončí. Pro všechny 
kategorie hráčů jsme uspořádali 
několik turnajů s následujícími 
výsledky: Halový turnaj mladších 
žáků vyhrál Dan Vrba TC MJ 
Brno, když ve fi nále porazil Zden-
du Koláře, červencový celostátní 
turnaj mladších žáků ELCOM 
CUP2007 vyhrál rovněž Dan Vrba 
opět výhrou nad Zdendou Kolá-
řem. Ve 28. ročníku „Bystřické-
ho turnaje mužů“ vyhrál Jaroslav 
Balabán, když ve fi nále porazil 
Ivana Kučeru. Proběhl druhý roč-
ník turnaje rodičů s dětmi, které-
ho se zúčastnilo 6 dvojic. Opět 
měl velký úspěch a určitě v jeho 
pořádání budeme pokračovat. 
Uspořádali jsme rovněž turnaj ve 
čtyřhrách.

Nejlepším hráčem klubu se stal 
Zdenda Kolář. S TK Agrofert Pro-
stějov, jehož je hráčem, obsadil 
2. místo na MČR družstev mlad-
ších žáků, ve věkové kategorii 
mladších žáků obsadil na celostát-
ním žebříčku celkově 18. místo, 

v redukovaném žebříčku (tj. bez 
hráčů, kteří v kategorii ml. žáků 
končí) i ve svém ročníku 1996 
byl druhý v celé ČR. Byl hráčem 
družstva JmTS, které zvítězilo 
v celostátní soutěži mladších žáků 
tzv. Junior Davis Cupu 2007. Po 
zásluze byl při vyhlášení nejlepších 
sportovců za rok 2007 vyhlášen 
Zdenda Kolář nejlepším sportov-
cem města v kategorii sportovců, 
kteří z města pochází, ale soutěží 
mimo Bystřici nad Pernštejnem.

Také v loňském roce se nám 

podařilo provést na kurtech práce, 
které tenisový areál výrazně vylep-
šily. Podařilo se nám to zejména 
díky pomoci Města Bystřice n. P. 
a našich partnerů (ABC Kovopit, 
Beton SPH, Cormen a ELCOM). 
Doladili jsme umělé zavlažování, 
jehož používáním se podstatně 
zlepšila kvalita hřiště, opravili 
jsme vstupní branky a natřeli kon-
strukce oplocení. 

Až na drobnosti můžeme být 
s celou tenisovou sezónou 2007 
spokojeni.

Tenisový klub
Bystřice nad Pernštejnem

Mladí bystřičtí střelci 
Dne 12. dubna 2008 se uskutečnilo 4. poslední kolo Okresní střelecké 

ligy mládeže ve Žďáře nad Sázavou. Mladí střelci se umístili: 3. Karásek, 
4. Trentin, 5. Ostrýž, 6. Smejkal, 12. Matějka a 15. Bárta. 

V celkové klasifi kaci po čtyřech kolech: 1. Trentin, 2. Ostrýž, 4. Smej-
kal, 5. Karásek, 11. Bárta, 16. Matějka. 

Družstvo ve složení: Trentin, Ostrýž, Smejkal celkově zvítězilo s vel-
kým náskokem před Nedvědicí a Žďárem nad Sázavou. 

Trenér mládeže 
Vobr František 

29. 3. 2008 Wroclav MT Wratisla-
via:
ml. žáci (97,98) - 62. místo Radek 
Šibor, žáci (95,96) - 71. místo Břeti-
slav Jakubec.
30. 3. 2008 Wroclav MT Wratisla-
via:
žačky (95,96) - 9. místo Zuzana 
Bukáčková, 108. místo Veronika 
Šikulová.
29. 3. 2008 Brno Moravanka:
seniorky - 5. místo Kateřina Jakubcová, 
juniorky - 3. místo Kateřina Jakubcová.
6. 4. 2008 Mödling (A) MT Edi 
Schwarzer:
žačky - 2. místo Zuzana Bukáčková, 
18.místo Veronika Šikulová, žáci - 
47. místo Břetislav Jakubec.
6. 4. 2008 Acireále (I) MS:
kadeti: - 53. místo Jan Kurfürst.
8. 4. 2008 Acireále (I) MS:
kadetky - 53. místo Kateřina Jakub-
cová                       Vlastimil Kurfürst

Sportovní šerm Sokol 
Bystřice n. P.

Pěší trasa květnového turistického výletu, pořádaného orelským turis-
tickým oddílem, bude začínat i tentokrát na vlakové zastávce Olešná 
a odtud povede přes Odranec do Nového Města na Moravě. Uskuteč-
ní se v sobotu 17. května 2008. Sraz účastníků je na vlakovém nádraží 
v Bystřici n. P. v 6.20 hod. Akce je určena pro širokou veřejnost, nečle-
nům se poskytuje, jako vždy, příspěvek na dopravu ve výši 50% jízdného 
za předpokladu společné jízdenky. Srdečně jsou zváni všichni milovníci 
turistiky.

Již potřetí se v letošním roce uskuteční v sobotu 31. května 2008 orel-
ská akce pod názvem „Den sportu pro všechny“. Je určena pro širo-
kou veřejnost, a to jak pro dospělé, tak i pro mládež a rodiny s malými 
dětmi. Nabízíme veřejnosti volný vstup do Sportovní haly v době od 
10.00 do 13.00 hod. Dle vlastního výběru je návštěvníkům přístupný 
bazén, horolezecká stěna, kuželky, bowling, squash, kulečník a další. 
Každou hodinu se uskuteční losování o věcné ceny, zvlášť pro dospělé 
a zvlášť také pro děti. Od 14.30 hod. proběhne na orelském hřišti spor-
tovní odpoledne určené dětem a mládeži a také malým dětem v dopro-
vodu jejich rodičů. Odpoledne bude vyplněné různými soutěžemi ve 
zručnosti a dovednosti. Všichni účastníci soutěží obdrží diplomy za účast 
a drobnou odměnu. Za nepříznivého počasí by se odpolední akce usku-
tečnila v prostorách Orlovny.                                                Kučerová M.

POZVÁNKY
�

V sobotu 5. dubna proběhl v restauraci Hotelovka již 14. ročník taro-
kového turnaje. Zúčastnilo se 84 milovníků této karetní hry ze široké-
ho okolí. První cenu si odvezl Jaroslav Voneš ze Stříteže, druhý byl Jiří 
Kovář z Jimramova a třetí skončil Karel Müller z Pouzdřan. Děkujeme 
všem hráčům za bezproblémový průběh turnaje a těšíme se na další 
ročník.                                                            Tarokový klub Bystřice n. P. 

TAROKOVÝ TURNAJ

Dům dětí a mládeže 
v Bystřici nad Pernštejnem

Vás srdečně zve na 13. ročník

AKADEMIE DDM
 sobota 24. 5. 2008 v 15:00 hodin 

PROGRAM:
představí se Vám členové 
zájmových útvarů aerobik, 

kytara, fl étna, klavír, 
mažoretky, roztleskávačky 

a judo.  

Od 14:00 bude v předsálí 
otevřena výstavka, kde budou 
vystaveny práce dětí a dospě-
lých ze ZÚ výtvarný, keramika, 

všeuměl a modelářský 

VSTUPNÉ:
děti – 15,- Kč, dospělí 30,- Kč

Srdečně zvou pořadatelé!
Vítězové jednotlivci – zleva: 3. Čech - Nedvědice, 1. Trentin, 2. Ostrýž - Bystřice. 
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění aprílových dnů nabízíme našim čtenářům 

malý výběr ze 144 nových knih, zaevidovaných v průběhu 
měsíce března.
Knihy pro dospělé:
   Kraj Vysočina
Briscoe Susan  Patchwork
Budinský Libor  Deset prezidentů
Cimický Jan  Smrt básníka
Clark Mary Higgins  Tentokrát naposledy
Čermáková Blanka  K porodu bez obav
Dietrich William  Napoleonovy pyramidy
Ferro Marc  Dějiny Francie
Filipský Jan  Encyklopedie indické myto-
   logie
Foret Miroslav  Marketing pro začátečníky
Friedler Eric  Svědkové z továrny na smrt
Geller Tamar  Pes, nejdražší přítel člověka
Hayden Torey L.  Spratek
Hollý Karol  Hipoterapie
Chmiel Juraj  Hrob bílého muže, aneb,  
   Afrika skutečnosti a snů
Khadra Yasmina  Černá vdova
Kriele Alexa  Andělé a život po životě
Křivohlavý Jaro  Konfl ikty mezi lidmi
Kupka Jiří Svetozar  Krvavé jahody
Lustig Arnošt  Kamarádi
Novák Tomáš  Vztah Matky a syna
Obermannová Irena  Normální zázraky
Praško Ján  Úzkost a obavy
Rada Bohumil  Nenapravitelná učitelka
Rollins James  Amazonie
Šicková-Fabrici J.  Základy arteterapie
Štourač Jiří  Jiří Štourač
Vaňková Ludmila  Příběh mladšího bratra
Knihy pro mládež:
Awdry W.   O mašince Tomášovi
Estes Allison  Nerozluční kamarádi
Gordon Roderick  Ztracený svět v Podzemí
Scott Michael  Tajemství nesmrtelného  
   Nikolase Flamela
Vance Steve  Simpsonovi

Veselé dopoledne s „Kouzelnou baterkou“
V úterý 25. března 2008 proběhla  první akce v rámci naše-

ho nového projektu „Knihovna otevřená všem“. Dvě dopo-
lední představení LISTOVÁNÍ v knize autorky Olgy Černé 
Kouzelná baterka zhlédli žáci 1. a 2. tříd  bystřických základ-
ních škol a žáci ZŠ Zvole. Profesionální herci brněnského 
městského divadla Lenka Janíková a Lukáš Hejlík zábavnou 
formou představili dětem knihu jako dobrodružnou cestu, 
která je naučí poznávat a prožívat knihy více smysly.

Když jsem byl v lednu 2003 jmenován kronikářem Bohuňova - Janoviček, zdaleka mě ne-
napadlo, že se nově založená kronika zaplní během čtyř let. Rozsáhlá retrospektiva za léta 1978-
2002, při které bylo využito mj. i svědomité práce bohužel již zesnulých kronikářů a pamětníků 
Aloise Pokorného a Ignáce Mičína, však spolu úvodem nakonec zabrala 70% z pětisetstránkové 
knihy formátu 30 x 38 cm. Při průměrné délce 30-40 stran každoročního zápisu (od zápisu za rok 
2003) proto nepřekvapí, že zapsáním roku 2006 jsme kroniku v loňském roce ukončili. Druhá 
kniha, jejíž první roční zápis - rok 2007 - byl v čistopise před několika dny právě dokončen - by 
tak při zachování stávajícího rozsahu měla obsáhnout léta 2007-2020. Na základě metodické 
spolupráce s Okresním archivem ve Žďáru n. S. jsem prakticky hned na začátku své kronikářské 
práce propracoval strukturovanou podobu ročního zápisu, který je členěn do osmi hlavních kapi-
tol, začínajících politickým a veřejným životem (samospráva) a pokračující takovými oblastmi 
jako je obyvatelstvo, hospodářství, vzhled obce, kultura a sport, spolky, klimatický průběh roku 
a „různé“, refl ektující výběrově dění v okolí a v regionu. Dodržovaný systém, nevylučující ovšem 
průběžná vylepšení, činí kroniku přehlednou a dává budoucímu čtenáři jistotu pravidelně oče-
kávaných informací. Základem hodnověrnosti je citace informačních zdrojů, uváděná průběžně 
pod čarou. Nedílnou součástí zápisů je výtvarná 
koncepce kroniky, kte- rou jsem založil na ručním 
psaní, od roku 2005 ve stylu italiky a směřující ke 
kaligrafi i, a na vlastní ilustraci, výběrově s deko-
rativním rámováním stran. Tím získává kronika 
21. století atraktivnost a atmosféru starých ručně 
psaných pamětních knih současně. Ocenění za 
vzorné vedení kroni- ky v konkurenci 42 obcí 
krajského kola Vesnice roku 2006 je toho důkazem. 
Nebylo by však obsa- hově vyváženého zápisu 
bez ochoty soukromých subjektů a osob poskytnout 
kronikáři, tedy obci, informace. A tak poděko-
vání patří - mimo již tradičnímu dopisovateli ze 
zemědělské výroby - Společnosti Bohuňov, a.s - 
i soukromým zeměděl- cům hospodařícím v obou 
vesnicích, stejně tak podnikatelům v nezeměděl-
ské výrobě a službách, spolkům i jednotlivcům 
z řad občanů. 

„Dobře vedená kronika má být věrným, 
nezkresleným zrcadlem obce ve všech jeho složkách, 
mravním svědomím současníků a spolehlivého 
poučení budoucích pokolení,“ napsal František Roubík v Příručce vlastivědné práce v roce 
1947. Krásná inspirující slova však patrně nebyla inspirací našim zákonodárcům, když schva-
lovali zákon o kronikách obcí č. 46/2006 Sb. Nová legislativa nahrazující 85 let účinný zákon 
č. 80/1920 Sb.z.a n. nejen že nesplnila očekávání a nepřipravila řadu potřebných podrobností, 
nýbrž se stala ještě mlhavější. A co více, neobsahuje zmocnění k vydání prováděcí vyhlášky. Při 
tom se starým zákonem bylo zrušeno i vládní nařízení č. 169/1932 Sb.z.a n., které praktickými 
konkrétnostmi mohlo být podnětné pro podobný předpis k zákonu současnému. Ze zásadních 
novinek tak byla pouze zakomponována možnost vést kroniku v elektronické podobě (což by 
šlo jistě připojit k zákonu původnímu) a nahlížet do ní, zatímco byla téměř vypuštěna osoba kro-
nikáře, kterému zákon z roku 1920 dokonce přiznával nárok na přiměřenou odměnu. Na úskalí 
kronikářské práce upozornila právě před rokem televizní reportáž ČT v událostech z regionů 
(9.4.2007), kde se hovořilo s otazníkem o vymírání této činnosti v naší zemi. To zatím nehro-
zí, dokladem čehož jsou setkávání a školení kronikářů. Ale lidem, kteří tuto práci vykonávají 
zpravidla ve svém volném čase, práce ulehčena nebyla a bohužel se jí nedostává ani potřebné 
a důstojné popularizace. Bylo by dějinným paradoxem, kdyby se ve svobodných podmínkách 
vývoje naší společnosti zatím ne zcela doceněná práce kronikářů vytrácela. 

Kvalitně vedená kronika se stává autentickým pramenem historického poznání, neboť před-
kládá fakta a současně se snaží vyprávět. Jsou-li tyto dvě roviny vhodně provázány, včetně 
vedení dokumentačních příloh, dostáváme jedinečný obraz naší historie v kompletním spektru 
jednotlivých oblastí života vesnické či městské společnosti.

PhDr. Martin Šikula, nezávislý zastupitel a kronikář obce Bohuňov

Bohuňovská kronika má pokračování aneb Bohuňovská kronika má pokračování aneb 
pro informaci generacím budoucímpro informaci generacím budoucím 

Setkání dechovek v Bystřici
V sobotu 12. dubna 2008 se v Bystřici odehrálo již tradiční setkání dechovek. Vše začalo 

v 18.00 ve Velkém sále Kulturního domu. Letos se setkání zúčastnily pouze dva orchestry – ZUŠ 
Nové Město na Moravě a ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem. 

Přehlídku zahájilo Nové Město pod taktovkou Petra Reisingera půlhodinovým vystou-
pením, kde jsme mimo jiné slyšeli skladby Tequila, Boogie woogie a Swing in the mood, 
a po nich se předvedl orchestr bystřický, který dirigoval Eduard Makovský. Zahájili znělkou 
orchestru, kterou pro ně napsal skladatel P. Staněk a následoval asi 40 min. program se skladba-
mi např. Kilkenny rhapsody, Abendstimmung a Visit to George Gershwin.

Před poslední skladbou se všichni členové bystřické dechovky rozloučili se svým dirigen-
tem, který po své desetileté praxi v orchestru předává taktovku a nadále se bude věnovat pouze 
výuce. Rozloučili se mimo jiné i vtipnou básní, která mapovala celou éru působení dirigenta 
v dechovce. 

Závěrem koncertu si zahrály oba orchestry čtyři skladby společně pod střídavým vedením obou 
dirigentů. Letošní ročník se vydařil a budeme se těšit na další…                       Marie Pospíšilová

Další úspěšnou akcí tohoto našeho projektu bylo setkání 
s MUDr. Janem Cimickým. Prostřednictvím jeho vyprávě-
ní jsme měli možnost setkat se se spoustou zajímavých osob-
ností převážně uměleckého světa. Téměř dvouhodinové poví-
dání vyslechlo na 60 posluchačů, kteří z knihovny odcházeli 
spokojeni a bohatší o příjemný zážitek.

Obě tyto akce byly zrealizovány za fi nanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.
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Neděle 4. května - velký sál KD 
pořádá TJ Sokol Bystřice n. P. - oddíl 
kulturistiky 
MISTROVSTVÍ MORAVY A 
SLEZSKA V KULTURISTICE, 
FITNESS
A BODYFITNESS MUŽŮ A ŽEN 
PRO ROK 2008
Program:
10.00 hodin - Semifi nále 
15.00 hodin - Finále
Vstupné: semifi nále 100 Kč, fi nále 
200 Kč, celodenní vstupenka 250 Kč

Úterý 6. května – velký sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT
VLASTA REDL, JAROSLAV 
SAMSON LENK A SLÁVEK 
JANOUŠEK

Trojice osobitých českých písnič-
kářů a autorů řady výrazných písní 
spolu vystupuje více než 20 let.

Jaroslav Samson Lenk vystupuje 
v trampské skupině Hop trop, která 
už 25 let ve svém žánru patří ke špič-
ce na české scéně, mnoho let půso-
bil ve skupině Máci, nyní – Samson 
a jeho parta.

Slávek Janoušek je písničkář, zná-
mý od 80. let zejména svými vtipný-
mi písněmi. Mezi jeho nejznámější 
alba patří Kdo to zavinil, které reno-
movaní kritici včetně J. Černého řadí 
mezi nejvýznamnější české desky 
vůbec.

Vlasta Redl spolupracoval se sku-
pinou Fleret a AG Flek. Patří k nej-
zajímavějším a nejoceňovanějším 
hudebníkům na domácí scéně. Za 
zmínku stojí i jeho, v českých pomě-
rech průkopnická, fůze s cimbálov-
kou Hradišťan.

Společně tito tři písničkáři začali 
vystupovat v roce 1987. Od té doby 
se datuje nejen jejich hudební spo-
lupráce, ale i jejich přátelství. Dnes 
tvoří osamocenou autorskou „super-
skupinu“, která nemá u nás obdoby 
– protože nikdy nevznikla, nemůže 
se ani rozpadnout. Jejich představení 
vynikají osobitým humorem a celko-
vý počet vydaných alb, která dosáh-
la „zlatých“ nebo „platinových“ 
nákladů se dají počítat na desítky. 
V Čechách neexistuje prestižního 
ocenění, které ve své sbírce nemají.
Vstupné: 120 Kč
Předprodej: knihkupectví od 14. 4. 2008 

Pátek 9. května – velký sál KD 
– 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
MEDVÍDEK

Český fi lm naší nejúspěšnější fi l-
mařské trojice posledních let. Režisér 
Jan Hřebejk, scenárista Petr Jarchov-
ský a producent Ondřej Trojan.
Příběh zasazený do současné Prahy 
vypráví osudy tří kamarádů, kteří se 
znají už od školních let. Mají k sobě 
velmi blízko, vzájemně se se svými 
rodinami navštěvují a jejich vztahy se 
zdají být idylické. Málokdo z jejich 

Program Kulturního domu na květen 2008Program Kulturního domu na květen 2008
okolí, včetně jejich žen, však tuší, že 
všichni z nich mají tajemství, která 
zásadně ovlivní jejich další směřo-
vání. Co se stane, když přetvářky, 
tajnosti a lži vyjdou na povrch? 
Vydrží jejich přátelství a manželství? 
A existuje takové kamarádství i mezi 
ženami?

Medvídek vypráví skutečné příbě-
hy skutečných lidí. S lehkostí komedie 
nám ukazuje způsoby řešení manžel-
ských kotrmelců, vzpour a rozletů. 
A navíc pro ženy má Medvídek 
významné poselství shodné s mottem 
v titulcích: „Voda je mocnější než 
kámen, měkké je mocnější než tvrdé 
a ženský princip je mocnější než 
mužský“. Ženy prostě mají navrch!
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Macháček, 
Roman Luknár, Aňa Geislerová, 
Táňa Vilhelmová, Nataša Burger, 
Klára Issová, Jiří Menzel, Věra Kře-
sadlová a další
Režie: Jan Hřebejk
Zvuk Dolby Digital 5.1 – 101 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 28. 4. 2008

Pátek 16. května – velký sál KD 
– 9.00 hodin
pořádá ZŠ T.G.M. a KD
11. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DĚT-
SKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME
Přehlídky se zúčastní dětské pěvecké 
sbory z Bystřice n. P. a okolí
Vstupné: dobrovolné
Vstup volný pro veřejnost 

Úterý 20. května – velký sál KD 
– 8.30 a 10.00 hodin
DĚTSKÝ POŘAD
PTAČÍ SVATBA S LÍDOU HEL-
LIGEROVOU
Pořad umělecké agentury HeART 
Hradec Králové

Jde o zpívaný příběh o ptáčkovi, 
který se vydá do světa hledat ptačí 
nevěstu. Tu najde, zamiluje se, ožení, 
založí rodinu. Příběh je paralelou 
lidského života a je zpracován v pís-
ničkách (Cesta do světa, Dobrý den, 
Ty a já, Haló mami, haló tati, Ukolé-
bavka, Ťuk, ťuk, ťuk aj.), ve kterých 
si děti nejen zazpívají, ale především 
získají spoustu znalostí z oblasti 
hudební nauky. Seznámí se s zobco-
vými fl étnami – sopránovou, diskan-
tovou, altovou a tenorovou, poznají 
rytmické hudební nástroje jako jsou 
claves, tamburina, maracas, triangl 
a další, na které si také během před-
stavení zahrají.
Určeno pro děti od 3 do 10 let
Vstupné: MŠ, ZŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč

Úterý 20. května – kostel sv. Vavřince 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
JAKUB PUSTINA – baryton
PETR HOSTINSKÝ - varhany

Jakub Pustina se začal profesi-
onálně věnovat zpěvu až ve svých 
20 letech. Je absolventem Mistrov-

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

ských kurzů Petra Dvorského, dále 
pěveckých kurzů (A. Barová - ČR, 
Ch. Mihailescu – Rumunsko, A. 
Nonat – Kanada). Od počátku pěvec-
ké kariéry je veden předním sólistou 
opery ND V. Zítkou. V roce 2004 
a 2005 získal první cenu na mezi-
národní pěvecké soutěži “Pražský 
pěvec“, konané pod záštitou ND 
v Praze. V roce 2005 získal první 
místo na nejprestižnější pěvecké 
soutěži v České republice – Mezi-
národní pěvecké soutěži A. Dvo-
řáka. V roce 2006 se stal fi nalis-
tou mezinárodní pěvecké soutěže 
Ferruccia Tagiavini v rakouském 
Deutschlandsbergu, dále 1. místo na 
mezinárodní pěvecké soutěži Imri-
cha Godina ve Slovenských Vráblích 
a druhé místo na mezinárodní pěvec-
ké soutěži Mikoláše Schneidera 
Trnavského. V roce 2007 se umístil na 
druhém místě v mezinárodní pěvec-
ké soutěži A. Dvořáka v Karlových 
Varech. V současné době se účastní 
řady festivalů a soutěží zvučných 
jmen. Absolvoval turné po Francii, 
Austrálii, Novém Zélandu, koncer-
toval v Dánsku, Rakousku, Belgii, 
Litvě. Vystupuje po boku světových 
operních hvězd jako jsou např. Peter 
Dvorský nebo Eva Urbanová.
Petr Hostinský je absolventem 
Konzervatoře Pardubice a AMU 
v Praze, obor varhany. Absolvo-
val pětiměsíční stáž ve Stuttgartu 
u prof. L. Lohmanna, dále se zúčast-
nil několika mistrovských kurzů u nás 
i v zahraničí – L. Ghielmi, M. San-
der, T. Mechler, J. Laukvikk a další. 
Zúčastnil se několika varhanních 
soutěží (Opava 1994, 1996, Schla-
gel 1998, Voříškův Vamberk 1995, 
1997 s vítězstvím v kategorii varhan-
ní improvizace, Pražské jaro 1999). 
V současnosti se věnuje sólové kon-
certní činnosti a spolupracuje s mno-
ha hudebními tělesy. 
Program: D. Buxtehude, A. Caldara, 
G. Païsiello, G. Martini, J. S. Bach, 
F. Schubert, C. Bixio aj.
Vystoupení se uskuteční v rámci cyk-
lu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 12. 5. 2008

Sobota 24. května – velký sál KD 
– 15.00 hodin – pořádá DDM
13. ročník
AKADEMIE DDM 
V programu se představí členové 
zájmových útvarů aerobik, judo, 
mažoretky, roztleskávačky, fl étna, 
klavír  kytara. Od 14.00 hodin bude 
v předsálí otevřena výstava prací 
ZÚ keramika, modelářský, všeuměl, 
a výtvarný. 
Vstupné: děti 15 Kč, dospělí 30 Kč

Pondělí 26. května – velký sál KD 
– 19.30 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
POSTEL PLNÁ CIZINCŮ

Vynikající anglická komedie vám 
představí herce Rodinných pout jak 
je neznáte…

Poprvé se bystřickým divákům 
představí DIVADLO KOMPANYJE 
z Prahy a rovněž poprvé se předsta-
ví bystřická rodačka MARKÉTA 
PLÁNKOVÁ.

Komedii o malém hotýlku plném 
lásky, nevěry a nečekaných překva-
pení napsal anglický dramatik Dave 
Freeman. Hra měla premiéru v roce 
1973 na slavném londýnském West 
Endu. Od té doby byla přeložena do 
více než dvaceti jazyků a hraje se 
úspěšně po celém světě.

Situační komedie o tom, co všech-
no se může stát, když si manželé 
vyjedou na dovolenou někam, kde 
si nezajistili ubytování ... když chce 
milující manželka potěšit svého 
manžela tím, že za ním nečekaně 
přijede na místo jeho služebního 
pobytu ... když se všichni sejdou 
v trochu záhadném hotelu, kde je 
ředitelem ustrašený mladíček a vrát-
ného mu dělá zkušený a sebejistý 
letitý zaměstnanec podniku, jehož 
jedinou slabinou je trochu obtížnější 
domluva, protože pochází z cizinec-
kých legií ... Jak to všechno dopad-
ne netuší až do samého konce ani 
postavy komedie, ani diváci. Ačko-
li je Freemanova hra chvílemi až 
nelítostná, přece jen je z rodu hod-
ných a příjemných komedií, a také 
z rodu výsostné, inteligentní zábavy.
Hrají: Miloslav Mejzlík/René Při-
byl, Jan Révai/Kryštof Rímský, Otto 
Kallus/Roman Štolpa, Jana Infeldo-
vá/Silvie Koblížková, Tomáš Valík, 
Markéta Plánková, Petra Špindlero-
vá a Zuzana Dřízhalová
Vstupné: 170 Kč
Předprodej: knihkupectví od 5. 5. 2008

Čtvrtek 29. května - velký sál KD - 
15.00 - 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Připravujeme:
30. května – 1. června 2008
Dny dětí



Druhý ročník výherní a poznávací turistické akce S Vodomilem Zubří zemí 2008, která probíhá v termínu od 5. 4. do 
30. 9. 2008, Vás provádí krásami a zajímavostmi Bystřicka. V předchozích vydáních jsme Vám představili prvních šest 
turistických cílů, na které teď navážeme.                                                                                 B. Slaná, zdroj: jednotlivé tur. cíle

Sedmým turistickým cílem je vesnička Hluboké u Dalečína.  Mezi 
obcemi Vír a Dalečín se dnes klikatí jedna z nejkrásnějších přehrad naší 
krásné vlasti. Pokud jedete autem či na kole od Dalečína, projedete vesnič-
kou Veselí. Dále Vás povede tato silnice kolem obce Hluboké. Mnozí pro-
jedou bez povšimnutí, ale stále více lidí sjede do hlubockého údolí, jednak 
obdivovat některé z nádherných chaloupek, pro snahu pochopit, jak zde ještě 
může někdo žít bez vymožeností dnešní civilizace, nebo se občerstvit do sty-
lového penzionu s hospůdkou Pohádka. Vesnička Hluboké je možná jedno 
z mála míst, kde můžete narazit na paradox osudu. Dnes, v r. 2008, má dědin-
ka sice méně stálých obyvatel než v roce 1400, ale život se tu v žádném 
případě nezastavil. A co víc! Život se sem vrací a tlačí se čím dál tím víc. 
Navštěvují ji hlavně lidé, kteří hledají ztracený čas, pohodu a klid.

���

Osmý turistický cíl nás povede mezi obce Dalečín a Vír na Svrateckou 
vodohospodářskou naučnou stezku. Svratecká vodohospodářská naučná 
stezka vede z obce Dalečín okolo čistírny odpadních vod a dále podél řeky 
Svratky po pravém břehu vodárenské nádrže Vír  až k úpravně vody ve Švařci. 
Prioritním cílem naučné stezky je upozornit návštěvníky na vodohospodář-
skou důležitost lokality a seznámit je s nutností a principy ochrany význam-
ného nadregionálního vodního zdroje povrchových vod. Podél stezky jsou 
rozmístěny odborné panely se základními parametry a funkcemi vodních 
děl na trase, například čistírna odpadních vod v Dalečíně, stavba přehrady 
a vodní nádrže Vír, vodní elektrárna Vír, úpravna pitné vody Vír a Švařec, 
i s vybranými vodohospodářskými pojmy (eutrofi zace, havárie apod.). Vodo-
hospodářskou problematiku doplňují údaje a zajímavosti o obcích, kterými 
stezka prochází, včetně zatopené obce Chudobín. 

Poslední cíl, který v tomto vydání novin představíme, je devátý turistický 
cíl - Vírský mlýnek ve Víru. V obci Vír stával před třiceti lety tzv.Navrátilův 
mlýnek. Bylo to hejblátko umístěné na Rovečínském potoce a obsahova-
lo zhruba 70 vyřezávaných fi gurek, které byly poháněny vodním proudem 
a různě se pohybovaly (řezaly, tančily, přitloukaly hřebík...). Tento mlýnek 
pan Navrátil rozšiřoval desítky let až po fi nální podobu. Po smrti zhotovitele 
byl darován jeho dědici do Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě, 
kde je dnes jeho replika hlavním tahákem muzea. Obec Vír v roce 2004 zís-
kala do vlastnictví pozemek, na kterém vybudovala a slavnostně otevřela 
v roce 2007 areál, jehož součástí je replika Navrátilova mlýnku. Samotné 
fi gurky postavila restaurátorská fi rma Filip a syn, rybníček s mlýnským 
kolem a okolní zázemí vybudoval pan Jaroslav Havlíček z Hrdé Vsi. Je zde 
i posezení pro turisty se sociálním zařízením, později přibude i drobné občer-
stvení a prodej suvenýrů.

Rožná už má svých 7 divů
V únoru letošního 

roku vydala obec Rož-
ná zajímavou publika-
ci – 7 architektonic-
kých a přírodních divů 
Rožné. Textovou část 
zpracoval Ing. Franti-
šek Škorpík, fotodo-
kumentaci zajistil Ing. 
Zdeněk Volavý. Letec-
ké fotografi e jsou od 
pana Jiřího Trojana 
z Velkého Meziříčí. 
Dozvíte se v ní zvlášt-
nosti o Rožné a jejím 
okolí, které autor zpra-
coval podle dostupné 
odborné literatury, 
posledních výsledků 
speciálních výzkum-
ných prací a ústních 
sdělení.

Zakoupit si ji mů-
žete na Obecním úřadě 
v Rožné nebo v Turis-
tickém informačním 
centru v Bystřici n. P. 
Jistě vás zaujme!
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sněmu. V lednu 1850 byl jeho list úředně zastaven. Finančně výnos-
né vydávání Slovanu od května 1850 zastavil sám Havlíček v srpnu 
1851. Vrátil se do Brodu a chtěl se věnovat literatuře i hospodaření. 
Jeho novinářská neústupnost se mu však měla stát osudnou.

Havlíček vyhrál soudní proces v dubnu 1849 i v listopadu 1851 
v Kutné Hoře. Soudci na něj nemohli, své články si obhájil. A tak 
postupovala státní moc jinak. Samotný Bach prosazuje u císaře 
zvláštní nařízení o konfi nování nebezpečných osob. První nebezpeč-
nou osobou je samozřejmě Havlíček. V noci na 16. prosinec1851 je v 
Německém Brodě zatčen a deportován dostavníkem č. 536 do Brixe-
nu na tři a půl roku. Je otázkou, zda by se před vyhnanstvím zachránil 
odchodem na fara v Jamách u Žďáru, jak zamýšlel. Úkryt mu tam 
připravoval kaplan Antonín Kolárský, u nějž už jednou Havlíček na 
faře pobýval..

Havlíček byl vezen přes Batelov, Počátky a České Budějovice do 
rakouských zemí. Až ve Freistadtu se při večeři dozvěděl, kam přes-
ně směřuje. Další noci strávil v Salzburgu a Innsbrucku. Za Bren-
nerským průsmykem už čekal Brixen. Cestu popsal, samozřejmě s 
literární nadsázkou, v Tyrolských elegiích. Nás ve škole učili, že se 
Havlíček stal v Brixenu mučedníkem, že mu zdejší tvrdé podnebí 
podlomilo zdraví.

Brixen ležel v rakouských Alpách, ale když jsem se tam v roce 
1993 vypravil, musel jsem do Itálie. Hranice se zde po první světové 
válce posunula a místo v čarokrásných horách se dnes jmenuje ital-
sky Bressanone. Při své návštěvě Brixenu jsem nebyl nijak překvapen 

sborníku ke Gottwaldovým padesátinám, další přetisk se dával jako 
vzácný dar delegátům IX. sjezdu KSČ v květnu 1949. Pět Halasových 
textů (Do práce!, Pod prapory, Bdělá stráž, My! a Národ muzikan-
tů) zhudebnil Václav Dobiáš a vydal je v roce 1949 v albu „Písničky 
našich dnů“. Dobiáš tehdy pracoval na ministerstvu pod Halasem, 
kancelář však měl přímo nad ním a soustavným obtěžováním básníka 
k textům donutil. „Hit“ Do práce! vyšel i ve sborníku „Gottwald je s 
námi“ v roce 1953. Všechny tyto Halasovy texty z let 1945 – 1947 
se dají omluvit jeho slepým nadšením a politickou naivitou, některé 
jeho rýmovačky však nebyly hodny jména úžasného básníka. Snad 
nejtrapněji vyznívá závěr jeho písňového textu pro fi lm o stavbě mlá-
deže (1947): 

„…my jsme zítřků otěže
sláva stavbě mládeže“.
Sám básník se už horších konců nedožil, jako těžce nemocný hledal 

povzbuzení v Kunštátě i v Boskovicích a ve Sněžném a zemřel kon-
cem října 1949. Alespoň po smrti byl tedy odsouzen a zavržen, mimo 
jiné i Vítězslavem Nezvalem.

Halas nebyl zdaleka jediným petičním umělcem. Po umělcích se 
pořád chce, aby něco podepisovali. „Nejlépe“ jsou na tom někteří 
doyenové naší kultury. Nestihli už sice podepsat Manifest spisovatelů 
v roce 1917, ale klidně najdete podpis stejných lidí pod peticí „Věrni 
zůstaneme“, pak pod tryznou za Heydricha, stejní podpořili petičně 
Gottwaldovu vládu, pak obrodný proces, protest proti bolševickým 
tankům i antichartu, Několik vět a leccos dalšího. Umělci se prostě 

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 nám. 1 či mailujte na info@bystricenp.cz.

Více najdete na s. 20 - 21.

Po třech měsících hlasování se dostal do čela hrad Pernštejn těsně před 
kostel sv. Michaela ve Vítochově! Další pozice drží Vírská přehrada, 
Trenkova rokle a Zubštejn. Na bodovaných pozicích se ještě drží hrad 
Dalečín a Vysoká skála u Štěpánova. Fotky našich kandidátů najdete na 
http://www.kampocesku.cz/view.php?cisloclanku=2008030077. Děku-
jeme za kladné ohlasy Petru Skokanovi z Kutné Hory, Mgr. Luďku Pro-
cházkovi z Jindřichova Hradce ad. Do konečného pořadí mohou promlu-
vit i další památky a zajímavosti, protože se hlasuje až do konce června! 
Neváhejte a každý měsíc i Vy odevzdejte svůj hlas! Hlasujte s námi!      

                                                                                             -HJ-

Vírské výlety Znovuotevření hospody v Lísku

Výlety půjdeme v sobotu 3. května  2008 a zváni jsou všichni, kteří se 
chtějí na vlastní oči přesvědčit, jaké krásy přírody nám zůstávají skryty, 
pokud se za nimi sami nevypravíme.

Prezentace účastníků bude  v Galerii „Na Bahnech“ (bývalá Mateřská 
škola) ve Víru od 7 do 11 hodin, ukončení do 17 hodin.

Výlety se konají za každého počasí. Každý, kdo se zúčastní, jde a jede na 
vlastní nebezpečí. Rodiče plně odpovídají za své děti.

1. trasa 10km – Vír – Chlum - Vír 
2. trasa 10km – Vír – Zubštejn - Vír
3. trasa 15km – Vír – Zubštejn – Aueršperk - Vír
4. trasa 23km – Vír – Karasín – Vítochov – Dalečín - Vír
5. trasa 42km – Vír – Zubštejn – Aueršperk – Karasín – Vítochov – Da-
                            lečín – Sulkovec – Bystré – Nyklovice - Vír

V Galerii „Na Bahnech“ (bývalá mateřská škola)  je připravena výstava 
starých pohlednic a fotografi í Víru, ze sbírky paní Věry Matuškové.   (pj)

V sobotu 5. dubna byla po více než roce opět otevřena hospoda v Lís-
ku. Všichni návštěvníci (a že jich bylo) byli zdarma pohoštěni pikantním 
gulášem, který mohli zapít dobrým černohorským pivem.

Při placení se mnozí nemohli dopočítat, protože jim byly tři čárky smazá-
ny. Přejeme, aby zde byl spokojený nejen pan majitel, ale i všichni hosté.

Obec Lísek

VI. ročník fotbalového turnaje o Pohár obce Střítež se uskuteční v so-
botu 31. května 2008 v prostorách střítežského sportovního areálu.

Základní údaje:
místo konání: Střítež

datum a čas zahájení: sobota 31. května 2008 v 8:00 hod.
max. počet týmů: 9

složení týmů: 6 hráčů v poli, 1 brankář a max. 3 náhradníci
herní systém: pravděpodobně 2x12 min (podle počtu týmů)

startovné: 4
hlavní cena: putovní Pohár obce Střítež

další ceny: pro vítěze sudy piva a poháry pro tři nejlepší aj.
Na níže uvedených telefonních číslech se můžete kdykoliv dotázat na  
informace spojené s turnajem. Rovněž bychom Vás rádi požádali, aby 
jste si rezervovali místo pro svůj tým co nejdříve, neboť maximální 

počet týmů je stanoven. Děkujeme!
Kontakt:

Michal Chocholáč, tel: 724 316 399, e-mail: mch@stritez.cz
Radek Štourač, tel. 602 536 209, e-mail: starosta@stritez.cz

Webové stránky obce Střítež (http://www.stritez.cz).
Turnaj pořádá obec Střítež ve spolupráci 

se Skupinou ČEZ 
a pivovarem Černá Hora a.s. �
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musí umět ohánět a pro svoji práci přece 
potřebují klid….

Podpis Františka Halase najdete z 
těch jmenovaných jen pod peticí „Věr-
ni zůstaneme“ z roku 1938 a pak pod  
dokumentem „S kým jdete, mistři kultu-
ry?“ z února 1948, kdy básník podpořil 
Gottwaldovu vládu. Více už podepsat 
nestačil.

A měl tedy František Halas pod čepi-
cí? Třeba text „Buduj vlast, posílíš mír!“ 
myslel určitě vážně, dnes se však s váž-
nou tváří číst nedá. Poválečné nadšení 
pro budování bylo tehdy asi běžné, a 

proto dnešní čtenář nepochopí Halasovu agitku „V botách sedmimílo-
vých“ završenou už citovanými slovy: „…my jsme zítřků otěže / sláva 
stavbě mládeže“! Na první pohled se zdá, že nemohl mít Halas všech 
pět pohromadě, pokud tvořil podobná díla a pokud napsal o Klémovi, 
že tento pod čepicí má. Budeme-li však důslední, dojdeme k opačné-
mu pólu. Kléma byl sice hodně primitivní, ale věděl moc dobře jak na 
to, jak bez uzardění a bez ohledu na mrtvoly uchvátit moc. Kléma měl 
svým způsobem opravdu pod čepicí! To nejhorší, co tam lze mít…

Halas to věděl, měl tedy také pod čepicí. Jen asi nevěděl, jak s těmi 
znalostmi naložit. Ale kdo to mohl tehdy vědět? 

13. STRÁDAL HAVLÍČEK V BRIXENU?
 
Určitě si mnozí čtenáři čas od času uvědomují, jaký rozdíl byl mezi 

skutečností a mezi tím, co se učili ve škole. Zvláště ve škole za soci-
alizmu! Zastavme se alespoň u postavy Karla Havlíčka Borovského. 
Ve škole nám třeba tvrdili, že tento literát miloval Rusko a toužil 
po samostatném českém státě. Jaká byla skutečnost? Úplně opačná! 
Rusko jej rozčarovalo jako téměř každého, kdo tam zavítal. Stejnou 
zkušenost udělal později i Vilém Mrštík. Do čítanek se samozřejmě 
nemohl dostat ani Havlíčkův moudrý výrok: „Komunismus znamená 
bludné učení… vidí tedy hned každý, že se mohlo jen vyrojiti z hlav 
několika pomatených lidí.“

V revolučním roce 1848 napsal: „Samostatnost úplná byla by pro 
Čechy holé neštěstí. Upřímně a srdečně dbejme o vznik rakouského 
císařství!“ Jak je vidět, legendy se rozplývají.

V roce 1845 zkritizoval Karel Havlíček Borovský Tylův román 
Poslední Čech. I díky tomuto sporu se stal známým a koncem roku 
1845 byl na Palackého doporučení přijat jako redaktor vládních 
Pražských novin a stal se nejvlivnějším českým žurnalistou. V září 
1847 už mohl přijmout několik spolupracovníků, třeba i F. M. Kláce-
la. Od dubna 1848 vydával Národní noviny a brzy se stal jejich maji-
telem. V revolučním roce byl členem Národního výboru a účastníkem 
Slovanského sjezdu. Po červnovém povstání se dostal do vězení, ale 
musel být propuštěn, neboť byl mezitím zvolen poslancem říšského 

62                    63

VELIKONOCE SE SLUNOVRATEM

Začalo to ve čtvrtek 20. 3. asi ve 
13.00 hodin. Nejdřív jsme se sezná-
mili. Byly tam děti z dětského domo-
va (Předklášteří) a děti z ústavu soci-
álních služeb Křižanov.

Dále jsme si mohli vybrat mezi 
malováním vajec a pletením pomláz-
ky. My s Alčou jako jediné holky si 
vybraly pletení pomlázky. Na Pod-
mitrově nás bylo asi 30 kluků a 5 ho-
lek. Když jsem měla dopletenou 
pomlázku a Alča ji teprve doplétala, 
přišel tam jeden, který se jmenuje 
Martin. A on na nás pořád dělala PO-
PO. Proto jsme mu začali říkat Popin.
Alča si konečně dopletla pomlázku 

a Popina se už vůbec nebála.
Vždycky se napřáhla a hnala ho 

až na druhý konec místnosti. Potom 
bylo video a večeře. Po večeři jsme 
se bohužel museli rozloučit s dětmi 
z ústavu sociálních služeb Křižanov.

Ve 20.00 nám donesli zmrzlinový 
pohár a konečně nastala diskotéka. 
Večer po diskotéce jsme šli ven. Ve-
doucí si na nás vymysleli velikonoční 
duchy. Měli na sobě povlečení s vy-
stříhanými otvory na oči a všem dali 
čokoládu. Celkem se jim to vydařilo.

Po noční procházce nás zahnali 
na pokoje. Nikomu se ovšem ještě 
nechtělo spát, a tak jsme všichni pře-

Knihovna v Rovečném má dlou-
holetou tradici. Byla založena už před 
2. světovou válkou a její základ byl 
vytvořen koupí rozsáhlé soukromé 
knihovny. Patřila k největším v teh-
dejším boskovickém okrese a obsa-
hovala kolem 3 000 svazků. Něko-
likrát se stěhovala. Nějaký čas byla 
umístěna v domě pana Fr. Srstky, pak  
na tzv. Špitálku nebo v zasedací míst-
nosti národního výboru. Dnes zůstá-
vá v přízemí budovy obecního úřadu. 
O rozsáhlý knihovní fond pečovalo 

v průběhu doby něko-
lik knihovníků, vět-
šinou učitelů, např. 
Fr. Abrahám, kterého 
po totálním nasazení 
na práci pro říši nahra-
dil K. Hruda. Počát-
kem 60. let to byl pan 
Sedláček,  krátce paní 
Z. Řehůřková a 35 
let do roku 2007 paní 
R. Elisová. Touto ces-

tou znovu paní učitelce Elisové vel-
mi děkujeme za obětavou práci pro 
naši knihovnu. Nyní už rok máme 
novou knihovnici p. Zdenu Pospíši-
lovou, která o knihovně a činnostech 
s ní spjatých říká: „V současné době 
si více než stovka čtenářů a dalších 
návštěvníků může vybírat z více než 
5 000 svazků v knihovně a také 
z  informací na veřejně přístupném  
připojení na internet. Zakládáme 
i webové stránky www.rovecne.
knihovna.info. Stálá otvírací doba 

je ve čtvrtek od 16 do 18 hod. 
a v zimních měsících ještě navíc 
v úterý od 9 do10 hodin. Od října 2007 
navštěvují knihovnu malí výtvarníci 
ze základní školy a každý pátek mají 
možnost v kroužku Vesele s  knížka-
mi malovat na kamínky, sklo, kerami-
ku, porcelán i látku. Jejich šikovnost 
postupně přilákala větší děvčata, ale i 
jejich maminky a babičky, pro které 
jsme zřídili večerní tzv. Tvořivé úter-
ky. Ve dnech 14. - 20. 3. 2008 jsme 
uspořádali výstavu 
s názvem Hody, 
hody, doprovody, 
dejte vajíčko malo-
vaný. Kromě dětí 
z kroužku při knihov-
ně a z mateřské ško-
ly svými krásnými 
výrobky přispěly ma-
minky a babičky. 
Návštěvníci tak mo-
hli obdivovat motané, 
drátkované, slámou 

a voskem zdobené i klasické malova-
né nebo tuší zdobené kraslice, další 
vajíčka vyšívaná, paličkovaná, háč-
kovaná nebo vyráběná technikami 
decoupage, patchwork, madeira.

V zimním období v úterý a ve 
čtvrtek přicházejí do knihovny tré-
novat i členové šachového oddílu 
TJ Sokol Rovečné. Doufáme, že 
naše knihovna bude i nadále dobře 
sloužit všem občanům Rovečného 
i blízkého okolí.“

bíhali z pokoje do pokoje a pořád si 
povídali. Když jsem konečně zavře-
la oči, bylo už hodně po půlnoci. Na 
pokoji jsem byla s Markétou Tuliso-
vou, která je moje dobrá kamarádka.

V 6.00 hodin ráno nás kluci probu-
dili. Bylo to i dobře, protože jsme si 
museli zabalit než byla snídaně. Na 
snídani byla vánočka s jogurtem.

Po snídani jsme se vystřídali na 
koních ze Svobodného statku Blaž-
kov pana Suchardy a ostatní vyráběli 
velikonoční dekorace. Jízda na koních 
pro mě byla velikým zážitkem přesto, 
že byla venku docela zima.

Blížilo se poledne a já už umírala 

hlady.
Když už byl konečně oběd, tak 

jsem se nacpala a šla si ještě přidat 
(byl totiž smažený sýr, který miluji).

Po obědě mělo následovat DVD, 
ale jelikož p. kuchařka byla máma 
jedné z holek, tak jsme jí šli pomoct. 
DVD jsme už skoro nestihli, ale niko-
mu to nevadilo. Když fi lm skončil, 
tak jsme v družstvech hráli hry. Háda-
li jsme osobnosti, kreslili velikonoční 
plakáty a hráli scénky. Na konec se 
rozdaly ceny a jelo se domů. 

BYLA TO SUPER AKCE!!!!!!!!
Alena Vorlová 

Markéta Tulisová

Aktivity v místní knihovně v Rovečném
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ŽILI MEZI NÁMI -  4 .
Nemusí být každý Alexandrem 

Makedonským nebo Napoleonem, 
někdy postačí, aby byl člověk pořád-
ným zlosynem nebo aspoň neškod-
ným podivínem, aby obraz jeho na 
desce všedního života ulpěl o něco 
déle, než jiného, normálního smrtel-
níka. A mají-li krvelační potentáti své 
historiky i podivovatele, mívají i naši 
maličcí velikáni své konzervátory: 
tradici a někdy i pero povídkářovo.

Bůh ví, jak se hrdina naší kapitoly 
jmenoval. Jisto je, že Dunda Holič se 
nezval, a ještě jistější, že jinak se na 
něho v okolí nedoptal. Nevím ani, 
jak přesně vyhlížel. Je sice dosti těch, 
co ho pamatují, ale značný interval 
časový jeho podobu v představách 
důkladně rozředil.

Dunda Holič hrál v životě smutnou 
úlohu polovičního blázna. Smutnou 
ne však proto, ža by si byl vědom své 
role a byl nešťasten nedostatkem vše-
ho, ale –vzato objektivně: že i blázni 
musejí na světě být, aby se druzí cítili 
normálními a měli se čemu zasmát.

Dunda se nedíval na rozlehlé ná-
městí z oken patricijského jednopatrá-
ku, ani nebydlil v nahnutém baráčku 
problematické ulice, tvořené z druhé 
strany jen řadou rozpadlých plotů 
a plovoucí na vlnách rozezpívaných 
tkalcovských stavů. Nebydlil ani ve 
skrčené opatrovně, mimo níž poctiví 
mistři soukenického cechu vozili své 
dílo do vzdálené valchy. Dundovy 
paláce byly mnohem větší, vzduš-
nější, velebnější: byly jimi všechny 
krásné a smutné a trpělivé v zi-
mě lesy. V létě mu stačil rozstřižený 
pytel s otvory pro hlavu a ruce a s při-
šitou kapsou pro chléb, kmín a sádlo, 
jež dostal a nosil v kapse bez papírů.

Nevím, jak se to stalo. Kdysi se 
objevil Dunda ve městě v zánov-
ních kostkovaných kalhotách. Bylo 
to v prvním podzimku. Splávek pod 
Horou vesele hučel. Polední slun-
ce tiše leželo na modravých kusech 
sukna přibitých na rámech u potoka. 

Několik dřevěných domků na konci 
města hovořilo spolu jednotvárnou 
řečí neviditelných stavů. Z dřevěné 
barevničky u potoka se probíjel k ces-
tě tlumený zpěv a šplechot barveného 
kusu. Mastná, všemi barvami hrající 
špína běžela stružkou k potoku, use-
dala na jeho čistém hřbetě a dala se 
unášet k ospalým lukám.

V té chvíli, krátce před obědem, 
zasmály se Dundovy kostkované 
kalhoty na silnici u první, nejbídněj-
ší chatrče. Jen se vyzývavě zazubily 
a už zaskřípala vrátka Pardouskovy 
chajdy.

- Ale, ale Dundo…. Vy ste nějakej 
barón – spráskl ruce starý Pardousek.

Žertoval, ale připálené fousy se 
mu nějak zkřivily, když jeho pohled 
odrazily bílé a černé kostky Dundo-
vých nohavic na vlastní hadřiska. 
Byly ušmouleny jen jen na skoku 
z něho spadnout.

- Iííí… to koukajou – zapískl 
vyšňořený blázínek a hodil nohou do 
výšky.

Domkaři až v očích zapálilo, jak 
pěkné kostky tančily mu na chtivých 
sítnicích jeho vymoklých očí.

- A silněj dobrej štof – pochvaloval 
znalecky a štípl staříka do levé nohy.

- Ne, ne….. prosím jich pěkně, 

strejčku – cukal sebou stařík a v oč-
kách mu silně zajiskřilo – prosím 
jich…. Šak si právě spomínám: nač 
je mně té parády potřeba. Já, starej 
Dunda… žabař – 

Pardouskovy oči skočily až na špič-
ku baňatého nosu.

- A tak si povídám. Voni pořádnej 
člověk a nemají ani pořádných gaťat. 
Vyhandlujem si to. Támhle v Hoře to 
stáhnem – 

Pardouskovi spadla zarostlá brada 
na rozhalená prsa.

- Ba…. Máte pravdu. V lese se to 
ušušní a tyhle vám taky stačí – klidně 
mluvil strýc, ale měl co dělat, aby si 
neposkočil.

Za pět minut stanuli udýcháni 
v lese.

- To není pro vás – nakousl niť 
hovoru Pardousek.

- Baže. To jejich mně budou  akorát 
– 

- To budou … a paklu tabáku přidám 
– Pardousek lákal a spustil řemen.

- Tož si v nich pochodijou… Pra-
sátko píchnou, spapajou… a bude jim 
dobře –

- Prásátko … hm… však taky po-
zvu. Dundo … Jé…. jitrnička… 
ovar – zamlaskal domkař, stahuje už 
druhou nohavici – a tej kořalky co 

bude… Tak už to shoďte. Ani vám to 
nepásne – 

- Bať – kývl zarostlou hlavou stařík 
a sahá volnou rukou po strýcových 
děravých kalhotech. 

-Je to strakatina… Děcka by se 
smály… A na kořalku si zajdeme 
hned.

- Strýc se směje svůdně, ale nemá 
ani krejcar. Stojí tu jen v rozepjaté 
vestě a po kolena sahající ušpiněné 
košili. Vidí, jak podle lesa se k nim 
blíží děvčata pasoucí kozy.

- Tak honem, fotr, než ty děvčiska 
přijdou – 

- Tak si sednou – šklebí se sta-
řík – Já jenom za támhle ten tlustej 
strom…. Nemám košilu – 

- Domkař souhlasí a usedá za 
nejbližší strom. Poznává děvčiska 
a bojí se, aby nezašla do lesa. Nejdou. 
Chvála bohu. Rukama shánějí kozy 
do spadajícího úvozu. Ale co to? 
U samých koz běží známé kostky.

Pardousek švihne očima ke stro-
mu, kam stařík prve zapadl. U stro-
mu nic. Znova hodí očima do úvozu, 
ale už vidí jen kozy: dvě bílé a jed-
nu strakatou. Cítí, jak mu mravenci 
lezou po zádech. Vlasy mu vstávají, 
rezavá fousiska se mu ježí a v krku 
mu roste jazyk. Jako péro vyletí se 
zeměa pro jistotu volá. Jednou, dva-
krát. Jen s boku pleskne to o stráň: 
-do -do!

- Počkej, potvoro – řve domkař 
a hrozí pěstí do úvozu. Chvíli váhá. 
Na nohou mu naskakuje husí kůže. 
Až dole u potoka vidí utíkat starého 
blázna. Běží a cosi tmavého vleče za 
sebou po zemi

- Za ním… za ním – myslí si dom-
kař. Ještě pohlédne zoufale na své 
chlupaté, zamazané nohy, popotáhne 
ušpiněnou košili a bez dechu vyrazí 
z lesa. Teprve u kostela dohání své 
kalhoty: zánovní kostkované a své 
ušmoulené, vlekoucí vytlačená kole-
na po zemi.

Jaroslav Svitavský – 25.listopadu 1926

Zapadlý obrázek

Fratišek Dvořáček: cyklus Ze staré Bystřice - Kozárov

Vítězný únor 1948 v Bystřici n.P. z archivních dokumentů Vítězný únor 1948 v Bystřici n.P. z archivních dokumentů 
aneb příspěvek k článku v minulém zpravodajianeb příspěvek k článku v minulém zpravodaji

Je na místě připomínat naše pová-
lečné dějiny, obzvláště témata, která 
na regionální úrovni zevrubné histo-
rické zpracování teprve čeká. Neji-
nak je tomu s únorovými událostmi 
před 60 lety včetně předcházejícího 
přechodného období 1945-1948, 
označovaného termíny jako ome-
zená demokracie, třetí republika či 
budovatelské období. Každopádně 
ve srovnání s okolními státy v sovět-
ském vlivu byla naše lidová demo-
kracie do února 1948 relativně tou 
nejsvobodnější, i když bez existence 
legální opozice.

K článku pana Petra Dvořáčka si 
dovolím přičinit dvě doplnění, kte-
rá vyplynula z mých již dřívějších 
archivních výzkumů, ačkoli nebyly 
primárně zaměřeny na dějiny Bys-
třice. První se týká složení MNV, 
který byl 4.7.1946 reorganizován 
podle výsledků parlamentních voleb. 

Součet mandátů jednotlivých stran 
v publikaci o městě z roku 1980 
nedává součet všech třiceti (nýbrž 
29) patrně vinou tiskové chyby, 
poněvadž i tato publikace uvádí za 
zdroj archivní pramen. Z archivních 
dokumentů 1), které jsem využíval 
já, však součet sedí, a tak ČSL - Čes-
koslovenská strana lidová měla sku-
tečně zastoupení 13 mandátů, KSČ - 
Komunistická strana Československa 
8, ČSNS-Československá strana ná-
rodně socialistická 6 (publikace uvádí 
5) a ČSD - Československá sociální 
demokracie pouze 3.

Druhá poznámka se vztahuje ke 
složení místního akčního výboru 
Národní fronty (MAVNF), který pro-
váděl následnou „očistu“ národního 
výboru. Ustavující protokol MAVNF 

z 25. února 1948 dokazuje, že komu-
nisté postupovali i v únorových dnech 
také takticky a snažili se budit dojem 
zdánlivé kontinuity vývoje se zapo-
jením všech stran a společenských 
organizací Národní fronty, přirozeně, 
pokud tito lidé byli prověřeni. A tak 
z 11 členů bystřického MAVNF je v 
ustavujícím zápise pouze u 4 uvedena 
politická příslušnost (KSČ-1, ČSD-1 
ČSL-1, ČSNS-1), zatímco u zbýva-
jících 7 členů jsou uvedeny názvy 
společenských organizací, vždy po 
1 členovi: Československý svaz mlá-
deže, Jednotný svaz českých země-
dělců, Revoluční odborové hnutí, 
Svaz osvobozených politických věz-
nů, Partyzáni, Svaz československo 
sovětského přátelství a Sokol 2). Jaké 
politické či spíše většinou politickou 

sílu za těmito organizacemi cítíme, je 
myslím zřejmé i bez další analýzy.

A co by bylo na jiné povídání, je 
určitě činnost obrozené ČSL na bys-
třickém okrese v letech 1949-1959 
včetně úlohy její členky Josefy Zako-
palové. Archivní prameny z fondů 
ONV, Národní fronty i KSČ na svá 
vědecká zpracování zatím čekají, 
třebaže i zde musíme postupovat kri-
ticky a řešit především otázku, co je 
frazeologie tehdejších lidoveckých 
tajemníků a co realita.

PhDr. Martin Šikula, kronikář 
a nezávislý zastupitel Bohuňova

Použité prameny ze SOkA Žďár nad 
Sázavou:

1) fond ONV Nové město na Mor., 
karton 109. Volby 1946, evidence čle-
nů MNV.

2) fond NF-OV Bystřice n.P., kar-
ton 3. Zápisy o ustavení a složení 
MAVNF.



Kostel Povýšení svatého Kříže v Doubravníku, svoji nejhodnotnější sakrální 
stavbu, nechali v letech 1535 až 1557 v pozdně gotickém slohu vystavět Pern-
štejnové a zřídili si v něm rodovou hrobku. Odpočívá zde nejslavnější člen rodu, 
Vilém z Pernštejna (1435-1521), i jeho syn Jan Bohatý (1487-1548). Hlavní loď 
je zaklenuta síťovou žebrovou klenbou. Mramorová kazatelna s renezančními 
prvky je z roku 1541. Cenné jsou oba zdobené renezanční portály. Barokní věž 
pochází z roku 1792. V roce 1867 přistavěli ke kostelu svou hrobku Mitrovští. V 
ní spočívá 19 litinových rakví, unikátní historká, umělecká i technická památka.

24. Uranové doly D. Rožínka

V roce 1954 zahájil svou práci geologický průzkum a za dva roky bylo 
nalezeno na území od Rozsoch po Dolní Rožínku a Bukov jedno z našich 
největších uranových ložisek, ROŽNÁ (dlouhé 7 km, široké 0,8 km a přes 
1000 m hluboké). V roce 1957 na něm byl otevřen důl Rožná I (Karel Hav-
líček Borovský), od roku 1959 Rožná II (Jasan- samostatně od roku 1963) 
a od roku 1962 Rožná III, která se stala nejhlubší šachtou na Moravě. Cel-
kem se z ložiska Rožná vytěžilo téměř 15 milionů tun uranové rudy. Dnes 
jsou zdejší uranové doly jedinými činnými v Evropě!

Hrad na návrší nad Bobrůvkou založil zřejmě až poč. 14. st. některý 
z potomků Demetera z Bukového a nazval ho Demitrov, zkráceně Mitrov. 
Podle hradu se píše v r. 1358 Bohuslav z Mitrova. I zdejší archeologické 
nálezy jsou datovány do 14. st. V roce 1588 byl už pustý. Hrad byl ze tří 
stran obklopen příkopem a valem, ze zbývající jej obtékala Bobrůvka. Nej-
lépe dochovanou částí hradu je přízemí bývalé čtyřhranné věže s gotickým 
oknem. Dále lze spatřit zbytky hradeb a příkopů i rozvaliny paláce. 

SEDM DIVŮ BYSTŘICKA 

S E D M  D I V Ů  B Y S T Ř I C K A -  5    t e x t :  H y n e k  J u r m a n

26. Hrad Mitrov

25. Kostel v Doubravníku

27. Kostel ve Strážku

28. Dřevěný most Černvír
29. Kostel sv. Trojice v Bystřici

Kostel sv. Trojice stojí na dnešním hřbitově a byl vystavěn v letech 
1614-1615 Janem Čejkou z Olbramovic jako evangelický. Po Bílé hoře byl 
uzavřen a zpřístupněn až roku 1719. V roce 1735 si pod kostelem zbudoval 
hrobku hrabě Arnošt Matyáš Mitrovský. 

Šindelem krytý trámový most přes řeku Svratku je ukázkou lidové archi-
tektury. Je nejstarší na Moravě, pochází z roku 1718. Je dlouhý 32 m a širo-
ký 2,6 m, jeho konstrukce je věšadlová, materiálem je jedle a částečně dub. 
V roce 1761 ho strhla povodeň. Byl využíván až do roku 1954. Důkladně 
byl opraven v roce 1971 a novým šindelem opatřen v roce 1996. Nyní čeká 
na výměnu nosných trámů. Most je zobrazen na poštovní známce.

Kostel sv. Šimona a Judy ve Strážku byl vystavěn převážně renezančně 
v roce 1616 pro nekatolíky Vilémem Muňkou z Ivančic. Jednolodí je zakle-
nuto valenou klenbou s lunetami a pozdně renezanční štukovou a freskovou 
výzdobou. Pozoruhodný je i kostelní mobiliář. 

Tři erby a údaje o přestavbě kostela jsou vytesány nad bočním vchodem. 
Kostel byl opraven v roce 1897. Před vstupem na hřbitov stojí socha sv. Jana 
Nepomuckého.
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SPORT A INZERCE

Městská památková zóna (vyhlášena 20. 11. 1990) zahrnuje 100 domů 
a chrání 20 budov a domů v srdci památného Jimramova. Mezi nimi radnici, 
faru, zámek, empírovou horní školu, či rodné domy J. Karafi áta, bratří Mrští-
ků a K. Slavíčka. Zvláště náměstí v okolí radnice se chlubí některými pěkně 
udržovanými domy (čp. 37, 38, 39, 41 ad.).  

30. Hrad Pyšolec 

Hrad na skalnatém zalesněném návrší nad pravým břehem Svratky, dnes 
nad vyrovnávací nádrží Vírské přehrady, vznikl pravděpodobně na přelomu 
13. a 14. století díky Pernštejnům. Pyšolec zpustl ve 2. pol. 15. st. Hradu 
vévodila mohutná válcová věž (9,5 m v průměru, světlost vnitřní šachty pou-
ze 1,2 m), nedaleko níž byla do skály vylámána hluboká studna. Značná část 
věže se zachovala dodnes, navíc i zbytek paláce, hluboké příkopy a valy. Ze 
zříceniny je nádherná vyhlídka do údolí Svratky. 

Farní kostel sv. Petra a Pavla vyhořel v roce 1917 a na jeho místě vznik-
lo v letech 1923-1924 zajímavé dílo architekta Kopřivy, jež fi guruje mezi 
našimi předními kubistickými stavbami, i když v sobě zahrnuje původní 
presbytář s křížovou klenbou. Evropským unikátem je věžička nad pres-
bytářem, zajímavá je i osamoceně stojící věž. Kostel má dnes měděnou 
střechu a pozlacenou repliku původního kříže z roku 1666. Sousoší patronů 
nad vchodem je rannou prací Josefa Kubíčka.

SEDM DIVŮ BYSTŘICKA 

f o t o :  H . J u r m a n  ( 6 ) ,  J . H o r á k  ( 4 ) ,  a r c h i v  ( 2 )

32. Kostel ve Štěpánově

31. MPZ Jimramov

33. Hrad Aueršperk

34. Dřevěný most Pernštejn

35. Kostel v Černvíru

Původně románský kostelík Nanebevzetí Panny Marie v Černvíře byl 
vystavěn asi v první polovině 13. století se dvěma polokruhovými apsidami, 
což bylo uspořádání u nás unikátní. Jeho podobu setřely stavební úpravy ve 
14. a pak v 17. století, kdy byla přistavěna loď s barokním průčelím. Cenný je 
mramorový portál dnešní sakristie a také fresky asi z pol. 14. stol., které před-
stavují Narození Páně, Poslední večeři, Umučení Páně a Poslední soud. Obje-
veny byly až v roce 1969. Součástí fresek je i erb se třemi rybami. K tomuto 
rodu, jenž vlastnil nedaleké Klečany, patřili zřejmě i držitelé Černvíra.

Cennou památkou je krytý  most trámové konstrukce přes Nedvědičku 
v osadě Pernštejn. Je 4 m široký a 12 m dlouhý, v bočních stěnách má po 
čtyřech oknech a krytý je šindelem. Poprvé je zmiňován v roce 1864, v 
roce 1933 byl obnoven. Rozsáhlou opravou prošel v roce 2004. Zvláštností 
tohoto mostu jsou jeho 4 zděné rohové pilíře.

Zřícenina se nachází na vyvýšenině obtékané ze tří stran říčkou Bystřicí. 
Roku 1325 se píše Jimram z Pernštejna a Aueršperka, ale už roku 1403 byl 
hrad pustý. Chránil jej až 13 metrů hluboký suchý příkop. Vstup do hradu ješ-
tě chránila vysoká válcová věž, z níž se do dneška zachovalo zajímavé torzo. 
Kromě něj si můžeme prohlédnout na Aueršperku ještě četné zbytky zákla-
dového zdiva paláce a samozřejmě hluboký příkop s valem. V bystřickém 
muzeu mají odtud pěknou keramiku ze 14. století. Úlomek výlevky ve tvaru 
koňské hlavy je považován za jeden z nejušlechtilejších nálezů na Moravě. 
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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.

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

• RYCHLÉ PŮJČKY BEZ POPLAT-
KU PŘEDEM tel: 777 571 593

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

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

• Práce na Vysočině za 20000 Kč/M?!
Využijte celostátní program pracov-
ního zařazení. HPP, VPP, ŽL., Brig. 
Tel. Nonstop – 841111141

• Povedu daňovou evidenci a PÚ 
včetně mezd menším fi rmám. Tel.: 
724 932 861

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

Povinností posledního prodejce 
je podle platného zákona o odpa-
dech mimo jiné informovat spo-
třebitele o požadavku, aby elek-
trozařízení nebyla odstraňována 
spolu se směsným komunálním 
odpadem, ale aby byla odkládá-
na buď do míst k tomu určených, 
např. vyhláškou obce, nebo míst 
zpětného odběru. 

Zároveň však zákon poslednímu 
prodejci ukládá povinnost zajistit, 
aby spotřebitel měl při nákupu nové-
ho elektrozařízení možnost odevzdat 
k zpětnému odběru použité elektro-
zařízení v místě prodeje či dodávky, 
a to ve stejném počtu kusů prodá-
vaného elektrozařízení podobného 
typu a použití, tzv. kus za kus. To vše 
nabylo účinností již 13. srpna 2005.

Sběr vyřazených elektrozařízení 
od zákazníků

Prodejce může ovlivnit chování spotřebitele
Akciová společnost Elektrowin 

jakožto provozovatel kolektivního 
systému založeného výrobci pro 
plnění povinností zpětného odběru 
elektrozařízení, velkých a malých 
domácích spotřebičů, nářadí a ná-
strojů nabídla prodejcům možnost 
zapojení do systému a pomoc při 
dodržení povinností stanovených 
zákonem prodejcům.

Pokud se prodejci registrují 
v systému (jednoduchá bezplatná 
registrace), nejenže mají zdarma 
možnost získat informační mate-
riály pro spotřebitele, ale také 
mají možnost spotřebiče, které 
jim zákazníci přinesou při nákupu 
nových, odevzdat bezplatně do nej-
bližších míst zpětného odběru nebo 
objednávat odvoz spotřebičů pří-
mo z prodejny. Někteří prodejci již 
rozšířili tyto možnosti i o možnost 

Prodejny s elektrozařízením jsou vybaveny materiály pro spotřebite-
le, kde najdou všechny informace k tomu, jak zacházet s vysloužilými 
elektrospotřebiči.

odebírání spotřebičů i bez vázá-
ní na nákup nového. Každopádně 
je každý zaregistrovaný prodejce 
označen samolepkou s potřebnými 
informacemi pro spotřebitele. Zde 
je uvedeno i nejbližší další místo 
určené k zpětnému odběru.

Podmínkou spolupráce je pře-
dávání pouze kompletních spo-
třebičů, proto je i prodejce vázán 
povinností odebírat od zákazníků 
pouze kompletní spotřebiče. Pokud 
je zařízení nekompletní (např. chy-
bí kompresor u ledničky), má prá-
vo je odmítnout a elektrozařízení 
od něho nepřevzít. Důvodem je 
jednak ochrana obsluhy prodejny 
a jednak životního prostředí, pro-
tože z poškozených spotřebičů 
mohou unikat nebezpečné látky 

a na to provozovna není zařízena. 
Takové elektrozařízení je nutné 
předat odborníkům – nejčastěji 
vyškoleným pracovníkům sběrné-
ho dvora – a dále s takovým spo-
třebičem nakládat jako s nebezpeč-
ným odpadem. 

Spotřebiče odvážené od posled-
ních prodejců jsou předávány 
recyklačním zařízením, která ho 
odborným způsobem demontují, 
oddělí jednotlivé materiály, které 
pak předávají především k mate-
riálovému využití. 
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CO MŮŽETE 
SPOLEČNĚ S NÁMI UDĚLAT 
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
ODEVZDÁVEJTE ELEKTROZAŘÍZENÍ 
V MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU!

Malé
spotřebiče

Velké 
spotřebiče

Chlazení

Střední
spotřebiče

Nářadí, 
hobby, dílna

Zahrada

Elektrowin, a. s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4

tel.: 241 091 843, fax: 241 091 834
e-mail: sber@elektrowin.cz

www.elektrowin.cz

Ban A4.indd 1 17.5.2007 11:47:19
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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: 777 910 625

PILAŘSKÁ VÝROBA
pořez kulatiny

prodej řeziva

trámy

střešní latě

kratina

MOBILNÍ KATR
pořez kulatiny u zákazníka

Jaroslav Kabelka

mob.: 608 328 299

tel.: 515 532 381

Česko, Slovensko, Chorvatsko, 
Řecko, Turecko, Tunisko, Egypt 

a další lokality 
dle Vašeho výběru!

Široká nabídka last minute dovolené, 

úspora času - nemusíte chodit do desítek 

CK, abyste si vybrali. Ceny jako pořá-

dající ck. Navíc nožnost splátkového 

prodeje! Komplexní služby pro podniky 

a kolektivy. 

CA Markéta
Masarykovo nám. 11

593 01  Bystřice nad Pernštejnem
tel. 777 352 323

www.camarketa.cz

ORTOPEDICKÉ
MATRACE
POLŠTÁŘE

Po - Pá 
9.00 - 11.30 hod.

DIPO CZ, s.r.o.
Masarykova 1493

(hotelový dům DUO)
Nové Město na Moravě

PŮJČÍM PENÍZE

BEZ POPLATKU

MOB. 774 511 300

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

Hledám zdravotní 
sestru 

na 32hodin týdně na dvě 

pracoviště-zubní 

ambulance Rovečné 

a Štěpánov nad Svratkou. 

Zn.: od půli dubna do 
září 2008

 Tel.: 603 820 511

UHLÍ

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

Nabízíme:
Hnědé uhlí Ledvice, černé uhlí Ostrava, PL,
kostkoořech Sokolov, brikety hnědouhelné

Využijte možnost výhodného předzásobení bez dlouhých čekacích 
lhůt na dovoz.

Již nyní prodej za nejnižší ceny v tomto roce.

nabízí nabízí 
strojní založení trávníkůstrojní založení trávníků

Bližší informace podá ing. Nemrah na 
tel.: 566 552 595, 606 770 125
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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

Nabízíme volné 

prostory k pronájmu.

Masarykovo nám. 46 

(nad novou poštou) 

vhodné jako 

kanceláře nebo 

prodejna.

Informace na tel.: 

724 314 457

PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ

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

Po-9.30-16.00
Čt-9.30-16.00

tel.777 034 567
   -608 034 567

Nemůžete dojet k nám,
dojedeme k Vám.

www.pujcime-vam.cz
MOŽNOST SPOLUPRÁCE
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Obec: Netín
Okres: Žïár nad Sázavou
Rod. dùm s pøedzahr. (3+1, kachl.

2kamny, koup., WC, stodola) Poz.: 400 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 680.000,- Kè

13RD13RD123

13RD135

13RD145

Obec:  Bohdalov
Okres: Žïár nad Sázavou
Rodinný dùm v zapoèaté rekonstrukci 

2(2+kk, pùda) Pozemek 90 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 425.000,- Kè

Obec: Radostín nad Oslavou
Okres: Žïár nad Sázavou
Vesnický rodinný dùm se zahrádkou 

2(2+1, pùda). Pozemek: 400 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 320.000,- Kè

13RD136 13CH121

13BT157

13RD124
13RD135

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

2šatna, pùd. prostor) Poz.: 4574 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 630.000,- Kè

13RD12813BT157 13RD152

Obec: Hluboká u Krucemburku
Okres: Havlíèkùv Brod
Starší rodinný dùm (4+1, pùda. dílna, 

2kùlna) Pozemek.: 513 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 530.000,- Kè

13RD154

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

2Poz.:1 005 m

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

Obec: Vojnùv Mìstec
Okres: Žïár nad Sázavou
Rozestavìný rodinný dùm ( 6+1, dùm 

2je podsklepený )  Poz.: 600 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 835.000,- Kè

13BT164

Obec: Žïár nad Sázavou
Okres: Žïár nad Sázavou
Pronáj. obchodu a kancel. prostor 

2 2(obchod - 235 m , kancel. 102m )

Tel.: 566 524 979

CENA: 33.000,- Kè/mìs. - obchod, 
15.000,. Kè/mìs. - kancel.

Obec: Poèátky
Okres: Pelhøimov
Rodinný dùm (4+1, WC, koup., WC, 

2pùda, garáž, zahrádka) Poz.: 230 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.200.000,- Kè

Vážný zájemce 

koupí zachovalý 

s menší zahrádkou 

v okolí Bystøice n. P.

rodinný domek

Tel.: 725 744 893

13RD188 13RD185 13RD154 13RD184

13ZU173

Obec: Sedlice
Okres: Pelhøimov
Pozemek k výstavbì chaty. Pøíp.: El.- 

2220 V na hr. poz. Pozemek: 1.000 m

Tel.: 566 524 979
CENA:160.000,- Kè

13PZ176 13KO177 13KO167

Vážný zájemce 

koupí zachovalý 

s menší zahrádkou 

v okolí Bystøice n. P.

rodinný domek

Tel.: 725 744 893

Koupím

800 tis. 

Tel.: 602 729 533

menší chatku 

s pozemkem do 

na Bystøicku. 

13RD186

13CH189
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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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