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V neděli odpoledne dne 1. 6. 2008 
se přehnala obcí Rovné více než sto-
letá povodeň. V důsledku extrémní 
srážky přišel příval vody z celého 
území nad železniční tratí, dále přes 
silnici a následně se přelil přes obě 
vodní nádrže. Povodeň trvala asi 
hodinu a zejména v Rovném napá-
chala velké škody na soukromém 
i obecním majetku. Měřením srážky, 
které provádí průběžně pan Jiří Petr 
v Rovném, bylo potvrzeno, že v době 

POVODEŇ V ROVNÉM

odpoledního deště v lokalitě napršelo 
během necelé hodiny 50 mm vody. 
Z tohoto údaje a z výpočtu velikosti 
stoleté vody od Českého hydrome-
teorologického ústavu lze dovodit, 
že obcí protekla více než stoletá 
povodeň. Za všechna slova hovoří 
fotografi e povodně tak, jak je poří-
dili návštěvníci nedělní pouti v Rov-
ném Ing. Karel Daněk a paní Míla 
Kadlecová.

Odbor životního prostředí

OBJEV NA BYSTŘICKU

Bystřicko ještě zdaleka nevydalo všechny své poklady a divy! Přesvědčil 
nás o tom červnový unikátní nález v jedné naší historické lokalitě. Jedná se 
o kbelcovou přilbu z konce XIV. století, která dokládá pohnuté události 
na Bystřicku.

Patřila určitě nějakému urozenému a bohatému bojovníkovi, jenž byl podle 
zjištění PhDr. Vlada Cisára zasažen třemi střelami z kuše do hlavy. Pozurodná 
helma, která si nyní vyžádá restaurátorský zásah, mu tedy stejně nepomohla.

Přinášíme jak snímek čerstvě nalezené přilby na Bystřicku, tak i vyobrazení 
praktické stejné helmy, která se našla v roce 1850 ve zřícenině hradu Tannen-
berg a je vystavena v muzeu v Darmstadtu.

O podrobnostech unikátního nálezu z Bystřicka Vás budeme exkluzivně 
informovat v příštím čísle Bystřicka.                                Text i foto: HJ
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  INZERCE

Obec: Bystøice nad Pernštejnem
Okres: Žïár nad Sázavou
Rod. dùm 4+1 v probíhající 
rekonstrukci. (4+1, pùda, sklep). 

2Pozemek: 320 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 840.000,- Kè

13RD

13RD135

13RD145

Obec: Modlíkov
Okres: Havlíèkùv Brod 
Rod. dùm se zahradou a  ateliérem po 
rek. (3+1, koup., WC, gar., el. ker. pec.) 

2Poz.: 776 m

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

Obec: Svratka
Okres:Žïár nad Sázavou
Rodinný dùm ve Svratce (2 bytové 
jednotky 2+1 a 1+1, pùda) 

2Pozemek:700m

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.565.000,- Kè

Obec: Štìpánov nad Svratkou
Okres: Žïár nad Sázavou
Výr. objekt (laeser CHebar - 1200W,
vysokozdvyž. vozík) 

2Celk. pl. poz.: 200 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 5.150.000,- Kè

13CH121

13BT157

13RD124
13RD135

13RD12813BT157 13RD15213BT164

Kutil koupí 

Za nabídky dìkuji. 

menší rodinný dùm 
k rekonstrukci 

i v horším stavu. 

Tel.: 602 729 533

Obec: Žïár nad Sázavou
Okres: Žïár nad Sázavou
Nový byt 3+kk v ZR. Celk. plocha bytu: 
89,1 m2. K nastìhování zima 2008 - 
jaro 2009 

Tel.: 566 524 979
CENA: 2.333.539,- Kè

13BT175 13BT174

Mladí manželé koupí 

vhodnou
k výstavbì 

rodinného domu 

na Bystøicku. 

parcelu

(do 1000 m )

Tel.: 602 737 135

2

Obec: Velké Tresné
Okres: Žïár nad Sázavou
Vesnický rod. dùm se zahr. ( 3+1, 
koup., WC ve výstavbì, dílna) 

2Poz.: 340 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 750.000,- Kè

13RD202

Obec: Olší nad Oslavou
Okres: Žïár nad Sázavou
Rodinný dùm se zahradou, polem a 
lesem (2+1 koup., WC, kùlna, dílna, 

2zahr.) Poz.: 3400 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 3.100.000,- Kè

Obec:Lhotka
Okres: Žïár nad Sázavou
Rozestav. rod. dùm 5+1 s gar. ve 
Lhotce. Hrubá stavba, inž. sítì na hr.

2poz. Poz.: 762 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.455.000,- Kè

13BT216

Obec: Køižánky
Okres: Havlíèkùv Brod
Prodej luxusní chalupy (2x apartmán 
3+kk, koup., WC, vin. sklep, vè. 

2vybavení) Poz.: 3000 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 5.850.000,- Kè

13CH235 13RD23113RD231

13RD238 13RD232 13RD239

Obec: Horní Hlíny
Okres: Žïár nad Sázavou
Býv. zem. usedlost se zahradou 
stodolou a bývalými chlévy (3+1, pùda) 

2Poz.: 2395m

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

13ZU234 13KO233

13RD198 13RD206

�����



 INZERCE
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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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Společnost Františka 
Kroha

pořádá ve středu 
16. 7. 2008 v 17.00 

v TIC Bystřice n. P.
uvedení sbírky poezie

Hynka Jurmana
SKLOŇOVÁNÍ

Následovat bude malinká před-

náška o kráse malých knih.

„Nejen silné romány, i malé 
knížečky jsou krásné. 

K zulíbání...“



POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA
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Jubilanti

ČERVENEC  2008
Věra Ťupová    89 let
Božena Houdková   88 let
Eliška Kubíková   87 let
Marie Doláková   85 let
Kamila Ďurošková  80 let
Martin Ladvenica   80 let
Božena Štěpánková   80 let
Yvette Fendrychová  75 let
Anna Hellová   70 let

10. 7. Gympl
11. 7. 10.000 př. n. l.
12. 7. U mě dobrý
13. 7. Tahle země není pro starý
14. 7. Lovci pokladů - Kniha 
 tajemství
15. 7. Venkovský učitel
16. 7. Indiana Jones a království
 křišťálové lebky
17. 7. Bláznovo zlato
18. 7. Václav
19. 7. Nejkrásnější hádanka
20. 7. Sex ve městě

Program letního kina SK 
Bystřice n. P. 2008

Samospráva projednala plnění 
rozpočtu roku 2008 a konstatovala, 
že výdaje prvních 5 měsíců tohoto 
roku byly značné a řada dalších věcí 
je objednána. Proto musí po zbývající 
část roku šetřit a pořizovat jen věci 
nezbytné. Rozhodnutí o případných 
dalších větších výdajích odkládá na 
podzim, kdy bude jasné, zda ještě 
v rozpočtu zbývá dostatek peněz.

Dne 21. 6. se na fotbalovém stadi-
oně v Domaníně uskuteční fotbalový 
zápas o mistra Domanína - neboli sta-
ří proti mladým. Samospráva i účast-
níci mače srdečně zvou veřejnost, 
aby se postarala o důstojnou kulisu 
utkání.

Samospráva bere na vědomí, že 
nám nebyla poskytnuta dotace ze 
Státního fondu životního prostředí na 
rekonstrukci rybníka u kapličky. Na 
základě toho rozhodla znova oslovit 
projektanta s cílem najít jiné řešení, 
jak rybník odbahnit a vyčistit.

Zdeněk Skula, předseda samosprávy 

Z jednání samosprávy 
v Domaníně

V souvislosti s vyhlášením 
infl ace za rok 2007 zvyšujeme od 
1. 7. 2008 platbu za kabelovou tele-
vizi na částku 170,- Kč měsíčně. 
S provozovatelem kabelové televi-
ze SATT. a. s. Žďár nad Sázavou se 
podařilo tuto cenu udržet na přibliž-
ně stejné úrovni jako v předešlých 
letech a navíc se rozšíří programo-
vá nabídka o program AXN.

Město Bystřice

OZNÁMENÍ

Změna programu vyhrazena! Aktuální znění na www.bystricenp.cz

OREL župa METODĚJOVA a OREL jednota Bystřice nad Pernštejnem
CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ VÍTOCHOV

sobota 5. července 2008
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  ZPRÁVY Z MĚSTA 

Z  r a d y  m ě s t a
Žádost Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem o příspěvek na dopravu 

do Crimmitschau

Gymnázium opětovně žádalo o příspěvek na dopravu na partnerskou náv-
štěvu do Crimmitschau. Tato žádost byla již komisí v 1. kole grantů mlá-
deže hodnocena a komise tuto žádost z hodnocení vyřadila. Důvodem byla 
neslučitelnost s pravidly hodnocení – dle pravidel komise nebude podporovat 
školské aktivity související s výukou. Pro vyřazení bylo 8 členů komise, 1 byl 
proti. Rada s návrhem komise souhlasila. Na jednání rady byla pozvána paní 
Mgr. Filipová z gymnázia a Bc. Jiří Dufek, který je předsedou komise, aby 
společně s námi žádost projednali. Kalkulace na dopravu činí 35.000,- Kč, 
další náklady v původní žádosti byly vyčísleny na 9.000,- Kč. Gymnázium 
požadovalo příspěvek od města ve výši 28.000,- Kč. Rada města uložila komisi 
mládeže a sportu vyhlásit druhé kolo grantu mládeže do konce května 2008 
a doporučila Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem podat po odstranění formál-
ních nedostatků druhou žádost do nově vyhlášeného grantu.

Schválení smlouvy CONCENTUS MORAVIAE
Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. předložilo Městu Bys-

třice n. P. návrh smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního 
festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE. Tato smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou, a to na tři ročníky festivalu (2009 - 2011). Město se tou-
to smlouvou zavazuje mimo jiné poskytnout účelový příspěvek na organizaci 
koncertů v našem městě, a to částkou 37.000,-Kč za jeden ročník. Rada města 
schválila Smlouvu o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního fes-
tivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE na dobu určitou, a to na tři 
ročníky festivalu (2009-2011). 

Pódium na náměstí

RM na své schůzi dne 6. 11. 2007 schválila přípravu a realizaci akce 
s názvem „Bystřické léto“ - soubor kulturně společenských akcí v Bystřici 
nad Pernštejnem (na náměstí je plánováno – Nedělní dopoledne s dechovkou, 
Balady a romance, Divadlo na náměstí, Diskomaratón, Folk-country Pátek). 
Všechny tyto akce směřují k oživení náměstí kulturně společenským i spor-
tovním životem, což se i daří. Akcí na náměstí neustále přibývá a s tím roste 
i potřeba podia. V současné době se většinou staví kvalitní jednorázové pódi-
um (jež je náročné na stavbu a vzhledem k četnosti akcí se začíná, i přes výhod-
né ceny majitele pódia, prodražovat - 1 akce = 10 až 20 tis. Kč). Proto se jeví 
ekonomické vytvořit stabilní pódium. Ideální umístění je na betonové ploše 
před víceúčelovou budovou. Rekonstrukcí této plochy by se neutěšené místo 
v centru náměstí upravilo a zatraktivnilo. Je zřejmé, že stabilní pódium by se 
zaplatilo vzhledem k četnosti akcí cca za 2 roky. Ing. Jana Handlová vytvořila 
architektonický návrh stabilního podia tak, aby byl v souladu s budoucí podo-
bou náměstí. Cena je cca 253 tis Kč včetně DPH. Rada města schválila návrh 
na vybudování stabilního pódia na betonové ploše před víceúčelovou budo-
vou. Konečná úprava plochy bude provedena v rámci celkové rekonstrukce 
náměstí.

Nabídka fi rmy LARN na spolupráci při zajišťování veřejného pořádku
V současné době město spolupracuje s fi rmou LARN jednak při odchytu 

volně pobíhajících psů a dále jsou na jejich pult centrální ostrahy napojeny 
všechny městské budovy včetně škol. Spolupráce je oboustranně výhodná, 
a proto se nabízí možnost (po nevydařených námluvách s Městskou policií 
v Novém Městě na Moravě) prohloubit spolupráci i na poli kontroly klidu 
veřejného pořádku, kontroly plnění podmínek stanovených městem při provo-
zování diskoték, sportovních, kulturních a jiných akcí, upozorňování fyzických 
a právnických osob na zjištěné nedostatky, ochrany veřejného majetku atd. 
Jejich hlavní činnost by spočívala jednak v kontrole, jednak v upozorňování 
na nedostatky a zejména v oznamovací povinnosti a úzké spolupráci s místní 
Policií ČR, což je předjednáno. Takováto spolupráce již funguje v Městu Rá-
jec-Jestřebí. Rada města schválila fyzickou ostrahu fi rmou LARN od 1. 7 - 31. 
12. 2008.

Žádost Miroslava Korbičky o schválení fi nanční výpomoci
Kulturistický oddíl TJ Sokol požádal o schválení fi nanční výpomoci pro 

závodníka Jaroslava Paseku, který na letošním Mistrovství Moravy a Slezska zís-
kal zlatou medaili. O týden později na Mistrovství České Republiky skončil na 
druhém místě. Zároveň na tomto mistrovství byl vybrán do reprezentace České 
republiky. 15. 5. 2008 odlétá na Mistrovství Evropy do Španělska. Jelikož je celá 
závodní sezona fi nančně velmi náročná a většinu si platí sám, žádá o fi nanční 
výpomoc v hodnotě 20 000 Kč. Rada města schválila příspěvek na účast Jarosla-
va Paseky na Mistrovství Evropy v kulturistice ve výši 20 000,- Kč.

Žádost Zdeňka Tomáška o fi nanční příspěvek na Den dětí
Zdeněk Tomášek žádal o fi nanční příspěvek na Den dětí v lanovém centru, 

který zapadá do akce Dny dětí v Bystřici a je pořádán ve spolupráci s ostatními 
bystřickými subjekty (kulturní dům, sokolové,….) na propagaci této význam-
né akce. Doposud na vlastní propagaci, ač zahrnovala i jiné možnosti sportov-
ního vyžití než návštěvu lanového centra, platili pouze z vlastních fi nančních 
prostředků. V letošním roce na propagaci vynaložili z vlastních fi nančních 
prostředků částku cca 300.000,- Kč. V tomto případě se jedná o společnou akci 
a část nákladů samozřejmě ponese i lanové centrum (ohňostroj, propagace v 
rádiu,…), a proto žádají o příspěvek ve výši 30.000,- Kč na společnou propa-
gaci. Věří, že se tím jednorázově zvýší účast dětí na této akci a následně do 
Bystřice „přitáhne“ další návštěvníky koupaliště, sportovní haly, samozřejmě 
i lanového centra, a tím se následně samozřejmě zvýší i poptávka po doplňko-
vých službách cestovního ruchu, jako jsou obchody, ubytování,… a Bystřice 
získá stálé návštěvníky i z okolních regionů. Rada města schvaluje příspěvek 
na Den dětí Zdeňku Tomáškovi ve výši 20 000,- Kč.

Projektová dokumentace novostavby kanalizace v Domanínku a Domaníně
Do roku 2010 musí být odkanalizovány všechny lokality nad 2000 ekviva-

lentních obyvatel. Město je kompletně odkanalizováno až na Domanínek, což 
v současné době není už místní část, ale místní označení jedné části Bystřice 
(v Domanínku jsou už ulice Lnářská, K Hájům atd.). Proto je nutné připravit 
projekt pro žádosti o dotace. Město prostřednictvím SVK vysoutěžilo projekt 
za 230 tis., z toho polovinu, tedy 115 tis. Kč jsme získali díky grantu z Fondu 
Vysočina, tj. na město zůstává 115 tis. Kč.

U kanalizace v Domaníně je situace složitější. Už se nejedná o lokalitu nad 
2000 obyvatel, ale přesto je nutné se na kanalizaci připravovat i s ohledem na 
plánované odbahnění Domanínského rybníka a s případnou možností získat 
dotaci na realizaci. I zde byla možnost získat dotaci z Fondu Vysočina, která 
v tomto případě činí 28,56 %, tj. 120 tis. Kč., celková cena je 420 tis. Kč. Zde 
ještě neproběhla soutěž na projektanta, ceny jsou tedy orientační.

Rada města schvaluje příspěvek SVK ve výši 115 tis. Kč na projektovou 
dokumentaci novostavby kanalizace Domanínek. Rada dále schvaluje přijetí 
dotace z Fondu Vysočiny grantového programu „Čistá voda 2008“ na projek-
tovou dokumentaci DUR kanalizace místní části Domanín a částku ve výši cca 
300 tis. na dofi nancování z prostředků města.

Pokračování na str. 7 
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Závěrečný účet města Bystřice za rok 2007
Hospodaření města za rok 2007 vykazuje záporné saldo příjmů a výnosů 

ve výši 44 864 Kč. Ztráta bude hrazena z přebytků let minulých. Schválený 
rozpočet pro rok 2007 počítal s příjmy i výdaji ve výši 235 mil. Kč, přičemž 
skutečnost činila na straně příjmů i výdajů přibližně 284,57 mil. Kč s rozdílem 
cca 45 tis. Kč na straně výdajů. Rada města projednala závěrečný účet města 
za rok 2007 včetně návrhů na rozdělení zisku z hospodářské činnosti a zis-
ků příspěvkových organizací a doporučuje Zastupitelstvu města Bystřice nad 
Pernštejnem závěrečný účet ke schválení.

Účetní závěrka společnosti Poliklinika Města Bystřice n. P. s. r. o.
Společnost vykázala za účetní období roku 2007 zisk 117 454,13 Kč, kte-

rý jednatelka navrhuje použít na snížení účtu neuhrazené ztráty z minulých 
období. Poliklinika vykazuje zvýšení vyžádané péče – pracoviště rtg a bio-
chem. laboratoře, nárůst oproti roku 2006 o 9,7 %, v roce 2007 byl pořízen 
nový investiční majetek ve výši 662.150 Kč, odpisy hmotného majetku jsou 
897.135,- Kč. Dozorčí rada nemá výhrad k činnosti společnosti. Rada města 
ve funkci Valné hromady společnosti Poliklinika Města Bystřice n. P. s. r. o. 
schválila účetní závěrku společnosti za rok 2007, zprávu dozorčí rady společ-
nosti, přeúčtování zisku na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Účetní závěrka společnosti Bystřická tepelná s. r. o.
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti Bystřická tepelná s. r. o. 

schválila účetní závěrku společnosti za rok 2007, rozhodnutí společníka při 
výkonu valné hromady, rozdělení zisku z hospodářského výsledku po zdaně-
ní za rok 2007 ve výši 754.770,85 Kč - rezervní fond 250.000,- Kč, sociální 
fond 64.446,85 Kč, fond reprezentace společnosti 5.000,- Kč, nerozdělený zisk 
440.324,- Kč a dále rada schválila příspěvek zaměstnavatele na penzijní připo-
jištění maximálně ve výši 900,- Kč/měsíc/zaměstnance.

Účetní závěrka společnosti Areál sportu s. r. o.
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti Areál sportu s. r. o. schvá-

lila účetní závěrku společnosti za rok 2007. Společnost vykázala v účetním 
období roku 2007 ztrátu ve výši 343 508,56 Kč. Dozorčí rada doporučuje 
uhrazení ztráty zřizovatelem. Na ztrátě se podílely zejména tyto skutečnosti: 
ztráta vnitřního bazénu -215 tis. Kč, ztráta venkovního koupaliště -171 tis. Kč, 
rekonstrukce posilovny 141 tis. Kč a výměna dveří 26 tis. Kč.

Účetní závěrka společnosti TS města a. s.
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti TS města a. s. schválila 

účetní závěrku za rok 2007, která skončila se ztrátou 734.273,60 Kč. Rada 
města souhlasila se zaúčtováním ztráty na účet 429 100 – neuhrazená ztráta 
z minulých období s tím, že ztráta bude uhrazena z budoucích zisků. Ztráta 
byla způsobena zejména starými ekologickými zátěžemi – zářivky a pryžová 
těsnění na Železince ve výši 377 tis. Kč a také účetními náklady starého areálu 
ve výši 476 tis. Kč. 

Návrh na rekonstrukci bowlingových drah ve sportovní hale
Areál sportu s. r. o. navrhnul rekonstrukci bowlingových drah, a to zejmé-

na proto že za celou dobu fungování sportovní haly jsou tržby za kuželky cca 
o 80% nižší než tržby z bowlingu. Již dříve Areál sportu navrhoval možnost 
rekonstrukce kuželkových drah na bowlingové, čímž by se určitě zvýšily trž-
by společnosti. O kolik by to bylo, je obtížné určit, ale předpokládají zvýšení 
tržeb o cca 50%. Na stávajících 2 drahách se hraje ve třech dnech dvě ligy dlou-
hodobých soutěží, kdy se již veřejnost na bowling nedostane a také zejména 
o víkendech je zájem o bowling pravidelně větší, než může Areál sportu nabíd-
nout. Pokud by byly 4 dráhy, může Areál sportu začít pořádat o víkendech 
i pravidelné turnaje a soutěže, pro které jsou 2 dráhy nedostatečné. Také je tu 
nebezpečí, že někdo další 4 dráhy vybuduje a naopak dojde k odlivu zájemců ze 
sportovní haly za lepšími podmínkami. V současné době jsou ceny bowlingových 
drah výhodné (při výstavbě v roce 2002 stály 2 bowlingové a 2 kuželkové dráhy 
bez monitoring systému 3,2 mil., dnes by ta cena byla nižší viz. nabídka) a navíc 
lze stávající dráhy odprodat. Financovat tuto rekonstrukci by mělo jako maji-
tel nemovitosti Město Bystřice n. P., ale mohlo by také společnosti Areál sportu 
potřebnou částku půjčit a ta by ji dle dohodnutého splátkového kalendáře vrátila. 
Rada města v současné době nesouhlasí s výstavbou nových bowlingových drah 

a s odstraněním kuželkových drah ve sportovní hale zejména z těchto důvodů: 
jedná se o vysokou investici za situace, kdy všechny dráhy jsou provozuschopné 
a relativně v dobrém stavu, a dále by město mělo nabídnout větší škálu nabídky, 
tj. jak pro příznivce bowlingu, tak kuželek. K otázce případné změny drah se 
přistoupí při naplnění jejich životnosti.

Park na ulici Bočkova
V minulém roce došlo k demolici domu na ulici Bočkova. Toto provedli 

obyvatelé Starého města v rámci brigád. Letos je nutno akci dokončit. Vybu-
dování parku by proběhlo ve dvou etapách. Etapa první, která by se realizova-
la ještě letos, zahrnuje terénní úpravy plochy, založení trávníku, vybudování 
pěšinky, oplocení, osazení lavičkami, odpadkovým košem. Náklady na první 
etapu jsou ve výši 175 tis Kč. Druhá etapa by proběhla v roce 2010 a zahrno-
vala by osazení herními prvky, popř výsadbu dřevin. Posun na rok 2010 je z 
důvodu pravděpodobného sedání nezhutněných vrstev na straně u opěrné zdi.

Skateboardová plocha
Na schůzi rady dne 8. 4. 2008 byla projednávána žádost Tenisového klubu 

na změnu umístění asfaltové plochy pro skateboard. V rozpočtu pro rok 2008 
byla schválena částka 280 tis. Kč na plochu pro skateboard. Výše této částky 
byla vyměřena pro umístění plochy mezi víceúčelový kurt a házenkářské hřiš-
tě. Tenisový klub poslal žádost s návrhem na přemístění této plochy a navrhl 
čtyři možné lokality, z nichž jsou dvě možné k uskutečnění.

První variantou je lokalita pod Lanovým centrem u učiliště SZTŠ. V mezi-
dobí se ozval i pan Koláček, že by chtěl obnovit opět BMX klub a tedy i dráhu, 
ovšem už v jiné podobě tzv. Dirt parku (obdoba BMX, ale rozdíl je v tom, že 
jsou jiné skoky, nejezdí se ve skupině, ale v jednotlivcích a nejde o rychlost, 
ale o kvalitu provedených skoků – freestyleBMX). A aby to nebylo tak jed-
noduché, v prostoru pod Lanovým centrem existuje záměr města na výstavbu 
dalšího skladu paliva pro kotelnu. Dne 12. 5. 2008 se všichni zainteresovaní 
sešli na místě samém, a našli pro všechny strany přijatelné řešení. 

Výhodou varianty 1. je soustředění adrenalinových aktivit do jednoho pro-
storu. Nevýhodou jsou poměrně vysoké pořizovací náklady ve výši 562 tis. Kč. 
Kromě základní plochy z baleného kameniva, která musí být vždy, je nutno počí-
tat s rozsáhlými terénními úpravami stávající BMX dráhy, vybudováním drátě-
ného plotu a vybudováním přístupového chodníčku ze strany od Areálu sportu. 

Druhou variantou je lokalita vedle fotbalového stadionu na stávajícím poli. 
Výhodou tohoto řešení jsou nižší pořizovací náklady ve výši 438 tis. Kč. Kro-
mě základní plochy by zde bylo nutné provést poměrně jednoduché terénní 
úpravy. Další výhodou je větší vzdálenost od nejbližšího obytného domu. Rada 
schvaluje variantu č. 1 (tj. vedle lanového centra) pro umístění skateboardové 
plochy.

Malé dotace
Kromě velkých žádostí o dotace se průběžně žádá i o menší v řádech deseti-

tisíců, zejména z Fondu Vysočiny.
Projekt: Zvýšení kvality prostředí v Místní knihovně Rovné
Fond: Fond Vysočiny, rozpočet: 16 200,- Kč, podíl dotace: 70%, termín 

realizace: 1/2008 – 6/2008.
Popis: Poskytované fi nanční prostředky mají zajistit v neprofesionální 

malé knihovně vytvoření příjemného prostředí odpovídajícího současným 
standardům. K dosažení tohoto cíle je třeba vyměnit několik desítek let 
staré koberce, nepohodlné dřevěné židle pro čtenáře a nevyhovující regá-
ly na knihy. Celkem bude pořízeno šest pohodlných židlí, čtyři běhouny 
a dva regály na knihy různých šíří. V současné době se realizuje.

Projekt: Oprava komunikace v místní části Kozlov
Fond: Fond Vysočiny, rozpočet: 428 447,- Kč, podíl dotace: 35%, termín 

realizace: 01/2008 – 09/2008.
Popis: Oprava komunikace v délce cca 350 m včetně odvodňovacího systé-

mu – odfrézování a srovnání vrchního krytu, zpevnění spodní stavby tak, aby 
byla zajištěna únosnost komunikace. Novým položením komunikačního krytu 
z ABS II v průměrné tloušťce 6 cm dojde k navrácení silničního svršku do 

Z  r a d y  m ě s t a
Dokončení ze str. 6

Pokračování na str. 8 
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původní nivelety. Snížením krajnic dojde k vytvoření odvodňovacích rigolů. 
V současné době se realizuje.

Projekt: Památník 1. světové války u kostela ve Vítochově a pamětní 
deska 1. světové války na křížku u zvonice na Kozlově

Fond: Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na opra-
vu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 
1. světové války u příležitosti 90. výročí jejího ukončení v roce 2008 a k čin-
nosti československých legií, rozpočet: 10 000,- Kč, podíl dotace: 90%, termín 
realizace: 5/2008 – 10/2008.

Popis: U památníku u kostela ve Vítochově bude opraveno písmo na památ-
níku u hřbitovní zdi a opraveno písmo na kameni věnovaném Cyrilu Zavadi-
lovi a následně bude kámen umístěn na nízký žulový sokl. Pamětní deska na 
křížku u zvonice na Kozlově bude očištěna a opraveno písmo na ní. Připravuje 
se realizace.

Projekt: Restaurátorská obnova výmalby rohové místnosti ve 2. NP 
směrem do náměstí

Fond: Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na 
obnovu kulturních památek v kraji Vysočina, rozpočet: 459 000,- Kč, podíl 
dotace: 30%, termín realizace: 1/2008 – 4/2008.

Popis: V rámci celkové obnovy budovy muzea byla v uvedené místnosti 
objevena dekorativní šablonová výmalba. Předmětem projektu je její odhale-
ní, odborné ošetření a restaurování šablonové malby pokrývající stěny a strop 
místnosti. Je zrealizováno.

Projekt: Stavebně historický průzkum hradu Zubštejn
Fond: Fond Vysočiny, rozpočet: 100 000,- Kč, podíl dotace: 30%, termín 

realizace: 5/2008 – 10/2008.
Popis: Výstupem projektu bude zpracovaný stavebně historický průzkum 

hradu Zubštejn. Významným aspektem SHP budou nově zjištěné skutečnosti 
aplikovatelné do historicko-kulturního kontextu. Dotace byla přiznána.

Projekt: Modernizace počítačové techniky v oddělení pro mládež
Fond: Program Veřejné informační služby knihoven (VISK3) pro rok 2008 

(Ministerstvo kultury ČR), rozpočet: 95 400,- Kč, podíl dotace: 69%, termín 
realizace: 5/2008 – 10/2008.

Popis: V rámci modernizace technického vybavení v oddělení pro mládež 
Městské knihovny budou nakoupeny čtyři nové počítače včetně monitorů 
a sofrwaru a čtyři počítačové stolky a židle. Všechny počítače budou nainstalo-
vány v oddělení pro mládež do naší počítačové sítě, budou mít online katalog 
a přístup na internet. Je v realizaci.

Projekt: Knihovna otevřená všem
Fond: Knihovna 21. století (Ministerstvo kultury ČR), rozpočet: 38 000,- 

Kč, podíl dotace: 21%, termín realizace: 1/2008 – 12/2008.
Popis: Projekt je zaměřený na rozvoj čtenářství, ale i samotného vztahu 

mladší i starší generace ke knihám, formou přednášek, besed a scénického čte-
ní. Dotace byla přiznána.

Projekt: Doplnění informačně navigačního systému v Mikroregionu 
Bystřicko

Fond: Fond Vysočiny, rozpočet: 348 300,- Kč, podíl dotace: 40%, termín 
realizace: 6/2008 – 4/2009

Popis: Jedná se o jednoduchý záměr spočívající v umístění turistických 
informačních tabulí do všech místních částí města Bystřice n. P. a multimediál-
ního kiosku do centra Bystřice nad Pernštejnem. Tabule budou mít zcela stejný 
vzhled jako ty, které byly dříve instalovány v okolních obcích mikroregionu. 
Zvukový infokiosek bude umístěn v těsné blízkosti Turistického informačního 
centra. Dotace byla přiznána.

Platby za pronájem pozemků
Rada města pověřuje odbor fi nancí a OŽÚ MěÚ ve spolupráci s odborem 

OSMI prověřit platby za nájmy pozemků u platných nájemních smluv na pro-
nájem pozemků a dále prověřit obsazenost pozemků v majetku města a jejich 
využívání osobami, které nemají uzavřeny nájemní smlouvy.

Dne 1. 6. 2008 nabyl účinnosti zákon 
č. 137/2008 Sb. Jedná se o novelu 
zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně někte-
rých souvisejících zákonů. Tato nove-
la např. upravila, že jediným dokla-
dem, který je nezbytné mít u sebe při 
jízdě s motorovým vozidlem, je zele-
ná karta. Doklad, který byl v platnosti 
do 31. 5. 2008, platí jen přechodně do 
31. 12. 2008 jen při registraci vozidla 
na odborech dopravy. Od 1. 1. 2009 
je v platnosti jen zelená karta, která 
bude inovována tak, aby identifi kace 
příslušného vozidla byla zcela jasná 
a přesná. Zákon pamatuje na doklad 
o hraničním pojištění, ale tento 
doklad je pro širokou veřejnost nedo-
stupný, neboť toto hraniční pojištění 
lze získat jen na předmětný vývoz, 
resp. pro vozidla, která jsou odhláše-
na z registru vozidel ČR k trvalému 
vývozu do zahraničí. Toto pojištění je 
platnosti na dobu určitou, dle mého 
názoru nejdéle na 1 měsíc. 

Další výraznou změnou této novely 
je to, že ponechání vozidla na pozem-
ní komunikaci (stání) bez příslušného 
pojištění je protiprávní. Z příslušného 
zákona si lze vypočítat výši příspěv-
ku Garančnímu fondu za dobu, co 
vaše vozidlo není pojištěné. Např. 
máte vozidlo do objemu válců moto-
ru 1850 cm3. Denní sazba u tohoto 
druhu vozidla představuje 50,- Kč 
x (násobíme) počtem dní, kdy bylo 
vozidlo provozováno v rozporu s pří-

Z  r a d y  m ě s t a
slušným zákonem, + (součet) nákla-
dy na jeho uplatnění a vymáhání. 

V závěru malého výčtu novinek je 
nezbytné Vás upozornit na zvýšené 
sankce, které již nejsou zanedbatelné. 
Za provozování vozidla bez pojištění 
odpovědnosti lze uložit pokutu od 
5 000,- Kč do 40 000,- Kč atd. 

V měsíci červnu proběhne výbě-
rové řízení na výstavbu malé okružní 
křižovatky u kaple sv. Anny (křížení 
ulic Novoměstská, K Domanínku 
a Hornická). Tato malá okružní kři-
žovatka bude realizována za fi nanční 
spoluúčasti Kraje Vysočina a Města 
Bystřice nad Pernštejnem. Důvodem 
této výstavby je zvýšení bezpečnosti 
chodců, zlepšení rozhledových pod-
mínek zejména ve směru od centra 
k sil. I. tř. č. 19 a snížení rychlosti na 
vjezdu do křižovatky. Předpokládaná 
stavba bude trvat cca 10 dní. Mini-
okružní křižovatka bude vystavena 
pomocí zpomalovacích prahů (krátký 
příční práh Z12). Zpomalovací prahy 
jsou navrženy standardní černožluté 
(s vloženými odrazkami) na rychlost 
20 km/hod., výška prahu je 5 cm. 

Další parametry mimiokružní kři-
žovatky:

- průměr křižovatky 20 – 22 m
- šířka jízdního pruhu 5 až 6,50 m
- šířka prstence 3,50 m
- průměr středního ostrova 3 m.
Výstavba bude zrealizována v mě-

síci září 2008.    
Odbor dopravy a SH 

Novinky v oblasti silniční dopravyNovinky v oblasti silniční dopravy

Vodní živel se nevyhnul ani našemu městu

Dne 1. června na výroční oslavu 
Dne dětí přišla do mého telefonu zprá-
va z dispečinku Hasičského záchrané-
ho sboru – pozor na zvýšené nebez-
pečí přívalových dešťů a bouřkových 
srážek. Takováto informace starostům 
obcí a měst přichází poměrně často 
a svoje pravé rozměry dostane až 
v čase, kdy se živel v daném území 
projeví. Tak tomu bylo i v popsanou 
neděli. Silnici č. 19 v naší místní 
části Rovné a Divišov přerušil velmi 
vydatný vodní příval. Během něko-
lika minut spadlo více než 50 mm 
srážek, které si usmyslily poprat se 
s občany našeho města. Ten, kdo 
nikdy neviděl rozbouřenou vodu, ani 

neuvěří, čeho je schopna a jaká zkáza 
po ní zůstává.

Musím však vyzvednout souná-
ležitost spoluobčanů, kteří právě 
seděli u pouťové odpolední kávy 
a v mnoha případech měli rázem 
plný dům vody a bláta. Kdo měl 
ruce a odvahu, začal se základními 
pracemi na odstraňování škod. Sou-
činností profesionálních hasičů a ně-
kolika dobrovolných sborů bylo 
zahájeno čerpání vody ze sklepů 
a zatopených domů. Základní práce 
byly ukončeny do tmy a druhý den 
se začalo s detailním úklidem. Velice 
musím vyzvednout práci místních 
samospráv, hasičů, policie a v ne-
poslední řadě Povodí Moravy, s. p. 
Byla zapůjčena mechanizace a všemi 
prostředky vyčištěny stoky, kanaliza-
ce a vodní toky. Dnes věřím, že i když 
je povodeň velmi krutá, můžeme se 
spolehnout na vzájemnou pomoc sou-
sedů a profesionálních pracovníků.

Závěrem – děkuji všem, kdo nezů-
stali lhostejnými a pomohli svým 
bližním.

Ing. Karel Pačiska, starosta města 

MUDr. Kroupová Marie nahlásila rozšíření pracovní doby:
Čt: 8.00 - 9.30 v Bystřici nad Pernštejnem

první Čt v měsíci: 10.00 - 11.00 Štěpánov n. Svr., 11.00 - 11.30 Prosetín
ostatní Čt v měsíci: 10.00 - 11.00 Štěpánov. n. Svr.

Dokončení ze str. 7
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Znovuobnovení legální stěny na graffi ti 
v Bystřici nad Pernštejnem

V rámci Strategie prevence krimi-
nality města Bystřice nad Pernštej-
nem se Nadosah – centrum prevence 
s podporou fi rmy Agria Drásov roz-
hodl znovuobnovit smlouvu na legál-
ní stěnu pro graffi ti.

Úmyslem Nadosah – centra pre-
vence je nabídnout mladým lidem 
legální alternativu graffi ti a součas-
ně snížit riziko poškozování sou-
kromého majetku. Stěna se nachází 
u vlakového nádraží na ulici Nový 
dvůr, pronajala ji fi rma Agria Drásov 
a bude označena tabulí či nápisem 
„LEGÁLNÍ STĚNA“. Toto místo 
budou jedenkrát týdně v rámci terénní-
ho programu navštěvovat streetworkeři 
z Nadosahu – centra prevence (Marie 
Němcová a Robert Knebl), na které 

se může dospívající mládež obracet 
se svými problémy, potížemi a sta-
rostmi přímo na ulici. Terénní mobil 
736 529 314 může využít každé dítě 
či dospívající vždy v úterý od 16.00 
do 19.00 hodin. Služby jsou bezplat-
né a anonymní. O víkendech bude 
dohlížet na stěnu také koordinátor 
graffi ty scény – osoba, která je mezi 
skupinou těchto teenagerů známá 
a na této ploše se také realizuje. 
Významným počinem, který přispěl 
k podepsání smlouvy, byl i březnový 
a květnový úklid mládeže (viz. foto-
grafi e). V rámci znovuobnovení této 
smlouvy a následného zlegalizování 
stěny se chystá zahajovací Graffi ti 
Jam, který proběhne pravděpodobně 
v červenci.                       Bc. R. Knebl

ZA POZNÁNÍM ZUBŘÍ ZEMĚ FINIŠUJE

Grantový program „Za poznáním 
Zubří země“, jenž realizuje Město 
Bystřice a Mikroregion Bystřicko, spě-
je do fi niše. Z jeho produktů jsou zatím 
nejznámější letáky pro dalších 14 obcí 
a 10 městských částí, neboť je zájemci 
mohou sehnat už od počátku jara. 

Koncem května se na pultu Turis-
tického informačního centra v Bys-
třici objevil další produkt, katalog 
„Ubytování“. V něm je prezentová-
no 5 hotelů, 9 penzionů, 4 ubytovny, 
5 kempů a ubytování v chatkách a 22 
ubytování v soukromí nejen z Bystři-
ce, ale i z přilehlého okolí bez ohledu 
na hranice krajů. Od Zvole po Dale-
čín a Jimramov, od Vojtěchova po 
Štěpánov, Ujčov, Nedvědici a Věž-
nou. Údaje prezentantů zpracovaly 
Blanka Slaná a Barbora Kalasová, 
úvod napsal Hynek Jurman, mapku 
připojil Petr Mareček a publikaci 
o 32 stranách grafi cky zpracovala fi r-
ma Pro Real Media Bystřice n. P.

Protože se blíží 30. červen, kdy 
grantový program končí, dokončuje 
se realizace dalších produktů. V tis-
ku už je katalog „Výlety na kolech, 
autem i pěšky“, který zpracoval 
Hynek Jurman a grafi cky opět Pro 
Real Media. Obsahuje 5 pěších výle-
tů do blízkého okolí Bystřice, 8 cyk-
lovýletů po mikroregionu a 3 tipy na 
autoturistiku se základnou v Bystřici 
(Moravský kras, Žďár - Přibyslav-
sko a Velkomeziříčsko). Každý výlet 
obsahuje popis trasy a její profi l, 
kilometrové členění, popis památek 
a několik fotografi í.

Do tisku už spěje průvodce „Měs-
to na bystré vodě“, v němž zájemce 
najde stručnou historii města Bys-
třice, popis památek, charakteristiku 
význačných osobností, možnosti 
kulturního a sportovního vyžití a pro 
turisty důležité kontakty, otvírací doby 
apod. Autorem většiny textů je Hynek 
Jurman, ostatní údaje soustředil kolek-
tiv pracovníků z TIC a Mikroregionu 
Bystřicka. Petr Mareček zpracoval 
plánek města, fotografi e dodala řada 
autorů v čele s renomovaným Jarosla-
vem Horákem a Jiřím Pospíšilem.

Pokud už máme v 17 obcích mik-
roregionu dva roky informační tabule, 
ve 14 obcích nyní čekají zabetonova-
né patky na zabudování dalších. Tex-
tově a většinou i fotografi emi budou 
souznít s letáky, které vyšly letos na 
jaře také v rámci grantu „Za pozná-
ním Zubří země“. 

Ale to ještě není všechno! Probí-
há internetizace mluvících kiosků 
v Karasíně a na Šiklově mlýnu. Lep-

ší ovládání kiosků zajistí připojení 
venkovních klávesnic. Ke spuštění se 
také chystají nové internetové strán-
ky www.info.bystricenp.cz, které 
sice ještě nejsou zcela dokonalé, ale 
v krátkém čase se stanou hlavním 
zdrojem cestovního ruchu na Bys-
třicku.

Přelom jara a léta je tak pro všech-
ny zainteresované pracovníky hektic-
ký, ale výsledek bude stát určitě za to. 
Turisté i další zájemci ocení výsledky 
projektu, který je spolufi nancován 
Evropskou unií a krajem Vysočina.

-HJ-

MALÁ FINANČNÍ INVESTICE
S VELKÝM VÝZNAMEM

Předsedkyně SVK Dagmar Zvěřinová a starosta Karel Pačiska na obhlídce 
stavebních prací na ulici K Ochozi. 

MĚSTSKÉ TÁBORY

I. turnus  30.6. - 4.7.2008 - výtvar-
ný /max.15 dětí/

II. turnus 7.7. - 11.7.2008
III. turnus 14.7. - 18.7.2008 – aerobik
 14.7. - 18.7.2008 - počítače
IV. turnus 21.7. - 25.7.2008 - na kolech
V. turnus 28.7. - 1.8.2008
VI. turnus 4.8. - 8.8.2008
VII. turnus 11.8. - 15.8.2008
VIII. turnus 18.8. - 22.8.2008
Cena jednoho turnusu:
členové DDM 600,-
ostatní 650,-

V ceně je zahrnut oběd, pitný režim 
a drobné výdaje.
Program: vždy od 8:00 do 15:00 
hodin podle zaměření tábora - hry, 
soutěže, vycházky, návštěva koupa-
liště …

Tábor se nebude konat, jestliže 
nebude přihlášeno min. 8 dětí. Při-
hlášky a bližší informace získáte 
v kanceláři DDM nebo na telefonu: 
566552700, email: ddmbynp@
seznam.cz

Letní Soustředění Mládeže
Od neděle 29. 6. 2008 do soboty 

12. 7. 2008 probíhá soustředění pro 
děti a mládež od 10 do 20 let, zamě-
řené na rozvoj schopností účastníků 
v oblasti programování, elektroniky, 
3D grafi ky, videa a fotografi e.

Cena soustředění je 4 190 Kč a za-
hrnuje ubytování, stravu, nájem soko-
lovny včetně ceny energií, internet 
a drobné náklady v průběhu LSM. 
Dopravu si hradí účastníci sami.

Dům dětí a mládeže 
v Bystřici n. P. LÉTO 2008

Hospodářský rozvoj města Bystřice n. P. a jeho okolí je spjat s rozvojem 
podnikání a zaměstnaností. Splašková kanalizace v průmyslové lokalitě měs-
ta, připravená pro jednotlivé areály fi rem, je toho důkazem. Jedná se o 265,6 
metrů splaškové kanalizace profi lu DN250 v celkové hodnotě stavebních 
prací 1 066 234 korun. Investorem je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, 
dodavatelem je bystřická fi rma (T.M.V.). Značnou část fi nancí zajišťuje město 
Bystřice n. P. a SVK Žďársko hradí v plné výši projektovou přípravu, správce 
stavby a ostatní technické a právní náležitosti, které jsou se stavbou spojené. 

-bk-
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Rozhodnutím o výstavbě v ro-
ce 1964, zahájením stavby v roce
1965 a dokončením v roce 1968, 
se začala psát historie Chemické 
úpravny (dříve DIAMO). V pátek 
13. 6. 2008 se sešli bývalí i součas-
ní zaměstnanci v Kulturním době 
v Bystřici nad Pernštejnem a spo-
lečně oslavili významné jubileum.

Oslav se zúčastnili jako hosté  
hejtman kraje Vysočina Dr. Miloš 
Vystrčil, paní Eva Sýkorová - sta-
rostka obce Rožná, Bc. Josef Voj-
ta - místostarosta města Bystřice 

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU  BYSTŘICE NAD PERNŠT.
Masarykovo nám. 57

593 15 Bystřice nad Pernštejnem
VYHLAŠUJE 

dle zák. čís. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků, v platném znění

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro vznik pracovního poměru na dobu určitou úředníka MěÚ v 

Bystřici nad Pernštejnem zařazeného do odboru správního a školství.
 Požadavky:

• VŠ nebo SŠ vzdělání příslušného zaměření, vzdělání právnického
      zaměření výhodou

• splnění zákonných předpokladů zájemce dle ust. § 4 zák. čís.          
312/2002 Sb. v platném znění
• znalost zákonů a problematiky v oblasti přestupkového řízení a

      vymáhání pohledávek 
• vhodné i pro absolventy 
• praxe a zkouška ZOZ v oboru výhodou
• dobrá znalost a dovednost práce na PC
• ŘP skup. B
• morální bezúhonnost
• pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou – zástup za mateř-

      skou dovolenou
• nástup: srpen 2008
Platové podmínky se řídí zák. čís. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

nařízením vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnan-
ců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., 
v platném znění, platové zařazení tř. 8.
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 10. července 2008
- písemně na adresu: MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, Masarykovo

 nám. 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, k rukám tajemnice
- e-mail: spatkova.tajemnik@mu.bystricenp.cz
- v přihlášce musí být uvedeno: jméno, příjmení, titul,  datum a 

místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občan-
ského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního příslušníka, datum, podpis zájemce a telefonní spojení

- k přihlášce připojte životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání

 Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku 
zařadit do výběrového řízení.

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU  BYSTŘICE NAD PERNŠT.
Masarykovo nám. 57

593 15 Bystřice nad Pernštejnem
VYHLAŠUJE 

dle zák. čís. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků, v platném znění
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro vznik pracovního poměru na dobu určitou úředníka MěÚ v Bys-
třici n. P. zařazeného do odboru správy majetku a investic.

Požadavky:
• VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního nebo ekonomického zaměření
• splnění zákonných předpokladů zájemce dle ust. § 4 zák. čís.

       312/2002 Sb. v platném znění
• znalost zákonů a problematiky v oblasti správy majetku, investic

      a žádostí o granty a dotace
• praxe v oboru výhodou, zkouška ZOZ v oboru výhodou
• velmi dobrá znalost a dovednost  práce na PC
• znalost anglického jazyka výhodou, ne podmínkou
• ŘP skup. B
• morální bezúhonnost
• pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou – zástup za mateř-

      skou dovolenou
• nástup: srpen 2008
Platové podmínky se řídí zák. čís. 262/2006 Sb., zákoník práce,
nařízením vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 
469/2002 Sb., v platném znění, platové zařazení tř. 9.
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 10. července 2008:
- písemně na adresu: MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, Masarykovo 

nám. 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, k rukám tajemnice
- e-mail: spatkova.tajemnik@mu.bystricenp.cz
- v přihlášce musí být uvedeno: jméno, příjmení, titul, datum a mís-

to narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanské-
ho průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního příslušníka, datum, podpis zájemce a telefonní spojení

- k přihlášce připojte životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání

 Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku 
zařadit do výběrového řízení.

Závod Chemická úpravna na Dolní Rožínce slavil 40 let trváníZávod Chemická úpravna na Dolní Rožínce slavil 40 let trvání

n. P., Mgr. Jaromír Brychta - sta-
rosta města Žďár nad Sázavou, Ing. 
Břetislav Sedláček - pověřený říze-
ním odštěpného závodu GEAM 
a Ing. Bc. Jiří Jež - ředitel státního 
podniku DIAMO.

Vlastním oslavám předcházela 
ofi ciální část, kde hlavní referát 
přednesl vedoucí závodu Che-
mická úpravna Ing. Robert Kalas. 
Vzpomněl ve stručnosti rozhodu-
jící mezníky fungování závodu od 
technologie zpracování uranové 
rudy, řešení likvidace volných vod 

v odkalištích, realizaci výzkumu 
a rozvoje membránových procesů 
až po současný trend oprav a no-
vých investic, s ohledem na pro-
dloužení těžby a úpravy v lokalitě 
Dolní Rožínka. Vyzvedl práci na 
jednotlivých úsecích, vzpomněl 
osobnosti i běžné zaměstnance 
a ocenil stávající úroveň bezpeč-
nosti práce, když oznámil, že 
závod Chemická úpravna již tři 
roky nezaznamenal registrova-
ný pracovní úraz. Vzpomenuty 
byly rovněž nepracovní okamžiky 

zaměstnanců od kopané, hokeje, 
volejbalu až ke kuželkám. Závě-
rem příspěvku popřál Ing. Kalas 
všem přítomným pevné zdraví a za 
10 let zase na shledanou.

Dále v diskusi vystoupili již 
zmínění hosté a na závěr přednesl 
Ing. Bc. Jiří Jež slavností přípitek. 
V dalším programu bylo vystoupe-
ní Jožky Šmukaře a dechovky Dr. 
Jana Sedlaříka.

Oslava se vydařila, protože „Dia-
máci, to  sú chlapci, sú, sú, sú ……..“. 

                Zapsal: Zdeněk Heger
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Zubní pohotovost k červnu a červenci 2008
28. 6. 2008 MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P.
29. 6. 2008 MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdavotní středisko

ČERVENEC
  5. 7. 2008 MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S.
  6. 7. 2008 MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 12, Nové Město n. M.
12. 7. 2008 MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí
13. 7. 2008 MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár n. S.
19. 7. 2008   MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš
20. 7. 2008 MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město n. M.

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 
pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny 
služeb) předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)

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

Technická pomoc
Dne 1. června 2008 vyjela jednot-

ka na čerpání zatopených sklepů do 
obce Rovné. Po příjezdu na místo 
jsme průzkumem zjistili, že silni-
ce č.19 je neprůjezdná a železniční 
trať u zastávky Rovné - Divišov je 
z důvodu lokální záplavy podemleta. 
Velitel zásahu okamžitě vydal rozkaz 
o zastavení provozu na železnič-
ní trati. Jednotka HZS Bystřice 
zachránila za pomocí lanové tech-
niky jednu osobu a psa, kteří uvízli 
v traktoru v rozvodněném proudu 
vody. Na místo byly vyslány posi-
lové jednotky SDH Nové Město na 
Moravě, SDH Rovné, SDH Bystři-
ce n. P. a drážní hasiči z Brna. Dále 
jednotky průzkumem zjišťovaly, 
zda nejsou ohroženy další lidské 
životy a evakuovaly obyvatelstvo 
z ohrožených částí obce. Po opadnu-
tí vody jednotky odčerpávaly vodu 
ze zatopených sklepů a přilehlých 
prostorů, evakuovaly zvířata a před-
měty, odstraňovaly naplavené bahno 
a předměty z komunikace. Při záplavě 
bylo zatopeno cca 15 rodiných domů, 
4 osobní auta a 1 traktor.

Požáry
Dne 7. června 2008 byla na KOPIS 

HZS oznámena dopravní nehoda 
2 osobních aut s následným požárem 
u železničního přejezdu u obce Rov-
né. Na místo byly vyslány jednotky 
HZS Bystřice a SDH Nové Město. 
Po příjezdu bylo zjištěno, že jedno 
vozidlo je celé v plamenech. Všechny 
osoby při našem příjezdu byly mimo 
vozidla. Jednotky provedly lokalizaci 
a likvidaci požáru pomocí 1 vysoko-
tlakého proudu. Dále spolupracovaly 
se záchrannou službou při ošetřování 
a nakládání zraněných osob do vrtul-
níku a sanit. Po celou dobu zásahu 

Vybrané události HZS Bystřice nad Pernštejnem
byla na místě nehody řízena dopra-
va. Při nehodě bylo zraněno 5 osob 
a usmrcen 1 pes. Po zdokumento-
vání nehody dopravní policií jsme 
naložili vraky aut na odtahové služby 
a provedli konečný úklid vozovky.

Dne 7. června 2008 byl jednot-
ce nahlášen požár rodinného domu 
v obci Karasín. Při cestě k zásahu bylo 
z dálky vidět, že celý dům je zasažen 
požárem. Velitel zásahu proto oka-
mžitě požádal o posily. Na místo byly 
vyslány jednotky SDH Bystřice, SDH 
Karasín, SDH Rožná a SDH Dale-
čín. Průzkumem bylo zjištěno, že se 
v domě nikdo nenachází. Za pomocí 
PS 12 bylo zbudováno čerpací stano-
viště u požární nádrže a vytvořena dál-
ková doprava hadicemi do cisteren. Po 
lokalizaci požáru začaly jednotky roze-
bírat střešní konstrukci a likvidovaly 
skrytá ohniska požáru. Po ukončení 
zásahu byla na místě ponechána místní 
jednotka, která hlídala místo požářiště. 
Předběžná škoda byla vyčíslena na 
1 500 000 Kč, uchráněná hodnota 
1 000 000 Kč. Příčina úmysl.

Dopravní nehoda
Dne 10. června 2008 vyjela jed-

notka k dopravní nehodě mezi obce 
Olešnice na Moravě a Nyklovice. Po 
příjezdu na místo bylo zjištěno, že se 
jedná o nehodu odtahové služby, která 
převážela 3 osobní vozidla. Jednotka 
provedla zajištění místa proti požáru, 
zamezila úniku provozních kapalin 
a informovala policii o neprůjezdnos-
ti silnice. Po zdokumentování místa 
nehody dopravní policií a příjezdu jeřá-
bu ze stanice Žďár n. S. jsme provedli 
naložení poničených aut na odtahová 
vozidla. Předběžná škoda byla policií 
stanovena na 1 000 000 Kč. Žádné oso-
by při nehodě nebyly zraněny.
Za HZS Bystřice n. P. nstržm. P. Lukeš, DiS

Již XV. ročník Vysočiny a III. ročník Memoriálu bystřického rodáka Fran-
tiška Proseckého sen. přilákal na Vysočinu majitele historických vozidel.

Na bystřickém náměstí jich bylo vidět něco kolem stovky. Větši-
nou se jednalo o vozidla předválečné výroby. Startovací prapor putoval 
z rukou místostarosty p. Vojty do rukou starosty Bystřice n. P. p. Pačisky 
a v letošním roce i čestnému hostu: starostovi města Žďáru nad Sázavou 
p. Brychtovi. Společně pak na rampě odstartovali i nejmladšího z rodu Pro-
seckých: Matěje Františka Proseckého v kočárku z roku 1935 z dílen brněn-
ského pana Engelmanna.                                                             Fr. Prosecký

Veteráni na Bystřicku stále lákají

V měsíci červnu jsme dostali nabíd-
ku od ředitele a jednatele společnosti 
ROTTER s. r. o. Jiřího Šenkýře k náv-
štěvě fi rmy, v níž je též jedním ze 
spolumajitelů. Stal se nám příjemným 
a fundovaným průvodcem, který nás 
vpustil i do samotného srdce fi rmy. 

Firma Rotter, nalézající se v obci 
Vír, má svoji dlouhou historii. Již 
v roce 1913 zde započala textilní 
výroba (tkaní látek) v tehdejším mlý-
ně, který zakoupil Zikmund Walner a 
Josef Rotter. Mezi lety 1940 – 1942 
byl Rotter se svoji manželkou odvle-
čen do koncentračního tábora v Osvě-
timi, kde oba zahynuli a fi rma tudíž 
přešla pod německého, pozdějšího 
majitele Valentina Ehma.  Mezi lety 

Návštěva ve firmě ROTTER s. r. o.Návštěva ve firmě ROTTER s. r. o.
1945 – 1992 prošla správa fi r-
my několika majiteli. 

Významným rokem v historii 
fi rmy je 1992, kdy transformací 
ZSKN s. p. Krnov a následně 
privatizací byla založena společ-
nost s. r. o. nesoucí název ROT-
TER (s ohledem na zakladatele 

továrny). Za zajímavost stojí porovnání 
produkce začátku fi rmy s dnešními 
výstupy. Produkce v roce 1920 byla 
cca 4000 metrů látek (převažovala tex-
tilní výroba) a počet zaměstnanců byl 
kolem 200. V současné době má fi rma 
130 – 150 zaměstnanců a její produkce 
se zaměřuje vedle konfekční výroby (v 
letech 1997 - 1999 se ustálila na výrobě 
vkusných bytových textilií) převážně 
na strojírenství, specielně na výrobu 
ložisek (spolupráce se ZETOREM s. 
p. Brno od roku 1992). S ohledem na 
orientaci výroby a počet zaměstnanců 
spadá fi rma ROTTER k důležitým fi r-
mám, které se podílí na zaměstnanosti 
v oblasti.

Sekce strojírenství začíná ve fi r-

mě hrát prim (procentuelní rozdělení 
v roce 2007 17% textil, 83% kovo) 
a začíná být dominantní pro celou 
společnost. Specializace strojírenské 
sekce je přesné obrábění rotačních 
součástí v ložiskovém a automobilo-
vém průmyslu (ložiskové kroužky, 
tělíska, startérové kostry,...), vrtání, 
frézování a dělení materiálu na CNC 
pásových pilách. Důležitým krokem a 
zlomovým bodem byl rok 2006, kdy 
bylo do fi rmy zakoupeno 11 obrábě-
cích strojů, které umožnily rozšíření 
výrobních kapacit a získání nových 
velmi zajímavých zakázek. V násle-
dujících letech docházelo a 
bude docházet k budování 
nových sekcí (nákupy tech-
nologií) a větším opravám 
skladů a výrobních prostorů. 
K dnešnímu dni vlastní spo-
lečnost 25 nejmodernějších 
CNC výrobních technologií 
v hodnotě 80 mil. Kč. Hlav-
ními partnery společnosti 
jsou Timken Olomouc, ZKL 

Brno, Magneton Kroměříž, KLF bea-
rings Vlašim.

Samotná návštěva fi rmy byla velmi 
zajímavá, mohli jsme se dostat přímo 
do výroby obou sekcí, jak dokládají 
přiložené fotografi e. Do budoucna se 
fi rma snaží orientovat také na studenty 
středních technických škol, pro které 
by ráda připravila stipendijní progra-
my se strojírensko-technologickým 
zaměřením, protože i v této oblasti, 
jako v řadě dalších, chybí dostatek 
specializovaně zaměřených zaměst-
nanců.

-kb-
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ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME…

Zpívání, a sice společné a navíc 
veřejně, není v dnešní době jevem pří-
liš obvyklým. O to více je potěšitelné, 
že snaha Základní školy T.G. Masa-
ryka a Kulturního domu v Bystřici 
jako organizátorů přehlídky dětských 
pěveckých sborů „Zpívám, zpíváš, 
zpíváme,…“ našla i letos odezvu 
u sedmi souborů. Vedle dětí ze dvou 
sborů ZŠ TGM se 16. května předsta-
vili zpěváčci ze ZUŠ z Bystřice, ZUŠ 
z Letovic, tradičně sbory z Nového 
Veselí, Žďáru n. S. a nově také ze 
Štěpánova nad Svratkou. Škoda, že 
další tři soubory se letošního ročníku 
nemohly zúčastnit.

Po příjezdu se účinkujících ujaly 
hostesky – děvčata z pořádající školy 
– děti se rozezpívaly a než se rozkou-
kaly, už tu bylo společné zahájení ve 
velkém sále. Zpěváky i sbormistry 

přivítal a pozdravil starosta města 
Bystřice Ing. Karel Pačiska a hned 
nato se rozeběhla první série vystou-
pení. Odhodlaně nastupovali malí, 
sebevědoměji ti větší a zkušenější. Po 
přestávce s občerstvením pak zdatně 
konkurovali svým kolegům členové 
dalších těles. Několik hodin uteklo 
jako voda v potoce a poslední odleh-
čenou písní, zazpívanou společně, 
jsme se loučili.

Kulturní dům se stal opět svědkem 
malého jarního svátku písní, opět tu 
zavládla mezi dětmi a dospělými 
naladěnými na stejnou strunu příjem-
ná atmosféra. Rádi se pokusíme ji 
s podporou všech partnerů, kterým 
patří naše velké poděkování, navodit 
za rok již podvanácté. Kdo ji chce 
prožít spolu s námi, je srdečně zván.

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Ve dnech 20. -24. 5. 2008 se usku-
tečnilo pravidelné setkání studentů škol 
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, 
Združená stredná škola Šahy (Sloven-
sko) a Lipthay Béla Mg.-i Szakképzö 
Iskola Szécsény (Maďarsko).

Naší školu reprezentovalo 33 stu-
dentů ze studijních i učebních oborů 
(Agroturistika, Management cestov-
ního ruchu, Agropodnikání, Autome-
chanik, Opravář zemědělských strojů, 
a Kuchařské práce) od 1. do 3. ročníku 
a 5 pedagogů vč. vedení školy. Dopra-
va byla zajištěna vlastním autobusem 
školy, a proto bylo možné uskutečnit 
i kulturně poznávací výlety.

Cestování začalo v úterý 20. 5. 
ráno odjezdem od školy. Příjezd do 
místa ubytování v maďarské škole byl 
ve večerních hodinách. Po ubytování 
a večeři studenti začali poznávat vlast-
ní město Szécsény. Následující den 
dopoledne jsme se seznámili blíže 
s historickými památkami města s od-
borným výkladem, a to s kostelem 
řádu Františkánů, s hasičským muze-
em ve věži, která se naklání jako věž 
v Pise (až 70 cm od osy) a městským 
muzeem. 

Odpoledne proběhla zajímavá od-
borná soutěž, kdy studenti jednotli-
vých škol prokazovali svoji dovednost 
v následujících 10ti úkolech: jízda 
zručnosti s traktorem a přívěsem; 
nasazování motyky a její vykutí za 
studena; poznávání semen a rostlin; 
vazba květin; kresba; vyřezávání pas-
týřské hole s volným motivem; vaření 

VYDAŘENÁ NÁVŠTĚVA STUDENTŮ
kuřecích stehen a příprava přílohy; 
oprava jízdního kola a jízda zručnosti 
s vodou v kelímku; zpracování průbě-
hu odborných soutěží na počítači jako 
prezentaci a kulturní vystoupení.

Ve čtvrtek 22.5. byla naplánována 
prohlídka hradu a vesnice Holókö 
zapsané do památky UNESCO 
a prohlídka vykopávek s 3D projekcí. 
Tím jsme opustili Maďarsko a odje-
li jsme na večeři do slovenské školy 
s ubytováním v kempu. 

V pátek 23. 5. se uskutečnilo 
16. Mezinárodní sportovní střetnutí 
středoškoláků v Šahách v areálu školy 
a na hřišti místního fotbalového 
klubu. Soutěžilo celkem 8 škol ze 
Slovenska, Maďarska a naše škola 
zastupující Česko. Disciplínami byly 
branný závod a stolní tenis 3-člen-
ných družstev a minifotbal dívek 
a chlapců. 

Vrcholem každého ročníku je fi ná-
le minifotbalu chlapců. I letos to bylo 
tak. Ve fi nále se utkali naši chlapci 
s chlapci z Gymnázia Šahy. Utkání 
se stalo exhibicí šikovnosti našich 
chlapců, kteří zvítězili vysoko 7:2, 
když už vyhrávali 5:0. Nejlepším 
střelcem celého turnaje byl vyhlášen 
náš student Luboš Zbytovský.

Po pěkném slunečném sportovním 
dni a večerní diskotéce jsme na sobo-
tu naplánovali relaxační návštěvu 
v termálních lázních Velký Meder. 

Celá výprava byla spokojená 
a návrat domů v odpoledních hodi-
nách radostný.  Ing. Jaroslav Mošner

Před několika týdny přišly paní 
učitelky s nabídkou školního výletu 
do ZOO Dvůr Králové nad Labem. 
My i rodiče jsme souhlasili. Netr-
pělivě jsme čekali na den odjezdu. 
Konečně bylo 27.května. Všechny děti 
z prvního stupně naší školy nastoupi-
ly do čtyř klimatizovaných autobusů 
fi rmy Zdar, což bylo velmi příjemné, 
protože v tento den bylo velké teplo. 
Po dlouhé cestě jsme přijeli na očeká-
vané místo.

 Po příjezdu jsme se všichni rozdě-
lili na dvě skupiny. Naše skupina šla 
nejprve pěšky k SAFARI. Po cestě 
jsme viděli různá zvířata: zebry, žira-
fy, hrochy a lvy. Přišli jsme na místo 
a nastoupili do SAFARI-BUSU, 
který projíždí přírodou, kde volně 
žijí zvířata. V první části jsme mohli 
vidět plameňáky a další ptáky. V dru-
hé části, v té nejdelší, jsme viděli zeb-
ry a jejich mláďata. Ta byla roztomilá. 
V části třetí žijí antilopy.

 Po této projížďce volným výbě-

Celodenní výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem
hem jsme nasedli na vláček a jeli zpět 
do 1. části ZOO. Zde jsme si zakou-
pili suvenýry na památku. 

Mile nás překvapilo velmi krásné 
prostředí této zahrady. Opravdu jsme 
jeli ve správnou dobu, všude krásně 
kvetly rododendrony, azalky, ibiš-
ky a jiné rostliny. V této části jsme 
navštívili různé pavilony např. Svět 
bažin, Vodní svět, pavilon opic a slo-
nů. Nejvíce jsme se těšili na pavilon 
Ptačí svět, který však byl, bohužel, 
z důvodu rekonstrukce uzavřen. Když 
jsme prošli všechny pavilony a celou 
zahradu, postupně jsme odcházeli 
k autobusům. Unaveni a uchozeni 
jsme rádi sedli do autobusu. 

Byla to pěkná podívaná. Výlet 
se nám moc líbil a děkujeme paním 
učitelkám za zorganizování krásného 
výletu. A pokud nevíte kam o prázd-
ninách na výlet, určitě se jeďte do této 
ZOO podívat

M. Hemzová a K. Uhrová – 5. A, 
ZŠ Nádražní 615

Za sedmero horami, za sedmero 
řekami a kanálem La Manche, daleko 
na severozápad přímo přes Německo, 
Belgii a Francii rozkládá se maleb-
ná země zvaná Albion. Nazývá se 
tak kvůli bílým křídovým útesům 
v Doveru. Pro ty, co tam nikdy nebyli, 
nebo jim to nikdo neřekl, je to Velká 
Británie.

A jak jsme se dostali až do Ang-
lie? Do Bystřice si pro nás přijeli páni 
řidiči. I když nás trochu zklamalo, že 
to nebyli Karel a Karel, 
byli nám velmi sympatič-
tí a s nimi i náš pan prů-
vodce. Živé a zdravé nás 
doprovodili až do Calais, 
kde jsme přepluli nejužší 
místo kanálu. Až na pár 
změn barvy v obličeji a 
mírnou nevolnost jsme 
plavbu přečkali. Poté, co 
jsme opustili Dover, kde 
jsme se vylodili, jeli jsme do Lon-
dýna, Tam jsme viděli a navštívili 
spoustu památek a známých míst. 

Nejvíce vás překvapí něco, o čem 
víte, že by to tam mělo být a ono to 
tam doopravdy je.Úplně stejné. Zní 
to směšně a zvláštně, ale je to tak. 
Například ježdění po levé straně. Vy 
o tom víte, ale stejně vás to překvapí. 
Nebo to, že jsou lidé tak slušní, jak se 
o nich říká. 

K večeři jsme měli snad nejtradič-
nější jídlo Velké Británie. Fish and 
chips. Na hotel jsme dorazili v pozd-
ních hodinách. Druhý den jsme měli 
v plánu Oxford, letní sídlo královny 

Anglie očima účastníka zájezdu
Windsor a „hromádku velkých šutrů“ 
Stonehenge. 

Víte, co bylo na celém pobytu nej-
zvláštnější? Ať se zeptáte kohokoliv, 
kdo byl v Anglii, všem pršelo nejméně 
polovinu výletu. My jsme měli štěstí 
a slunce nám nádherně svítilo, ani 
jedna kapka z nebe nespadla. I druhý 
den jsme zvládli bez větších potíží. 
Třetí den jsme byli v Brightonu, kde 
do moře vybíhá světoznámé molo. 
Ovšem na Angličany bylo ještě moc 

brzy, a tak nás tam nepus-
tili. Jak se později uká-
zalo, pro valnou většinu 
z nás také. Poté jsme jeli 
do Eastbourne, odkud 
jsme neviděli skoro nic, 
protože tam prostě nic k 
vidění nebylo. Tedy kro-
mě moře. Ale i tak to byla 
krásná vyhlídka. Dále 
jsme zakotvili v Hastings. 

Protože jsme museli stát devět hodin, 
zvládli jsme projít všechna zajíma-
vá místa. Někteří z nás se dokonce i 
vykoupali v moři. Poté jsme spěchali, 
abychom stihli trajekt do Francie. Ale 
nebylo kam spěchat. V Calais se pro-
testovalo. Tak jsme si chvíli počkali 
a potom už nás nečekalo nic zajíma-
vého, jenom cesta domů. Když to tak 
vlastně shrnu, vysmátý byl ten, kdo 
za celý výlet naspal patnáct hodin. 
Naštěstí jsme vše překonali a přežili 
a teď se zase můžeme vrátit k našemu 
oblíbenému učení.

P. Bukáčková, 
žákyně 8. roč. ZŠ TGM
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Již tradičně se na jaře vydávají třídy 
s rozšířenou výukou jazyků ZŠ T.G.M. 
na jazykové pobyty, kde si žáci mohou 
upevnit, prohloubit a v praxi uplatnit 
svoje jazykové znalosti v angličtině 
formou her a tvořivých aktivit.

Pobyt třídy 3. B proběhl v Kuklíku 
nedaleko Sněžného. Na své prvním 
pobytu si děti 
vytvořily svůj 
vlastní obráz-
kový slovník. 

„Magic Holi-
day“ (Kouzelné 
p r á z d n i n y ) 
na Borovince 
prožila 4. A. 
Kouzelník Max 
vyučoval své 
„učně“ základ-
ním kouzlům 
a přenesl je do 
různých situací. 

O průběhu pobytu 5. A vás chtějí 
informovat sami žáci následujícími 
drobnými zprávami.

Vendula Navrátilová: …V pondělí 
21. dubna ráno jsme odjeli na třídenní 
jazykový pobyt do malebné vesničky 
Daňkovice, kde jsme se ubytovali 
v penzionu Selský Dvůr. Paní uči-
telky si pro nás připravily bohatý 
program. Byly tam veselé hry, leg-
rační úkoly nebo napínavé cesty. 
Jako správní sportovci jsme museli 
zvládnout pětiboj, desetiboj a mara-
tón. Většinu úkolů jsme absolvovali 

Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků 
na ZŠ TGM a jejich jarní jazykové pobyty

v pěti skupinách (Evropa, Afrika, 
Asie, Amerika a Austrálie). Tyto sku-
pinky byly podle kontinentů, které se 
účastní Olympijských her…. 

Jan Šípek: …Měli jsme zajímavý 
program na téma Olympijské hry 
(The Olympic Games). Navštívili 
jsme japonskou zahradu ve Sněžném 

a velbloudí 
farmu. Větši-
na programu 
byla v anglič-
tině, kterou se 
učíme od třetí 
třídy. V úte-
rý jsme měli 
dokonce malý 
karneval, a pak 
byla stezka 
odvahy. Nikdo 
se neztratil. 
Byly to hezky 

strávené tři dny….
Jolana Kadlecová: …Náš pobyt byl 

velice zábavný. Moc nás to tam bavi-
lo. Výborně tam vařili. Doporučuje-
me si tam zajít na oběd a podívat se 
na velbloudy. Nikdy jsme se nenudili, 
měli jsme pořád něco za úkoly. Bylo 
to tam opravdu anglicky super….

Štěpán Novotný: …Žáci zde zažili 
spoustu dobrodružství a zážitků. Ang-
lický jazyk si zde zopakovali formou 
projektů, her a terénní práce….

M. Gregorová, V. Šikulová, 
J. Vojtová, Z. Šafránková vyučující 

angličtiny na ZŠ T. G. Masaryka

Dne 9. -11. 5. jsem já, úplně oby-
čejná žákyně Základní školy v Bys-
třici nad Pernštejnem, absolvovala 
soustředění. Tohoto programu se 
zúčastnili všichni vítězové krajských 
kol soutěže Mladý Demosthenes. Ano, 
i já jsem vyhrála krajské kolo v disci-
plíně mluveného projevu a postoupi-
la do kola celostátního. Následovaly 
dny plné obav a strachu. Zkuste si jen 
představit jet přes celou republiku až 
na Šumavu s úplně cizími dětmi. 

Už na autobusové zastávce, kterou 
jsem spolu s maminkou zdárně našla, 
mi bylo jasné, s kým se budu bavit 
a s kým ne, i když nakonec jsem se 
výborně bavila se všemi. Účastníci 
nastupovali v Brně, Praze a Plzni pod 
velmi milým dozorem dvou postar-
ších a stále se usmívajících paní uči-
telek. Nesměla samozřejmě chybět 
všem známá rosnička Jana Adámko-
vá, která celou soutěž organizovala. 
Shodou okolností jsem si přisedla 
k dívkám z okolí Brna. Cesta auto-
busem byla skvělá. Luxusní Student 
Agency nás bezpečně dopravil na 
určené místo. Hotel Jana nám nabídl 
vidinu skvělého víkendu strávené-
ho s výbornou partou mladých lidí. 
Ihned jsme si my ,,brňandy“ obsadily 
čtyřlůžkové apartmá. Po ubytování 
následovalo rozcvičení, kdy všichni 
nepřirozeně kroutili pusou a vydávali 
zvuky blížící se spíše zvířatům než 
lidem. Avšak mělo to svůj význam. 
Po protažení svalů okolo úst nás 
čekala výborná večeře. S plnými bříš-
ky jsme ulehli do měkoučké postele. 
Po nepříliš nadšeném ranním vstá-
vání a výborné snídani jsme vyrazili 
na výlet. Odreagování se pořadate-
lům velmi povedlo, protože cesta 
k Černému jezeru stála za to. Některé 
bolely nožky, jiní zase velmi spěchali 
a stěžovali si na pomalé tempo. Ces-
ta nahoru byla horší, ovšem u jezera 
nás čekala sladká odměna v podobě 
ledňáků, které si každý měl možnost 
zakoupit. Dolů se šlo samozřejmě 
lépe a také vidina teplého a voňa-
vého obídku nás poháněla dopředu. 
Kdybychom však věděli, co nás po 
obědě čeká, určitě by nám nožky tak 

Mladý Demosthenes a já
rychle nepádily. Nebojte, nebylo to 
nic tak strašného, ale každý si smlsl. 
Z milých a příjemných paní učitelek 
se staly nekompromisní dámy. Věty 
jako: ,,Jak držíš ten mikrofon? Co 
chůze? Dej ty ruce podél těla! Chy-
bí mi úsměv! Neolizuj ty rty!“ byly 
na denním pořádku. Aby toho neby-
lo málo, přijela Štěpánka Duchková 
a jala se nás učit moderovat opravdové 
televizní zprávy. Já dělala sporťačku. 
Mým úkolem bylo během pěti minut 
vymyslet dvě sportovní zprávy, nau-
čit se je a poté odvykládat na kameru. 
Naštěstí jsem to celkem zvládla. Po 
takto vyčerpávajícím odpoledni jsme 
se těšili do opět voňavých postýlek. 
Zděšení přišlo po večeři, kdy se do 
menšího sálu začaly stěhovat repráky 
a jiné pomůcky na diskotéku. Každý 
neochotně naklusal a tancoval. Ale 
tahle nechuť k jakémukoliv pohybu 
kupodivu ihned opadla. Nakonec i ti, 
co se styděli, skočili na parket a pěk-
ně to tam roztočili. Ted se nám teprve 
výborně spalo! Čekal nás, bohužel, 
poslední den našeho pobytu. Po jídle 
se scéna z nepříjemného odpoledne 
opakovala. Tentokrát však v mírnější 
verzi, kdy jednotliví soutěžící hodno-
tili své výkony navzájem. 

S pokřikem jsme ukončili naše sou-
středění a napakovali se do autobusu. 
Po cestě nebyla nuda, ale každý jako 
by cítil, že se něco defi nitivně končí. 
Honem si vyměnit telefonní čísla, 
adresy a icq. Ano, každému došlo, že 
se už nesetkáme. I přes veškeré pro-
blémy s mluveným projevem bylo 
zážitků nemálo. Usměvavý číšník, 
skvělá parta, útulné prostředí…. Na 
tohle budu dlouho vzpomínat! Vždyť 
komu se naskytne vidět nejenom při 
práci takové televizní hvězdy? Kdo 
pozná kamarády z Chebu a Čáslavi? 
Hned bych tento výlet opakovala, 
protože na jeho konci jsme nebyli 
rivalové, ale hlavně kamarádi a lidé, 
co mají něco společného. Každému 
bych něco takového přála. Mnoho 
jsem se nejen naučila, ale také dosta-
la. Tímto všem děkuji.

Lenka Honková 9. B
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Rok 2008 je bezpochyby význam-
ným mezníkem v historii českého 
fl orbalu. Vedle lítých bojů o nejlepší 
tým planety na 
MS v České 
republice probí-
há i jiný souboj, 
tentokráte však 
mezi žáky 5. a 
mladších tříd 
základních škol 
- Jaga Oxygen 
Cup.

O k r e s n í 
kolo proběhlo 
v pátek 23. května ve sportovní hale 
v Bystřici nad Pernštejnem. Změřily 
zde své síly čtyři týmy, mezi který-

ZŠ T. G. Masaryka ve znamení fl orbaluZŠ T. G. Masaryka ve znamení fl orbalu
mi nechyběl ani tým žáků ZŠ T.G. 
Masaryka (11 chlapců a 1 dívka). V 
této velice silně obsazené soutěži prá-

vě oni vybojo-
vali 1. místo a 
tím i postup do 
krajského kola. 
Vrcholem bude 
celostátní fi ná-
le, které proběh-
ne 14. prosince 
2008 v O2 Are-
ně v Praze.

Blahopřejeme 
k postupu a pře-

jeme si, aby právě náš tým dosáhl na 
vrchol nejvyšší.

Mgr. I. Čuhelová, učitelka ZŠ TGM

A páni, že se nám to docela poved-
lo, musíme sebe i vás ostatní pochvá-
lit (vybralo se více než 38 000 Kč) 
a samozřejmě poděkovat všem, kte-
ří se na tom podíleli, protože sami 
bez ostatních bychom nic nezmohli. 
Asi bude nejlepší zopakovat, o čem 
je vlastně řeč. Tak tedy ve zcela 
obyčejný všední den 21. dubna se 
tlupa puberťáků rozeběhla po Bys-
třici s nesnadným úkolem prodávat 
odznáčky a plyšáky komukoli, kdo 
nám rád přispěje na sbírku s Emilem 
na postižené děti a mladé sportovce. 
Letos se konal již 5. ročník, ale stu-
denti z našeho bystřického gymnázia 
se zapojili poprvé a snad ne napo-
sled. Kdokoli, kdo se v tento den 
ocitl v Bystřici, má jistě zkušenost 
s větou: “Dobrý den, my jsme studen-
ti gymnázia a dnes pořádáme sbírku 
pro postižené mladé sportovce. Snad 
byste si chtěli koupit odznáček nebo 
plyšáka a přispět?“ 

Ze svojí vlastní zkušenosti musím 
říct, že je spousta různých skupin lidí. 
Setkali jsme se s většinou milých lidí, 
kteří nám rádi přispěli s úsměvem 
a ještě nám poděkovali za to, že 
děláme správnou věc. Také s lidmi, 
kteří nás odmítli byť jen pozdravit 
a utíkali na druhou stranu silnice. Těch 
naštěstí nebylo mnoho, ale i tak nás to 

Sbírali jsme s Emilem
zamrzelo. Nikoho nenutíme, ale ales-
poň za ten pozdrav si myslím, jsme 
jim stát mohli. Možná nevypadáme 
zrovna seriozně v mikinách a džínech 
s různě barevnými vlasy, potulujíce 
se po městě. To se dá pochopit. 

Skoro šedesát lidí nachodilo dob-
rovolně za jeden den spoustu kilo-
metrů a většina z nás i s radostí nejen 
z toho, že vypadneme na jeden den ze 
školy, ale že děláme něco důležitého, 
co může pomoci. Z výsledku máme 
všichni velkou radost a budeme přát 
stejný a snad i větší úspěch příští rok 
při stejné akci našim o rok mladším 
kolegům.

Takže jestli za rok přibližně ve stej-
nou dobu zase potkáte ve městě potu-
lující se studenty s nadějí, že vám pro-
dají střeleně vyhlížející odznáček za 
dvacet korun, tak budeme rádi, když 
si jej koupíte. Podpoříte dobrou věc 
a věřte, že těm studentům tím uděláte 
obrovskou radost, protože i pro nás 
letos byl každý prodaný odznáček 
malým kouskem štěstí a radosti. 

Nepřecházejte na druhou stranu 
ulice, neobcházejte park, abyste se 
nám vyhnuli, zaprvé jsme stejně sko-
ro všude a pouze nás to za naši snahu 
zamrzí. Za druhé my vás nutit nebu-
deme, jen prosíme: „Dejte si šanci 
udělat dobrou věc.“       L. Martínková, 
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Kontakty na naši knihovnu

Tel. 566 552 376         Mobil: 723 521 892
Fax: 566 551 590

e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

Městská knihovna informuje

V průběhu měsíce května zaevidovala naše knihovna cel-
kem 123 nových knih, z nichž vám pro zpříjemnění letních 
dní nabízíme tento malý výběr.
Knihy pro dospělé:
Allen Stephen  Keltští válečníci
Andrews Sarah  Kanárské ostrovy
Bauermeister Christiane Litva
Cajthaml Miloslav  Historické lodě 16.-18.století
Clarke Arthur C.  Odvrácená strana nebe
Cornwell John  Hitlerův papež
Dreyer Eva-Maria  Bylinky do kuchyně a jejich 
   jedovatí dvojníci
Fořt Petr   Aby dětem chutnalo
Hvížďala Karel  Restaurování slov
Child Lee   Volný pád
Janáčková Jaroslava  Božena Němcová
Judt Tony   Poválečná Evropa
Masaryk Tomáš  Česká otázka
McBain Ed  Jehlový podpatek
Paulsen Gary  Závod bílou divočinou
Pehle Tobias  Cyklistika
Piaf Edit   Kolo štěstí
Plaidy Jean  Lví srdce
Roche Marc  Alžběta II.
Shelley Mary  Frankenstein
Štekl Jiří   Rájem rozhlednovým na 
   kole, pěšky, lanovkou i tramvají
Thomas Nigel  Válka v Jugoslávii
Veselská Renáta  Pan pes a my
Vondruška Vlastimil  Krev na lopuchu
Žaloudík Jan  Vyhněte se rakovině, aneb, 
   Prevence zhoubných nádorů
Knihy pro mládež:
Berger Margot  Naděje v hedvábné hřívě
Blobel Brigitte  Záblesk hněvu
Carman Patrick  Elyonova země. Osamělé 
   moře
Friedrich Joachim  Čtyři a půl kamaráda a stopa  
   zapomenuté ponožky
Lanczová Sandra  Lásky a nelásky
Lorey Dean  Akademie nočních můr
Müller Karin  Detektivní kancelář podko-
   va. Úkryt v lese

Blíží se období letních prázdnin a proto i v letošním 
roce bude prázdninová půjčovní doba městské knihovny 
nepatrně upravená.

  Oddìlení pro dospìlé
Po     8,00 - 12,00
Út      zavøeno
St      8,00 - 12,00    12,30 - 17,00
Èt      8,00 - 12,00
Pá     8,00 - 12,00    12,30 - 16,00

Oddìlení pro dìti
Èt      8,00 - 12,00

Pøístup na internet
Po     9,00 - 12,00    12,30 - 16,00
Út      9,00 - 12,00
St      9,00 - 12,00    12,30 - 16,00
Èt      9,00 - 12,00
Pá     9,00 - 12,00

Všechna oddìlení 
mìstské knihovny

budou
z dùvodu dovolené

UZAVØENA
pondìlí - pátek

28. 7. - 1. 8. 2008

Výsledky malování na asfalt:
Kategorie MŠ
1. místo  Jana Hroncová  MŠ Korálky
2. místo  Pera Klusáková  MŠ Korálky
ocenění poroty Tereza Exlová  MŠ Čtyřlístek
  Kristýna Exlová  MŠ Čtyřlístek
Kategorie 1. – 3. tř.
1. místo  Ondřej Vrzoň  ZŠ TGM
2. místo  Michala Šimečková  ZŠ TGM
3. místo  Petra Nováková  ZŠ TGM

ocenění poroty Petr Kinc  ZŠ TGM

Kategorie 4. – 6. tř.
1. místo  Zdeněk Kinc  ZŠ TGM
2. místo  Lída Linhartová  ZŠ TGM

DNY DĚTÍ V BYSTŘICI

Jízda zruč-
nosti:
Kategorie MŠ
1. místo              Petra Klusáková
2. místo              Natálie Adamová
3. místo              Petr Molík

Kategorie 1. – 3. tř. /koloběžky/
1. místo             Aneta Pečinková 
Kategorie 1. – 3. tř. /kola/
1. místo             Jiří Klusák
2. místo              Veronika Endlicherová

Kategorie 4. – 6. tř. /kola/
1. místo               Petra Nečesánková
2. místo             Jana Havránková

STUDENTKA VYSTAVUJE V TIC
Studentka 3. ročníku zemědělské 

školy v Bystřici, Lenka Juřinová, 
ve volných chvílích píše básničky 
a kreslí i maluje obrázky. Protože 
se jí na praxi v Turistickém infor-
mačním centru v Bystřici n. P. 
zalíbilo zdejší prostředí, připravila 
právě zde koncem května malou 
výstavku ze svých výtvarných pra-
cí. Ta potrvá do konce června 2008 
a může inspirovat i další mladé lidi, 
k tomu, aby svůj volný čas využili 
k něčemu tvůrčímu a smysluplnému.
                                       text i foto: HJ

Za úmorného vedra 
pořádal kulturní dům 
v pátek 30. května v rám-
ci Dnů dětí v Bystřici 
n. P. zábavné odpoledne 
s tradičním malováním 
na asfalt. V doprovod-
ném programu mohly děti 
soutěžit v jízdě zručnosti 
na kolech a koloběžkách 
a také si mohly zajezdit na 
koních. 

Dne 30. května oslavily děti 1.stupně ZŠ TGM svůj svátek. Paní učitelky pro ně nachystaly 
spoustu zábavných soutěží a sportovních utkání. Žáci 1. – 3. ročníku soutěžili v netradičních disci-
plínách – srážení kuželek, skákání v pytlích, cvičení s obručí, slalomu s vajíčkem, házení kroužků, 
běhu s vodou, hodu do koše, běhu ve dvojicích a srážení kuželek. Žáci 4. a 5. tříd soupeřili ve 
fotbalu a fl orbalu. Následovalo malování na asfalt a vydovádění se na zahradě školní družiny. Svá-
teční dopoledne jsme zakončili diskotékou. Z rozjasněných tváří všech dětí bylo vidět, že prožily 
dopoledne podle svých představ. Všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu této akce, děkujeme.                                                                                           
                                                                                                                 Jana Zítková, učitelka ZŠ TGM

DEN DĚTÍ NA ZŠ TGM SE VYDAŘIL
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SEDM DIVŮ BYSTŘICKA
Tak už máte poslední možnost dát 

svůj hlas nějaké památce z Bystřicka 
a nejbližšího okolí. Těší nás všech-
ny pozitivní ohlasy. Hezké dopisy 
a maily zdaleka, i zájem Bystřičáků. 
Je hezké, když přijde paní z malé ves-
ničky a donese štos lístku pro jejich 
památku. Je daleko hezčí, když si 
pan ing. Mušálek vystřihne z našich 
tipů Marialaube, Klubačici a smírčí 
kameny u Vojtěchova, nechá si na-
malovat plánky, uvedené divy najde 
a pak se s námi přijde podělit o radost. 
To je ten nejhlavnější cíl naší ankety! 
Nezáleží tolik na tom, které divy 
vyhrají, ale důležité je si jejich četnost 
uvědomit a vyrazit za nimi! Těší nás 
i telefonát z redakce časopisu „KAM 
po Česku“, že náš článek o divech 
a k němu přidané fotografi e jsou 
navštěvovány třikrát tolik než články 
ostatní. Najdete jej na http://www.
kampocesku.cz/view.php?cisloclank
u=2008030077.

Průběžný stav? Vítochov začal na 
špici a nyní je bezpečně druhý. Před 
něj se dostal jasný favorit Pernštejn. 

Mezi šesticí nejlepších se drží prak-
ticky od začátku Zubštejn, Vírská 
přehrada, Vysoká skála u Štěpáno-
va a Trenkova rokle. Boj o 7. místo 
je nejvíce vyrovnaný. Bude to hrad 
Dalečín? Nebo prorazí skupinka 
organizující hlasování pro kostelík 
v Dolním Čepí? Či někdo jiný? Jak 
už bylo uvedeno, pořadí není to nej-
důležitější...

Co nás tedy ještě čeká? Hlasování 
končí 30. června. Pak nastane pět týd-
nů napětí. Až o bystřické pouti na den 
sv. Vavřince budou vylosováni výher-
ci z řad hlasujících a bude především 
vyhlášeno Sedm divů Bystřicka! Též 
bude oznámena přesná prezentace 
našich divů. Počítá se s jejich náv-
štěvou za účasti představitelů města, 
mikroregionu, výherců, možná i regi-
onálních politiků a dalších osobností. 
Třeba je osadíme pamětními cedul-
kami. Do tisku zřejmě připravíme 
i publikaci o Sedmi divech Bystřicka. 
Pozveme televizi. Uvidíme...

Podrobnosti čekejte o prázdninách.
                                     Hynek Jurman

Co je to Bystřické léto?Co je to Bystřické léto?

Zábavně sportovní akce – „Jarní 
slavnosti“ – letos přilákala do areá-
lu Borovinka u Domanína přes dvě 
stovky dětí a minimálně stejně tolik 
„dospělých“ diváků. Děti si užívaly 
odpoledne při různých hrách v pohád-
kovém stylu, mezi nimiž nechyběla 
střelba ala Robin Hood, či projížďky 
na kánoi. Dospělákům zpříjemňovala 
čas vystoupení tanečních souborů z 
Bystřice a Telnice. Atmosféru krás-
ného dne dokreslovala cimbálová 
muzika z Boleradic.

Letošní akce byla v pořadí již 
čtvrtým zdařilým odpolednem pro 

Jarní slavnosti přilákaly na dvě stovky dětí

děti z Bystřice n. P. a blízkého oko-
lí. „Podobné akce děláme hlavně pro 
místní, aby jim byl náš areál přístup-
ný i mimo běžný provoz,“ řekl Jiří 
Hrazdíra z Jednoty Orel Telnice, kte-
rá akce pořádá.

Minulý rok se slavnosti těšily přízni 
celkem šesti stovek nejen dětí a rodičů. 
Borovinku navštěvuje i řada lidí s vidi-
nou kvalitního programu a příjemného 
prostředí. „Akce se připravuje asi měsíc 
dopředu, přičemž poslední týden je nej-
intenzívnější. Radost dětí i jejich rodi-
čů je nám vždy příjemnou odměnou,“ 
dodal Jiří Hrazdíra.

takový mimožánrový Pelíšek.
Pro rockové a metalové fandy je 

zde pak na sobotu 16. 8. 2008 při-
praven Metal fest v Bohuňově. Zde 
můžete zaslechnout tóny i republikově 
významných kapel, jako jsou Alkehol, 
Harlej, Imagery, Ozzy Osbourne revi-
val, Salamandra, Visací zámek, Aleš 
Brichta band, Dirty Game, Moravius, 
Na ostří nože.

Na poslední prázdninový pátek 
29. 8. 2008 je na náměstí připraven folk-
countryový festival, a to opět většinou v 
podání místních kapel jako jsou Punc, 
Číše, Láďa Zítka, ????… Hostem pak 

bude známá skupina Barel rock. 
Poslední den prázdnin, tj. v neděli 
31. 8. 2008, ukončíme Bystřické 
léto dalším divadlem na náměstí 
v podání Žďárského ochot-
nického divadla ve hře Balada 

z hadrů. Tuto velmi dobře zpraco-
vanou hru oceněnou prvním místem na 
Třešťském divadelním jaru by si neměl 
nikdo nechat ujít. Ke všem akcím bude 
připraveno bohaté občerstvení.

Držte Bystřici palce, teď už jen tro-
chu toho štěstí a dobré počasí. Těší se 
na Vás organizátoři. Více na www.
zapnutobystrice.cz.

Radek Vojta

táme žďárskou legendu, kapelu Fuga. 
Věřím, že je na co se těšit.

Na neděli 6. 7. 2008 jsme pro Vás 
připravili opravdový bonbónek, a to 
Balady a romance v podání Smyčco-
vého orchestru Něhoslava Kyjovského 
ve spojení s rockovou skupinou Arze-
nal. Kdo si nechal ujít jejich první pod-
zimní koncert v kulturním domě, měl 
možnost reparátu na letošní Olešnické 
kytce, kde celý pořad sklidil opět velmi 
výrazný úspěch. Věřím, že se vše poda-

Poslední dobou můžeme v našem 
městě sledovat stoupající zájem 
o kulturní a společenské dění. Po loň-
ském prubířským kameni, který pro 
nás představoval Pelíšek fest, jsme se 
rozhodli za významné pomoci města 
založit tradiční společensko kultur-
ní akci, která by vešla do povědomí 
širšího regionu jako třeba Horácký 
džbánek ve Žďáře nad Sázavou či 
Telčské kulturní léto v Telči. Tyto akce 
jsou většinou organizovány mimo 
městské organizace a tvoří jakousi 
nadstavbu standardu, které jsou běžně 
a dobře poskytované příslušný-
mi kulturními a společenskými 
zařízeními. Pro tyto účely ve 
většině uvedených měst fun-
guje i několik nezávislých 
občanských sdružení, která 
se věnují různým žánrům. 
Pokud jsme se rozhodli 
pomoci rozvoji společenského dění 
v Bystřici, nezbývalo než se vydat také 
touto cestou. Vzniklo tedy občanské 
sdružení Zapnuto Bystřice, jehož členy 
a příznivce jste mohli vidět při prvních 
pokusech o organizování například 
vepřových hodů na náměstí. Další akti-
vitou je organizování Slévárenského 
sympózia, o kterém budeme informo-
vat v některém z příštích vydání.

Nyní je však před námi Bystřické 
léto, což jsou vystoupení různých žán-
rů hudby a divadel zaměřených zejmé-
na na náš region, kdy většina akcí pro-
běhne přímo na náměstí.

Již v neděli 22. 6. 2008 jste se 
mohli na náměstí zaposlouchat do 
písní dechovky Bystřické kapely pod 
vedením Václava Ondry a jejích hos-
tů - Dechového souboru ZUŠ Žďár 
nad Sázavou pod taktovkou Vratislava 
Jindry. Celé dopoledne moderoval Jiří 
Helán, zpěvák z brněnské Moravěn-
ky. Hudební přestávky dokázal vypl-

nit populární bavič a humorista Libor 
Pantůček. Poprvé bylo také vyzkouše-
no nové stálé pódium na náměstí před 
víceúčelovou budovou. Vybudováním 
pódia se využilo neutěšené prostran-
ství přímo na náměstí, z kterého se 
náhle stal v návaznosti na přilehlý park 
přírodní amfi teátr, jehož půvab brzy 
všichni oceníme s prvními produkcemi 
(pozn.: celkové dotvoření podia a par-
ku proběhne až v rámci připravované 
rekonstrukce náměstí). Tento prostor 

se bude užívat i při jiných příležitos-
tech, jako jsou vánoční besídky, hody 
a poutě.

Už v pátek 27. 6. 2008 po vysvěd-
čení nás čeká zahřívací kolo před 
Pelíšek festem, a to „Alternativní noc 
před Pelíškem“. Jak sám název napo-
vídá, bude se jednat o vystoupení kapel 
nejrůznějších žánrů od rapu, hip hopu, 
přes punk, bigbít až funk (bližší infor-
mace na zadní straně novin). 

V sobotu 28. 6. 2008 od 16.00 
hodin vypukne samotný Pelíšek 
fest. Prozrazovat, co nového přinese, 
nebudeme. Přijďte se podívat! Snad 
jen fajnšmekry je vhodné upozornit, 
že se ozvali i původní hráči kapely 
The Edge, tedy Vladimír Prokopec 
a Honza Nosek, kteří se rozhodli po 40 
letech opět v Bystřici zahrát. Po létech 
se při této příležitosti dala dohromady 
i zábavová formace Model. Repertoár 
rozšíří i šikovní hráči z Nedvědicka 
pod názvem SCA. Jako hosta přiví-

ří i na našem náměstí, neboť ozvučit 
takové těleso, a to ve venkovním pro-
středí, není zrovna obvyklé a v našem 
městě se jedná o věc nevídanou.

Stejně tak nevídaná by měla být 
i neděle 20. 7. 2008, kdy opět na 
náměstí vystoupí ve hře Slaměný 
klobouk Vírské ochotnické divadlo. 
Opět to bude pro nás všechny nová 
zkušenost, neboť instalovat kulisy 
a světla a ozvučit všechny účinkující 
bude pro všechny velkou výzvou.

Na přelomu prázdnin v sobotu 
2. 8. 2008 se opět na náměstí poku-
síme zavzpomínat na staré dobré 
disco časy v rámci Diskomaratonu. 
Na tuto akci jsme oslovili minulé 
i současné dídžeje z Bystřicka. Těšit 
se tedy můžete na staré fl áky a har-
covníky v podání DJ Milan (Czech 
Republic) + Michal (no Gravity), DJ J. 
Dvořáka, DJ Gagyna, DJ M. Koudelky 
a DJ Tulise. Přijďte je podpořit a vytvo-
řit dobrou atmosféru, vždyť to bude 

Pracovníci DDM v Bystřici n. P. děkují 
všem vedoucím ZÚ za celoroční spo-
lupráci, ochotu a trpělivost při práci 
s dětmi. Rodičům a dětem  děkuje-
me za jejich přízeň. A v neposlední 
řadě chceme poděkovat všem spon-
zorům, za ochotu pomoci při pořá-
dání akcí DDM. Přejeme vám všem 
příjemné prožití dovolených a prázd-
nin, a v příštím školním roce se opět 
těšíme na shledanou.

Miroslav Zonyga, ředitel DDM

PODĚKOVÁNÍ
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U báby Pokušínky ve fortně se 
nad jejími koláčkovými dobrota-
mi nepozastavil už ani pes. Mar-
ně, zbytečně jich přitáhla už třetí 
koš. Tím radostněji sebou zavrtě-
la, když před jejími povidlovými 
a tvarohovými pochoutkami sta-
nul neznámý panáček v šosatém 
kabátě.

„He, tetko, neprodala byste mi 
jeden? Třeba tvarohový.“

Jak by neprodala stará Pokušín-
ka, bába chtivá groše!

„E, třeba celý košík prodám, 
panáčku,“ usmála se bezzubými 
ústy, ale hned strnula lekem. Nemá-
lo užasl i veselský kantor a tím více 
jeho synátor, které pan František 
přitáhl s sebou, když rozšafný pan 
kantor rozlomiv koláč vytáhl z něho 
– světe, žasni! – celou zlatku.

„Oj!“ zvolal, sám nemálo pře-
kvapen – „snad nedošly vašemu 
mistrovi hrozinky, že sype hned do 
těsta celé zlatky? Toť nemeškejte, 
tetka, a honem mi prodejte ještě 
jeden. Třeba povidlový. Nemíním 
si vylámat na vašich tvarožňácích 
zuby.“

Všechna rozechvělá podala Po-
kušínka pánovi druhý koláč. Váha-
vě a méně radostně, ba s netaje-
ným odporem. Jako kozlovi se jí 
zatřásla také ovousená brada, když 
i v tomto byl stříbrňák. Stalo se 
beze všech podezřelých fortelů, 
před očima všech, co se tu pozasta-
vili, a těch bylo už nemálo. Vztáh-
la sice po penízi obě ruce, ale roz-
jařený pan kantor vpustil stříbrňák 

do kapsy.
„Co jsem koupil, to jsem vzal,“ 

řekl a hned se rozhodl: „A co víte, 
tetka, odkoupím od vás celý košík. 
Sem s ním.“

Neprodala už panáčkovi babka 
nový koláček a tím méně celý jejich 
košík. Ale bručíc cosi o špinhauz-
nících přehodila přes košík pla-
chetku a pospíchala domů.

„Nevěděl jsem, pane bratře,“ 
usmál se teď starý Juren, „že jste 
takový kumštýř. Pěkné bylo, ale 
jen aby vám to prošlo v dobrém.“

„Ha, žádné strachy,“ zněla 
rozmarná odpověď. „Nemesis 
Theresiana, co ještě věřila v čáry 
a kouzla, už neplatí a já se tako-
vými a podobnými kratochvílemi 
producíroval před zdejšími pány 

už vícekrát, ale hádám, bratře, že 
více než tomuto šprýmu se divíte, 
kde vzal ubohý kantor celou zlat-
ku. Fortuna se, pane bratře, na ubo-
hého usmála, dopřávši mu živého 
snu a v loterii malého ambíčka. Po 
prvé v životě a snad naposled. A 
až rozšmelcuji tenhle, věru nevím, 
kdy budu zas vytahovat z koláčů 
zlatky. Ledaže bych ji vytáhl, hle, 
vašemu synátorovi z nosíku.

Vytáhl ji opravdu, ale veselský 
dbal už jenom málo. Zesmutněl 
jaksi a pokýval hlavou.

„Tak vida,“ vzdychl si, „přece 
jen by nemělo pravdu Písmo pra-
víc: Nemiluj snů, abys nezchudl. 
Co já už měl živých snů, a nevsadil 
si, pamětliv slov Sírachových: Kdo 
snům věří, stín lapá … 

Chyběla ještě kterási hodina do 
půlnoci, když do šenkovního domu 
pana Baše vpadla parta jarmareční-
ků, vedená cirkusářem Princem, co 
se u kašny obkládá svými hadýrka-
mi, upejpaje se hned jako nevěsta 
a tu zase hned skuhraje jako nejje-
dovatější babice. Veselou neveselou 
zprávu přinesli. Právě před chvílí 
přiběhl k Rotkovským zle načertě-
ný syn Pokušínčin a hned na pana 
kantora, jako na pana Pohla, že lst-
nými a nečistými forteli přivedl jeho 
mámu na mizinu, ana věříc jeho 
kejklům rozlámala doma zbůhdar-
ma celý koš koláčů. I nos mu rozbil 
a ucho natrhl, jak mu dal jeho vlast-
ním klarinetem přes hlavu.

Neprošla tedy pomsta za sou-
sedku panu Františkovi, jak temně 
tušil už ve fortně Juren. Poseděl si 
šprýmovný pan bratr i se ševcem 
na radním domě a jistě děkoval 
hlasitě Pánubohu, že Nemesis 
Theresiana, ukládajíc na spolky 
s ďáblem a na kouzelnictví těžké 
tresty, je vyzvednuta, umrtvena, 
zmařena. – 

Horší však co bude se zdejší ško-
ličkou, až zví ráno pan primátor, 
pan syndikus a item jemnostpán 
děkan, že pan František se nadále 
přidržuje rozpustilosti, a že není 
a nebude ono lilium líbezné, jak 
sliboval ze sebe udělat.

Ukázka z chystané knihy „Zrání“ 
vyšla v brněnském deníku pravděpo-
dobně v roce 1947; rukopis se však 
po smrti autora v roce 1968 záhadně 
ztratil. 

NEBLAHÉ FORTELE

František Dvořáček: cyklus Ze staré Bystřice -Malá branka.

Dokončení z minulého čísla

V mykologii v současné době 
probíhá celosvětově velmi bouřlivý 
vývoj, každým týdnem jsou publiko-
vány nové poznatky a poznatky, pub-
likace staré dvacet let jsou již oprav-
du staré. Týká se to nejen popisování 
nových druhů, nové systematiky, ale 
i poznatků o chemickém složení 
látek, které ten který druh obsahuje. 
A potažmo i vlivu těchto látek na lid-
ský organismus.

Houbařské atlasy, na kterých jsem 
i já vyrůstal před třiceti - čtyřiceti lety, 
mají dnes většinou již jen historickou 
hodnotu. Například v těchto atlasech 
hřib (suchohřib) hnědý, běžná to hou-
ba i našich lesů, je komplexem pěti 
až šesti druhů, spolehlivě rozezna-
telných jen mikroskopicky. Naštěstí 
jsou všechny (prozatím) považované 
za jedlé. V těchto, dříve velmi použí-
vaných, atlasech je uvedena řada dru-
hů hub jako jedlých, včetně různých 
receptů, o jejich nepříznivých účin-
cích na lidský organismus již dnes 
víme. V tomto krátkém článku vybí-
rám alespoň sedm nejdůležitějších. 
Obrázky těchto hub naleznete takřka 
v každé knize o houbách.

Jedovatost hub se dříve určovala 

Povídání o houbách: 3. Jedovaté houby, dříve považované za jedlé   (Jaroslav Čáp)

podle toho, zda po pozření v krátké 
době (např. do dvou dnů) proběhl 
nějaký příznak otravy (o tom více 
někdy příště). Záludností mnoha hub 
však je to, že po jídle nenastanou žád-
né příznaky. Jsou známy houby, kdy 
se příznaky projeví za týdny a dokonce 
i za měsíce, kdy už si to člověk nedá 
do souvislosti s tím, že kdysi jedl 
houby a už vůbec ne které. Záludností 
některých hub je to, že obsahují látky, 
které se z lidského organismu nevy-
loučí, kumulují se v něm a po dosažení 

určitého množství nakumulovaných 
látek dochází k selhání některého 
z lidských orgánů.

Čechratka podvinutá je jednou 
z nejhojnějších hub lesů v našem 
okolí. Tato houba má masité tělo tro-
chu připomínající ryzce, ale na rozdíl 
od ryzců z nich nevytéká po nalomení 
mléko. Houby se používaly na omáč-
ky k hovězímu masu, mladé plod-
ničky se nakládaly do octa, dělal se 
z nich houbový guláš. Tato houba byla 
považována ještě před 40 roky (Pří-
hoda: Houbařův rok) ještě za jedlou. 
Houba sice neobsahuje žádné toxiny, 
ale látky v ní obsažené mohou vyvo-
lat imunitní reakci organismu, při níž 
v těle vznikají nebezpečné protilátky.

Čechratka černohuňatá ros-
te poměrně hojně ve smrčinách na 
pařezech nebo odumřelých kořenech. 
V kategorii jedlých ji nalezneme 
např. v knize Atlas naších húb (1979). 
Houby vyvolávají podráždění až zá-
nět sliznic trávícího ústrojí (křečovi-
té bolesti břicha, zvracení, průjem). 
Obě čechratky se i nyní prodávají ve 
velkém množství na některých trzích 
v Rusku.

Lištička pomerančová je velmi 

podobná lišce obecné (častěji u nás 
nazývané nesprávně kuřátka); je však 
více zbarvená do oranžova. Je hojnou 
houbou v celém okolí Bystřice n. P., 
roste od září do listopadu v jehlič-
natých lesích. Že je jedlá nalezneme 
např. k knize Přehled českosloven-
ských hub (1972), v knize, která 
byla dlouhou dobu používaná jako 
důležitý zdroj informací i v mykolo-
gických poradnách. Gasterointestiální 
otravy jsou podobné jako u čechratky 
černohuňaté.

Hadovka smrdutá je nápadnou 
houbou, kterou si nemůžeme splést v 
dospělém stavu s žádnou jinou. Zvláš-
tě když její výskyt provází charakteris-
tický zápach (připomínající mršinu), 
takže houbu často dříve ucítíme, než 
ji nalezneme. Obecně se uvádí, že 
pokud je houba ve stádiu vajíčka, je 
jedlá, s ředkvovou chutí. Smažením 
na tuku pach zmizí a houba chutná 
podobně jako smažená ryba. Jedlost 
houby uvádí ještě např. velký barevný 
atlas Houby (1999). Moderní výzku-
my prokázaly, že reakce lidského 
organismu při požití této houby jsou 
obdobné jako u čechratky podvinuté. 

Dokončení v dalším čísle

Celý cyklus akvarelů „Ze staré Bystřice“ je k vidění v městském muzeu
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80 LET OD NÁVŠTĚVY TGM V BYSTŘICI
V létě 1928 pobýval T. G. Masaryk 

v Židlochovicích, nepříliš daleko od 
Brna. Při tomto svém letním poby-
tu vyhověl pozvání různých krajů 
Moravy, které si už tolik let přály 
prezidenta spatřit, a v rámci oslav 
desetiletí republiky vykonal několik 
cest po celé Moravě. Na Žďársko se 
vypravil v neděli 17. června 1928 se 
svojí družinou, kterou tvořila dcera 
Alice, ministr vnitra Černý, prezidi-
ální šéf Drbal a v Tišnově se připo-
jil místopředseda vlády Jan Šrámek. 
Jejich cesta vedla z Brna dále přes 
Kuřim, Čebín, Tišnov, Doubravník 
do Nedvědice. 

Zde se uskutečnila neplánovaná 
zastávka prezidenta. Stála tu obrov-
ská slavobrána a mnoho diváků. 
Masaryk přijal květiny, poděkoval 
a všem dětem podal ruku. Děti háze-
ly květiny i na auto a dojatý Masaryk 
odjížděl směrem k hradu Pernštejnu. 

Zde byl již z dálky k vidění 
v první hradní bráně v zeleni nápis 
„Vítáme Vás“, který byl vyhotoven 
z květů sedmikrásek. Na nádvoří 
stál lesní personál, u hradní rampy 
byl Masaryk přivítán majitelem hra-
du Mitrovským, který ho uvedl na 
vyhlídku a do gotické hradní síně. 
Tam průvod pozdravila i Marie Mit-
rovská s dcerou Alicí. Masaryk se 
zapsal do hradní pamětní knihy, pro-
hlédl si rytířský sál i obrazárnu. Krát-
ký výklad o hradě mu poskytl před-
nosta Státního památkového ústavu 
architekt Sochor. Po desáté hodině 
pokračoval průvod dále v cestě, a to 
přes Býšovec a Věchnov do Bystřice 
nad Pernštejnem. 

Všude byl pan prezident nadše-
ně vítán, na ulicích byly postaveny 
slavobrány, vítali ho starostové měst 
a obcí, legionáři, zástupci spolků, 
úřadů a děti. Časté zastávky, které 
si vymáhali obyvatelé projíždějících 

vesnic proto, aby mohli pana prezi-
denta vidět, či aby se jim podepsal 
do pamětní knihy, způsobily značné 
zdržení jeho přesně plánovaného pro-
gramu. Už ve Věchnově jeho zdržení 
činilo dvě hodiny. Po dvou hodinách 
čekání se obyvatelé Věchnova koneč-
ně pana prezidenta dočkali. „... přije-
lo auto páně prezidentovo. Bohužel 
projelo obcí velmi rychle, i před špa-
lírem obecenstva, takže mnozí pana 
prezidenta ani neviděli a patrno bylo 
jakési zklamání. Po odjezdu pana pre-
zidenta mnoho lidí spěchalo do Bystři-
ce, aby ještě tam něco viděli,“ čteme 
v místní kronice.

I Bystřice nad Pernštejnem, kde byl 
Masaryk prohlášen čestným obča-
nem již v roce 1919, se na návštěvu 
pana prezidenta pečlivě připravila. 
Byly zde postaveny dvě slavobrány 
a na prostranství před radnicí tribuna, 
kde prezidenta očekávali úřední před-
stavitelé okresu. Po celém náměstí 
tvořily školní děti špalír, podle místní 
kroniky jich bylo na 1800, a náměs-
tí bylo naplněno jako snad nikdy 
předtím. Již kolem deváté ranní se 
sjížděli první Masarykovi ctitelé, aby 
se kolem jedenácté hodiny rozrostli 
v tisícihlavý zástup. 

Za hlaholu zvonů vjížděl automo-
bil pana prezidenta do města a za 
zvuku fanfár se odebral vzácný host 
na tribunu. Vojenská kapela zahrála 
státní hymny, načež následovaly uví-
tací řeči. 

Starosta města František Veselý 
uvítal pana prezidenta těmito slovy: 
„Je pro nás velikou ctí, že Vás mohu, 
pane prezidente, přivítat a pozdravit 
v našem městě jménem všeho občan-
stva jako starosta města. Zajisté, že 
tlumočím přání nás všech zde, jestliže 
Vám, pane prezidente, poděkuji za 
radost, kterou jste nám svým příjez-
dem způsobil…“ Potom pana prezi-
denta oslovil předseda starostenského 
sboru a nato promluvil také předseda 
místní Jednoty čsl. obce legionářské 
Jan Mičín. Za školní děti přivítala 
Masaryka L. Špačková. Po proslo-
vech a uvítáních podala děvčata panu 
prezidentovi a jeho doprovodu kyti-
ce. 

Pan prezident na všechny pozdra-
vy odpověděl: „Páni starostové, bra-
tři legionáři, vy děti! Já vám děkuji 

za milý, přátelský pozdrav z vašeho 
kraje… Vím z historie a byl jsem na 
to upozorněn, že právě v tomto kra-
ji za starého režimu i děti vám brali 
za rukojmí. Ty doby minuly, překo-
nali jsme, přetrpěli jsme…“ Nato 
se Masaryk podepsal do pamětních 
knih Bystřice i obcí, jimiž projížděl, 
a doprovázen selskou jízdou odjel 
směrem na Nové Město.

Po odjezdu pana prezidenta se 
konala slavnostní schůze městského 
zastupitelstva, na níž vyslechli čle-
nové tento protokol: „Tento den, tj. 
17. červen 1928, zaznamenám budiž 
v kronice našeho města, jež má minu-
lost tak starou, bohatou i slavnou 
– jako den velepamátný – jelikož toho 
dne stanul na půdě naší, na našich 
horách, a pobyl, třeba jen krátce ve 
zdech našeho starobylého města, 
miláček, Osvoboditel národa – 1. pre-
zident Československé republiky Dr. 
T. G. Masaryk.“ 

I bystřická kronika vzpomíná na 
tuto událost s velikou pompézností: 
„Den tento zůstane památným pro 
Horácko a také pro naše město. Pan 
prezident republiky T. G. Masaryk 
navštívil letos ze Židlochovic růz-
né kraje moravské a také Horácko. 
Návštěva našeho kraje stanovena na 
17. června. Bystřice přičinila se, aby 
jak nejlépe dovede, přivítala prvního 
občana republiky, prezidenta osvo-
boditele... Mnohá pokolení budou 
vzpomínati a záviděti nám, že hostili 
jsme dnešního dne hlavu našeho stá-
tu, našeho tatíčka Masaryka, jehož 
veliké dílo budiž nám i našim příštím 
generacím jasnou hvězdou v dějinách 
národa Československa.“ 

Lucie Jurmanová

T. G. Masaryk na bystřickém náměstí 17. 6. 1928

STRATEGICKÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

Konference „Strategický rozvoj 
cestovního ruchu na Vysočině 
a v přilehlých regionech“ pro-
běhla v pondělí 9. června 2008 ve 
Westernovém městečku Šiklův 
mlýn. Jednotliví přednášející i dis-
kutující prezentovali svoji vizi ces-
tovního ruchu v naší oblasti a shod-
li se na nutnosti vybudovat značku 
„Vysočina“ jako známku kvalitních 

služeb cestovní-
ho ruchu. K tomu 
musí přispět nejen 
dobrá úroveň 
všech služeb, ale 
i kvalitní komu-
nikace s dobrým 
značením. Na stůl
se tak dostala 
opět problemati-
ka tzv. severojiž-
ního propojení 
a též pozoruhodný 
záměr generální-

ho ředitele Libora Šikla vybudovat 
u svého městečka malé letiště.

O rozvoji cestovního ruchu na 
Bystřicku promluvili za naše město 
místostarosta Bc. Josef Vojta a Ing. 
Eva Zamazalová.

Součástí konference byla i pro-
hlídka Westernového městečka 
a Strašidelného zámku Draxmoor 
v Dolní Rožínce.                      -HJ- 

Pražští ska/souloví DiscoBalls zahrají v Bystřici

V sobotu 26. 7. 2008 bude bys-
třický Millenium Klub sálat energií. 
Zahrát totiž přijede pražská ska/sou-
lová formace DiscoBalls. 

Show začne ve 20:00 pod taktov-
kou devítihlavé smečky Parantam-
pareil z Bystřice a Dalečína. Ta před-
vede nové osobité písně, kde tvrdou 
kytaru podporuje sekce dechařů.

Poté odehraje devadesátiminutový 
koncert skupina DiscoBalls. Opírá se 
o off-beatové základy kytary, pulzu-
jící disko basu, nekompromisní bicí 
a téměř večerníčkové melodie saxo-
fonu podpořené vřískotem trubky 
a vrněním pozounu. Nad tím vším se 
line medový hlásek svůdné zpěvač-

ky. Tato kapela je mnohými hudeb-
ními kritiky označována za jednu 
z nejnadějnějších československých 
kapel hrajících ska. Za dva roky stih-
ly „Disko koule“ přes sto koncertů 
po celé naší republice, v Německu 
a na Slovensku. Pro nadcházející léto 
mají v plánu desítku festivalů, včetně 
nejvyhlášenějšího - Mighty Sounds 
v Olší u Tábora (18. - 20. 7. 2008). 
K tomu se připravují na natáčení 
debutového CD.

Po Parantampareil a DiscoBalls 
bude večer do pozdních hodin vypl-
ňovat hudba linoucí se z aparatury 
parantampareiláckého DJe.

Kromě vystoupení v Bystřici zahra-
je skupina DiscoBalls také v pátek 
25. 7. ve žďárském Batyskafu a v ne-
děli 27. 7. v Dalečíně v prostorách 
zříceniny hradu na historickém jar-
marku.

Více informací na stránkách http://
parantampareil.xf.cz a http://www.
discoballs.cz
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RYTÍŘI ZEMĚ ZUBRA V ROŽNÉ – DEN DĚTÍ

Poslední květnovou sobotu odpo-
ledne se objevil před kulturním 
domem bílý rytířský stan. Sluneční 
paprsky se odrážely od naleštěné 
zbroje rozložené kolem. Po trávníku 
se plazili tři velcí hadi, na které po 
malých skupinkách přicházející děti 
hleděly se smíšenými pocity nadšení 
a obav. Nakonec však jejich ručky 
alespoň na okamžik pohladily lesklou 
hadí kůži. Ani někteří rodiče neodola-
li, ale většina spíše se zájmem hleděla 
na odvážné děti.

S blížícím se začátkem vystoupení 
zmizeli rytíři a jejich paní, dosud se 
pohybující mezi diváky, v rytířském 
stanu. Zazněla hudba doprovázená 
dusotem koňských kopyt a obje-
vil se herold, který diváky přivítal a 
vysvětlil, do jaké doby je hra Věna-
va zavede. Statečný uhlíř se dětem 
velmi líbil, zvláště, když přemohl 

zubra, kterého se zvláště ti nejmen-
ší návštěvníci báli. V souboji s rytíři 
- a nebylo jich málo - pomohl Věna-
vovi z řad diváků odvážný Filip, čer-
stvě pasovaný na rytíře. A společně 
zvítězili. Věnava si děti i dospělé 
diváky naprosto získal.

Krásné vystoupení rytířů bylo 
odměněno potleskem všech přítom-
ných a rozzářenýma dětskýma očima. 
Bylo vytvořeno několik soutěžních 
stanovišť, kde děti rytířům předvádě-
ly svoji dovednost a byly vždy slad-
ce odměněny. Mohly dobývat hrad, 
skákat v pytlích, střílet z luku na terč, 
vyzkoušet si rytířskou zbroj nebo 
jejich koně. 

Jakmile se zdálo, že děti už pro-
šly všechno, objevila se u rytířského 
stanu rakev, na které ležela spousta 
záhadných kelímků a hrníčků. Děti 
usedly do trávy a na připravené lavič-

ky a upíraly oči na přicházejícího 
kouzelníka. Vysoký špičatý klobouk, 
černý plášť a červený kouř umoc-
ňovaly pocit tajemna. Svá ohnivá 
kouzla ukončil otevřením rakve, v 
níž byli dosud skryti tři obrovští hadi, 
které mu nyní jeho pomocníci dali na 
ramena. 

V průběhu celého odpoledne si 

Obec Rožná se ve 
spolupráci se společ-
ností ASEKOL rozhod-
la usnadnit občanům 
třídění vysloužilých 
malých elektrozařízení. 
Každý občan má nyní 
možnost zanést starý 
mobil, kalkulačku, tele-
fon, drobné počítačo-
vé vybavení, diskmen 
nebo MP3 přehrávač na 
obecní úřad a zdarma 
se jej zbavit vyhozením 
do připravené nádo-
by, tzv. E-boxu. Ten 
je umístěn v přízemí 
budovy OÚ. ASEKOL 
následně zajistí zdarma 
odvoz a ekologickou 
likvidaci.

E-box lidem usnadní 
třídění drobných elektrozařízení

děti i dospělí opékali na ohni uzeniny 
a zvlášť pilně si chodili pro limoná-
dy, protože sluníčko opravdu hodně 
hřálo.

Děkujeme touto cestou rytířům 
Země zubra za jejich krásné vystou-
pení a do jejich další činnosti jim 
přejeme hodně sil, dobrých nápadů 
a spokojených diváků.
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do Chorvatska. 
V roce 1891 byla hra hotova. První rukopisná verze měla 230 listů. 

Hlavní postava se původně jmenovala Mařka, ale autoři se pak přiklo-
nili ke jménu v kraji užívaném. Rukopisné dílo nakonec věnovali 17. 
10. 1893 malířce Zdeňce Braunerové. Hru už předtím nabídli Národní-
mu divadlu v Praze, ale k uvedení nedošlo hned, neboť vesnická téma-
tika musela na jeviště teprve prorazit. A Maryša byla první! Premiéra 
proběhla až 9. května 1894 a i díky hlavním představitelům Eduardu 
Vojanovi (Francek), Haně Benoniové (Maryša) a Jindřichu Mošnovi 
(Lízal) skončila velkolepým úspěchem. Vojana prosadil do role Vilém 
Mrštík, Vávru hrál Slukov. Přesto se další nastudování uskutečnilo až 
po 14 letech, kdy navštívil režisér Kvapil se štábem Diváky a odvezl 
si pro představení sbírku krojů. Na jejich úpravu pak v Praze dohlédla 
švadlena Rozálie Klimešová z Divák. Obnovená premiéra se stejným 
obsazením v hlavních rolích se uskutečnila 15. dubna 1908. Příští rok 
se hrála Maryša ve Vídni a pak i v Berlíně, kde však u diváků neuspě-
la. Do němčiny ji přeložil syn majitele diváckého zámku Karel Leve-
tzow. Tímto neúspěchem padl Vilémův záměr, že z výtěžku zakoupí 
rodnou chalupu v Jimramově.

Drama se odehrává opravdu v Těšanech, místopis sedí. Z místa děje 
se jde pěšky tři hodiny do Brna, je tu zmínka o nedalekých Borkova-
nech, na katechismus se jede čtvrt hodiny do sousední Moutnice, v 
písních se zpívá o Hustopeči a Kloboukách. První dvě jednání se ode-
hrávají v říjnu 1886 a zbývající tři v roce 1888. „Bude to život k utope-
ní,“ předpovídá Maryša osud nedobrovolného manželství. „Nešťastná 

svatba uskutečnila v Moutnici 17. července 1888. Turkům se narodilo 
osm dětí. Posledního syna Maryša porodila ve svých 47 letech, její 
muž měl už 62. A byl váženým občanem, o čemž svědčí i to, že byl za 
kmotra dětem ve 25 rodinách. Manželé spolu prožili ve svornosti 39 
let a vychovali jedenáct dětí! 

Autoři si vzali za vzor pro svou hru travičský proces z Vyškovska 
a z Těšan si jen dosadili osoby. Měli už své zkušenosti s čtenářským 
ohlasem, proto zakázali hrát Maryšu přímo v Těšanech, kde se hned 
zvedly hlasy, že to tak nebylo. A tak Marie Turková spatřila až zfi l-
movanou Maryšu v kině v Kloboukách. Byla nemile překvapena a 
ohradila se, že přece nikoho nezabila. Petlákovi už se jinak neřeklo 
jak Francek a i Turkův vnuk Josef Chalupa mluvil o prarodičích jako 
o Vávrovi a Maryši. Sedmdesátiletá vdova Marie Turková psala T. 
G. Masarykovi, že má syna na studiích a pole v nájmu a že žádá o 
nějakou podporu. „Je to moje osobní drama,“ odvolávala se na diva-
delní hru. Podepsala se jako Maryša Turková, Těšany 40, Morava. 
Navštěvovala nevlastní dceru Julinku, která byly provdaná na hospo-
dě a vnuky zde uspávala pohádkami a ukolébavkami.

Autoři později hru několikrát upravovali. Dodatečně odstranili 
proměnu u splavu ve 4. jednání, aby odstranili časově náročnou pře-
stavbu. Už v roce 1909 pro představení ve Vídni a o rok později v 
Berlíně upravili konec 5. aktu. V něm Maryša neotráví mlynáře, ale 
sama skočí do strže. Po trojím přepracování vyšlo 7. vydání Maryše 
v roce 1910 a zdálo se být defi nitivní. Po Vilémově smrti pro Národní 
divadlo v roce 1923 však Maryšu znovu upravil Alois. Hlavní před-

V pátek 9. května 2008 pořáda-
la Základní škola Zvole tradiční 
„Dopravní soutěž“.

„Crr....zvoní budík. Vzít kolo, přil-
bu, svačinu a pití a vyrazit za dobro-
družstvím.“

Tak s takovouto vizí mohly začínat 
naše děti páteční ráno.

Nejdříve je čekala společná jízda 
do Westernového městečka Šiklův 
mlýn, kde celá akce probíhala. Tím-
to děkujeme za možnost uspořádání 
soutěže v tak příjemném prostředí.

Zde se děti sešly s ostatními účast-
níky – žáky Základní školy Rožná. 

Hned na začátku si děti ověřily své 

H r o u  k e  z n a l o s t e mH r o u  k e  z n a l o s t e m

znalosti z dopravní výchovy vypra-
cováním testů, které byly rozděleny 
podle věku.

No, a to už se žáci rozdělili do tří 
skupin a každá se zúčastnila jiné části 
programu. První částí byla společná 
beseda s paní doktorkou Zimenovou 
ze Zdravotního ústavu, která dětem 
přiblížila problémy při různých dět-
ských činnostech, kdy dochází k čet-
ným zraněním. Praktické vyzkoušení 
masáže srdce a umělého dýchání byl 
vyvrcholením jejich setkání.

Druhá část byla za účasti členů 
Policie ČR ze Žďáru n. S. zaměřena 
na dopravní situace, kdy jsou děti pří-

mými účastníky silničního provozu. 
Děti se dozvěděly o různorodé práci 
policie, prohlédly si hlídkový vůz 
a starší z nich si zkusily zaměřit radar 
pro měření rychlosti aut. 

Ve třetí části si děti vyzkoušely 
jízdu zručnosti - jízdu mezi koridory, 
přenášení vody, slalom, projetí kolej-
nice, osmičku a dobré zastavení na 
značce.

Na závěr všechny čekala přimě-
řeně věku jízda na rychlost. Všech-
ny části se pečlivě bodovaly a byly 
vyhodnoceny.  

Při opékání párků jsme poděkovali 
odborným pracovníkům. 

Při slavnostním vyhlášení vítězů 

V neděli 1. 6. proběhl ve Westernovém městečku Šiklův mlýn u Zvole 
tradiční Dětský den s rekordní účastí 4 500 diváků. Již od desíti hodin se 
sjížděly rodiny s dětmi a užívaly si atrakce v městečku i show kaskadérů 
a herců místního Akčního divadla Šiklův mlýn.Pravé šílenství započalo ve 
14. hodin, kdy vystoupila všemi očekávaná EWA FARNA. Skandující davy 
dětí neodradila ani lehká sprška a dovádějící děti déšť nedéšť skandovaly 
v Rodeo Aréně o přídavek. Zahřívací kolo před sezónou tak dopadlo na 
výbornou, děti si navíc kromě skvělých zážitků odnesly volnou vstupenku, 
kterou budou moci využít během sezóny, která započne 28.6. 2008.

Program letní sezóny 2008:
Sobota  28. 6.  - Slavnostní zahájení sezóny 2008 se Starobrnem
Víkend    5. 7. - 6. 7. Farmářský víkend se Starobrnem   NOVINKA
Sobota  12. 7.  - Velký den koní se Starobrnem
Čtvrtek 17. 7.  - Neděle 20. 7. - Velký taneční festival - Západ proti  
    Východu   
Sobota  19. 7.  - Velká taneční show a něco navíc 
Sobota  26. 7.  - Noční ohňová show se Starobrnem
Sobota    2. 8.  - Aeroshow se Starobrnem   NOVINKA
Sobota    9. 8.  - Rodeo Starobrno show
Sobota  16. 8.  - Mexický víkend se Starobrnem
Pátek     22. 8.  - Neděle 24. 8. II. ročník hudebního festivalu ŠIKLÁK  
   2008 se Starobrnem
Sobota  30. 8.  - Zlatý Šiklák 2008 se Starobrnem
Neděle  31. 8.  - Poslední šance se Starobrnem.
Fotogalerie z našich akcí si můžete prohlédnout na našich stránkách 

www.western.cz.

se rozdávaly ceny věnované Minis-
terstvem dopravy. Refl exní pásky 
či refl exní koník tak našli adresáty 
a budou pomáhat zachraňovat křeh-
ké dětské životy. Ale bez znalostí 
o správném chování na silnici by se 
tyto dary minuly účinkem.  Znalosti 
a dovednosti, které si děti odnesly, 
jsou důležité a neocenitelné. Vždyť 
každé správné rozhodnutí může 
zachránit život.

Zpáteční cesta dětem ubíhala mno-
hem rychleji. Vedly je nabyté zkuše-
nosti a mnoho zážitků, které chtěly 
vyprávět svým blízkým.

Za ZŠ Zvole
Mgr. H. Vítová

Dětský den ve Westernovém městečku 
s EWOU FARNOU přilákal davy dětí
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su, ale špatná nebudu,“ míní později. 
Vávra ví také své: „Na hromech líháme, 
na hromech vstáváme!“ Nakonec vše 
vyřeší jed v kafi : „Jako potkana ti zadá-
vím a potom řvi a vyhrožuj, jak se ti zlí-
bí.“ Podle prvního rukopisu měl drama 
zakončit Francek. „Teď´s to teprv napra-
vila. Fííí,“ odplivne si a odvrátí se.

Drama tedy bylo napsáno a uspělo. 
Stalo se vděčným kusem profesionál-
ních i amatérských souborů. Jen za 
života Mrštíků vyšlo knižně ve 12 vydá-
ních, později ještě třicetkrát. Ale bylo to 
prožité drama opravdu větší? Otrávila 
Marie Turková svého staršího muže a 
skončila v ženské věznici? Tradovalo 
se, že si odpykávala deset let vězení ve 

Valašském Meziříčí, kde se dokonce ukazovala její cela. Jiná verze 
tvrdila, že prý Maryša zemřela na Mírově v trestnici. Či tam dosud 
strádá, píše Alois v Niti stříbrné (1926).

V této vzpomínkové knize také připomíná, že jim byl pro Lízala 
modelem stréček Horák z Těšan. Když ten se někdy v hospodě napil, 
líčil svá koňstva tak, jak je zaneseno ve 3. jednání Maryše. V čase, kdy 
už byla Maryša deset let na repertoáru Národního divadla, se v hos-
podě v Těšanech stavili Slováci. Zrovna, když Horák řádil, pomlouval 

koně svého syna a zetě a chválil své. 
„Kdo je ten člověk?“ ptal se jeden Slo-

vák hostinské. „Vždyť já ho viděl v Praze 
o svatým Jánu v divadle na jevišti!“

Tak dobře vystihl Mošna postavu Líza-
la jen z textu a poznámek, aniž by stréč-
ka Horáka viděl, poznamenal Alois.

Bylo tedy prožito velké drama?
Nikoliv, nic takového se nestalo. 

Žádné „prožito větší“! Pamětníci vždy 
vzpomínali, a třeba přítel Aloise Mrštíka 
MUDr. Jan Fiala i zapsal, že Turkovi žili 
vždy v náramné shodě s dětmi z první-
ho i druhého manželství. Felix Turek se 
narodil v sousedních Borkovanech, ve 
čtrnácti mu zemřel otec a v pětadvaceti 
si vzal mladou vdovu v Těšanech. Poro-
dila mu tři děti, ale když měly 5, 4 a 1 rok, žena zemřela. Hned v sou-
sedství hospodařil Horák-Lízal, jenž z bídy nahospodařil dva grunty, 
ale teď se bál, aby zase do bídy nepadly. Což se mohlo stát, když 
dcera Mariána chodila s furiantem a koňským handlířem Petlákem, od 
něhož Horák moc dobrého nečekal. Sám proto nabídl dceru Turkovi. 
Mariána asi nebyla zpočátku nadšena, ale rodina se vydařila. Turková 
se později nechala slyšet, že by si mlynáře vzala i Mariána Poláčková, 
a tak si ho vzala raději sama. V Těšanech ještě kostel nebyl, proto se 

70                    71

Oslava Dne dětíOslava Dne dětí

V pátek 30. května proběhla 
v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka netra-
diční oslava Dne dětí. Akce, která 
byla obdobou oblíbené francouz-
ské hry Pevnost Boyard, byla až do 
posledních chvil pro děti překvape-
ním a podrobnosti se dozvěděly až 
před zahájením sportovního dopo-
ledne. Všichni žáci byli rozděleni 
do 16 družstev a podle mapy hle-
dali jednotlivá soutěžní stanoviš-
tě, na nichž plnili často netradiční 
a zajímavé úkoly. Družstva tvořili 
vždy žáci od 1. do 9. třídy, takže 
ti starší se museli postarat o své 
mladší spolužáky. Mnohdy bylo 
třeba dokázat obratnost, odvahu, 
důvtip, ale i schopnost rychlé reak-
ce a vzájemné spolupráce. Jestliže 
úkol splnili, získali 
indicie, které je nako-
nec dovedly ke klíčo-
vému slovu. Pro získání 
indicií museli například 
„krotit“ koně, dojet 
na loďce doprostřed 
jezera, lézt po prova-
zovém žebříku vysoko 
na strom, domluvit se 
s cizincem anglicky či 
německy, poskytnout 

první pomoc. Pokud 
se soutěžícím někdy 
indicii nepodařilo 
získat, obrátili se 
na tajemného otce 
Fourata, který jim 
po splnění nároč-
ného úkolu ztra-
cenou indicii vy-
dal. Po namáhavé 
soutěži čekala nej-
úspěšnější družstva 
velká odměna, ale 
ani ostatní nepřišli 
zkrátka a každý žák 

se mohl těšit na nějaké překvapení. 
Odměny i fi nanční dary poskytla 

řada sponzorů z Dolní Rožínky, ale 
i jejich dodavatelé z širokého oko-
lí. Akce se konala za podpory Fon-
du Vysočiny, ze kterého v rámci 
programu Jednorázová akce 2008 
škola získala fi nanční dotaci.

Reportáž ze sportovního dopo-
ledne ke Dni dětí vysílala i TV 
Vysočina (regionální vysílání tele-
vize Prima), kde můžete získat další 
možné informace (adresa reportáže: 
http://www.tv-vysocina.cz/index.
php?page=2&datum=2008-05-
30%2018:01:00&vselect1=920&j
ednotlive=1). 

Podrobnosti lze nalézt také na 
stránkách školy www.zsdr.cz 

Vilém Mrštík
Alois Mrštík

POZVÁNKA
II.ročník nohejbalového turnaje

Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám, prosím, abychom Vás tímto pozvali 

na II. ročník nohejbalového turnaje, který se uskuteč-
ní v sobotu 5. července 2008 v prostorách střítežské-
ho sportovního areálu.

Základní údaje:
• místo konání: Střítež, fotbalové hřiště – travnatý povrch
• datum a čas zahájení: sobota 5. července 2008, 9:00 hod.
• max. počet týmů: 16 - bude upřesněno
• složení týmů: 3 hráči
• herní systém: na 2 vítězné sety, beze strát
• startovné: 120,- Kč (v ceně startovného je zahrnuto občerstvení  

 pro hráče)
• hlavní cena: poháry pro nejlepší + dary od sponzorů turnaje
• bližší informace: na kontaktních tel. číslech (viz. níže!) nebo na 

webových stránkách obce Střítež (http://www.stritez.cz).

Na níže uvedených telefonních číslech se můžete kdykoliv dotázat na  
informace spojené s turnajem. Rovněž bychom Vás rádi požádali, abyste 
si rezervovali místo pro svůj tým co nejdříve, neboť maximální počet týmů 
je stanoven. Uzávěrka přihlášek bude 2. 7. 2008. Děkujeme!

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

Turnaj pořádá obec Střítež ve spolupráci se skupinou ČEZ a pivovarem 
Černá Hora a. s.



Ze Stře leckého klubu  
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CYKLISTÉ OPĚT DO BYSTŘICE S Regionem křížem krážem Vysočinou na kole

Po loňské úspěšné premiéře se opět v Bystřici n.P. postaví na star-
tovní čáru účastníci 12. ročníku mezinárodního cyklistického etapo-
vého závodu mužů VYSOČINA 2008. Oproti loňskému srpnovému 
termínu je letošní ročník posunut již na červencový termín. Další změ-
nou je skutečnost, že po jedenácti ročnících se poprvé neuskuteční 
v rámci závodu časovka jednotlivců z důvodu vedení objízdné trasy 
pro nákladní dopravu po trati časovky v rámci rekonstrukce mostu ve 
Žďáru n.S. Z tohoto důvodu také došlo k úpravám v délce některých 
etap. Čtyřicetiminutovou reportáž ze závodu odvysílá ČT 4 sport 
v následujícím týdnu po akci.

Program:
Čtvrtek 3. července - 1. etapa (start 13:00 – cíl cca 16:20 hod.) 

Nové Město na Mor., Vratislavovo nám. – Křídla – Nová Ves u N. M. 
– Nové Město na Mor. (11 okruhů) = 132 km

Pátek 4. července - 2. etapa (12:00 –  cca 16:10) Bystřice n. P., 
Masarykovo nám. - Písečné – Dalečín – Veselí – Vír – Bystřice n. 
P. (5 okruhů) = 156,5 km

Sobota 5. července - 3. etapa (12:00 – cca 15:20) Žďár nad Sáza-
vou, Brodská ulice – Hamry n. S. – Velká Losenice (dále 10 okruhu 
V. Losenice – Vepřová – M. Losenice – V. Losenice) a zpět do Žďáru 
n. S. = 132 km

Neděle 6. července - 4. etapa (9:00 – cca 13:10) Žďár nad Sázavou, 
Brodská ulice – Vysoké – Počítky – Sklené – Tři Studně – Vlachovice 
– N. Město n. Mor.- Radňovice – Žďár n. S. (6 okruhů) = 162 km. 
Dokončení celého závodu představuje ujetí 582,5 km. 

Zveme tímto všechny příznivce cyklistiky.
Milan Plocek – ředitel závodu

Dopravní omezení
Z důvodu konání cyklistického závodu dne 4. července 2008 bude 

uzavřeno od 5 do 18 hodin pro veškerý silniční provoz Masarykovo 
náměstí v Bystřici nad Pernštejnem. Objízdná trasa bude vedena 
po Zahradní ulici. Trať závodu v Bystřice n. P. je vedena ulicemi 
Vírská, Pod Kaštany, Kostelní a Novoměstská. Autobusová MHD 
nebude omezena.

Máte rádi pohyb a jezdíte na kole? 
Chcete poznat krásy Vysočiny? Rádi 
fotíte a soutěžíte? Pak právě pro vás 
připravuje příspěvková organizace 
Vysočina Tourism a Český rozhlas 
Region vícedenní putování na kolech.

Ve dnech 3. – 10. července 2008 
proběhne akce „Křížem krážem na 
kole“, která účastníky provede Vyso-
činou a představí její krásy jak přírod-
ní, tak i historické.

První „zahřívací“ etapa odstartu-
je z Masarykova náměstí v Jihlavě 
3. července 2008 a povede přes Třešť 
a Roštejn do Telče. V rámci putová-
ní navštíví peloton dále například 
Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár 
nad Sázavou, Třebíč a řadu dalších 
zajímavých míst. Kromě Vysočiny 
cyklisté zavítají také do sousedního 
Jihočeského kraje do Jindřichova 
Hradce a v Jihomoravském kraji 
bude celá akce zakončena v Oslava-

nech na zámku. Jezdci mohou projet 
celou trasu nebo se mohou libovolně 
kdykoli a kdekoli připojit a odpojit. 

V rámci tohoto putování připravují 
organizátoři i zpestření cesty návště-
vou některých turistických atraktivit. 
Doprovodnými akcemi budou růz-
né soutěže jak pro cyklisty, kteří se 
zúčastní jízdy, tak i pro posluchače 
Českého rozhlasu Region o zajímavé 
ceny. Kromě toho trasa vede mnoha 
místy, která jsou zapojena do soutěže 
„Cyklista Vysočiny 2008“ a tudíž se 
soutěžící v této akci mohou zúčastnit 
obou zároveň. 

Podrobné informace budou od 
22. května 2008 průběžně doplňová-
ny na turistickém portálu www.regi-
on-vysocina.cz/nakole a na stránkách 
Českého rozhlasu Region www.roz-
hlas.cz/vysocina.

Přijďte, jeďte s námi, bavte se,  
poznávejte a vyhrajte!

Bystřická futsalová liga - jaro 2008
T A B U L K A      
   
1. Fonorex „A“ 5 5 0 0 38:16     15
2. Fonorex „B“ 5 3 0 2 40:22 9
3. Mushroom 5 3 0 2 34:23 9
4. Házená 5 2 0 3 51:25 6
5. Wera 4 1 0 3 16:34 3
6. Alkáči 4 0 0 4 8:67 0

Dne 17. května proběhla v 
Táboře, Rychnově nad Kněžnou 
a Kroměříži regionální kvalifi kace 
vítězů městských soutěží neregistro-
vaných kuželkářů o postup na Mis-
trovství ČR, které se koná 14. a 15. 
června v Náchodě, v disciplině na 
4 x 60 hs. Náš region reprezentova-
lo družstvo KT Wera, loňský vítěz 
Mezipodnikové soutěže neregistrova-

Nejlepší střelci k 4.6.2008
17 gólů – Hájek (Fonorex A), Paleček P. (Fonorex B), 14 - Hav-

lík (Mushroom), 13 - Hanych (Házená), Šimeček (Házená), 12 - Exl 
(Fonorex A), 8 – Jedlička (Fonorex B), Novotný, Hulák (Házená), 7 
- Dvořák(Házená), Kučera (Fonorex A), 6 – Krondráf (Mushroom), 5 
– Šnajdr (Mushroom), Svoboda (Wera), 4 – Janeček, Krošlák (Fonorex 
A), Palosz (Mushroom), 3 – Štarha (Fonorex A), Krejčí, Štryncl (Alká-
či), Zedník (Mushroom) Fryšonc (Wera), 2 - Vařejka (Mushroom), Šibor 
(Fonorex B), Horák (Fonorex A), Bureš, Kantora, Peňáz (Wera)

Kuželkářský tým WERA dobývá republiku 
ných kuželkářů v Bystřici 
n. P. Jeho členové se 
tímto sportovním odvět-
vím zabývají teprve tři 
roky, ale i přesto svou 
teprve druhou sezonu 
v bystřické soutěži vyhrá-
li a letos svůj loňský tri-
umf zopakovali.

Jako loňští vítězové 
dostali možnost startovat 
v regionální kvalifi kaci 
na MČR v Rychnově 

nad Kněžnou. Přestože poslední dva 
roky sbírají zkušenosti na různých 
turnajích v Jihlavě a Novém Městě 
na Moravě, do Rychnova odjíždělo 
družstvo KT Wera se skromným 
cílem zahrát si na kvalitních drahách 
a neskončit poslední. V každé ze tří 
regionálních kvalifi kací nastupova-
lo 13 družstev, dohromady tedy 39 
družstev ze všech koutů naší vlasti, 

od Karlových Varů až po Vsetín. 
A z každé kvalifi kace postupovalo 
pouze 6 nejlepších.V takové konku-
renci nedoufal v postup bystřických 
vůbec nikdo! A přece se tak stalo!!! 
Každý z hráčů KT Wera ze sebe na 
dráze vydal to nejlepší a ze šesté-
ho místa postupují na dvoudenní 
fi nálový turnaj. Miroslav Kotnour, 
Tomáš Bukal, Martin Střešňák, Jiří 
Švanda a Jiří Havíř odjíždějí v polo-
vině června do Náchodu pokusit se 
o malý zázrak a postoupit z první 
fi nálové 18ti členné kvalifi kace do 
samotného fi nále, kde se utká 8 nej-

lepších týmů o titul Mistra repub-
liky. Ale i kdyby to čirou náhodou 
nevyšlo, už teď se postarali o velký 
úspěch bystřických kuželek. Být 
osmnáctý v republice není žádná 
ostuda, ba naopak! 

A jak to dopadlo v Náchodě se 
dozvíte v příštím vydání nebo na 
webových stránkách www.ktwera.
php5.cz nebo www.kuzelky.cz.

Postupující z Rychnova n. K.: 
Červený Kostelec 1005 kuželek, 
Jičín 1001, Trutnov 1000, Hořice 
997, Poděbrady 995, Bystřice n. P. 
988.                                             -kf-

V neděli 25. 5. 08 se na střelnici v Chocholuši uskutečnilo II. kolo 
Meziklubové soutěže LM 60, SM 60.

Zvítězil Petr Kaman Žďár nad Sázavou, II. místo Jiří Materna Žďár 
nad Sázavou a III.místo Vladimír Michal Mostiště. Josef Roháček 
skončil na 7. místě. Naši maturanti se tohoto závodu nezúčastnili 
pro svatý týden. V družstvech zvítězilo Mostiště před Slatinou Brno 
a Kablem Velké Meziříčí. Další závod se uskutečnil 8. 6. 2008, potom 
až 31. 8. 2008, 7. 9. 2008 a14. 9. 2008. 

V neděli 1. 6. 2008 jsme se zúčastnili jako každoročně Dětského dne 
na stadionu SK, kde si děti mohly zastřílet ze vzduchovky na padající 
terče. Zájemců bylo mnoho, proto jsme končili jako poslední.

Za SSk Vobr F.
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SPORT A INZERCEINZERCE

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

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

Využijte možnost výhodného předzásobení bez dlouhých čekacích lhůt

Od 1. 5. 2008 rozvoz uhlí z nově otevřeného skladu na nádraží 
ČD v Bystřici nad Pernštejnem.

RYCHLÁ PŮJČKA

od 3.000 - do 50.000

PROVIDENT

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

 GRAZYNA ŽLIČAŘOVÁ

TEL.: 739 157 607

Rybářství Velké Meziříčí, a.s.,
pstruhařské středisko Ujčov

NABÍZÍ
Pstruh duhový-živý: 

110,- Kč/kg

Prodejní doba: 
Po-Pá 7 - 13 hod, So 9 - 13 hod.

Ujčov 94,  592 62 Ujčov
Email: 

pstruharstvi.ujcov@email.cz
www.rybarstvivm.cz
Telefon: 566 566 480
Mobil: 724 835 563

�
�
�
�
� �

ŘÁDKOVÁ INZERCE
•  Stříhání psů, Hodonín u Kunš-

tátu, t. 721308702

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

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

• RYCHLÉ PŮJČKY BEZ 
POPLATKU Tel.: 777 571 593

• Pronajmu prostory k podni-
kání v centru Bystřice n. P. na 
náměstí - vhodné jako kance-
lář, prodejna. Kontakt: 732 92 
10 73

• LIKVIDACE AUTOVRAKU 
- ekologický doklad + odtah 
zdarma, odpovíme i na SMS 
tel.: 777 571 594 nebo 604 250 
515

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



INZERCE

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                           23. strana

��������	
������	�	

�����������	�����	
	
	

	
	
���������	
�	 �������	����	
����
	���� 	
�	 �������	����	
����
	���� 	
�	 ���	������	������		
�	 ��!��		�		����������	�����	

	
	
�	 �������	 "	# ����	���� ���	�������
	������$	

"	��������%	"	���&���%	'		���� ���	�������	
�	 ��������	"	�������	����	
�� 		()����*	+�����*	,-./	
�	 0�1	
����������		�	���&���%	"	��������%	

�		# ����	���&�	����	
�� 	��	�������
	
�������	'		#2		3*4	'		5		'		6			'		7					4		�	

�	 ���!�����	
��������	�������	
�	 �����	 "	����	
���	

"	����	����	
�	 
�������	
������	 	

"	�	� ����%	(�$�%	�	�����			��	� �	/	
"	����&%	(���������%/	

�	 �������	
�������	
��������	��������	
������	
�	 !������	�8��	�	�������	
���������	�����	�	�����	��
�9��	

	
	
������	����	
)�	�	����2	�	�2	�2	
4:5	45		����	
���2 	4;;	4;<	7=<	
>	? 	4;;	4;<	7=;	
>�	�@���2��	

	
0������	�����	
!��&��	 < ==	"	34 6=	
A����	 	 < ==	"	34 6=	
+����		 < ==	"	3< ==	
B������	 < ==	"	34 6=	
!����	 	 < ==	"	34 6=	



INZERCE

24. strana                                                                                           Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

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

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb

�
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�
������������������������
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