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Úžasné. Jedině těmito slovy lze 
popsat úspěch našeho města. Zís-
kalo totiž největší finanční částku, 
ze všech měst nad pět tisíc obyva-
tel kraje Vysočina a kraje Jihomo-
ravského, konkrétně 70 miliónů Až 
daleko za Bystřicí zůstala taková 
města jakými jsou Třebíč, Havlíč-
kův Brod či Pelhřimov. S prázdnou 

odešel Žďár nad Sázavou, který 
neuspěl s koupaliště a také Nové 
město na Moravě, které nezískalo 
dotaci na „rege centrum“. 

Nejde však o nějaké neza-
sloužené peníze, jak tvrdí někteří 
neúspěšní. Rozhodovala pouze 
kvality předložených projektů a ta 
prostě těm bystřickým nechyběla! 
A na co se můžeme těšit? 

„Město získalo dotaci ve výši 52 
miliónů korun na celkovou rekon-

strukci náměstí, včetně odstavného 
parkoviště pod poliklinikou a dále 
18, 6 miliónu korun na moderniza-
ci atletického hřiště u ZŠ Nádraž-
ní a gymnázia,“řekl místostarosta 
města Josef Vojta a dodává: „je 
to výjimečný úspěch v ohromné 
konkurenci žádostí, ale myslím, 
že se projevila důkladná a pečlivá 

příprava.“ Starosta města Karel 
Pačiska vysvětluje: „Není to jen 
obrovský úspěch, ale také velký 
závazek, neboť nás nyní čeká sa-
motná realizace. Udělali jsme tedy 
první, ale velmi zásadní a úspěš-
ný krok. Chtěl bych poděkovat  
a vyslovit uznání všem, kteří se na 
tomto úspěchu podíleli.“ Moderni-
zace atletického stadionu by měla 
začít už na podzim letošního roku 

Unikátní  úspěch Bystřice KRATOCHVÍLA VÍTĚZEM

Čtyřetapový mezinárodní cyklis-
tická závod „Vysočina 2008“ proběhl 
počátkem července na území bývalé-
ho okresu Žďár. Druhá etapa starto-
vala v pátek 4. července na náměstí 
v Bystřici nad Pernštejnem a vedla 
členitým terénem přes Písečné, Dale-
čín, Veselí a Vír do Bystřice. Čtyři ná-
ročné okruhy měřily 126 km a řádně 
prověřily startovní pole. Už v prvním 
okruhu unikla čtyřčlenná skupinka  
a z ní později odskočil vítěz etapy 
příbramský Jakub Kratochvíla. Za 
ním dorazili na medailových postech 
sparťané Tomáš Okrouhlický (- 42 s) 
a Rostislav Krotký (- 72 s).

Je zajímavé, že právě bystřická eta-
pa rozhodla o celkovém pořadí závo-
du, protože další dvě etapy na Žďár-
sku přinesly jen několikasekundové 
změny, takže vítězství uhájil Jakub 
Kratochvíla před oběma sparťany, 
kteří také ovládli soutěž družstev.

Žlutý dres, který po bystřické eta-
pě navlékl vítězi starosta K. Pačis-
ka, tak už svého majitele nezměnil. 
Mladý závodník Jakub Kratochvíla 
se dočkal prvního většího sportovní-
ho úspěchu a bystřičtí občané viděli 
na vlastní oči opět kvalitní sportovní 
podnik a mohou se těšit na příští roč-
ník.                            Text i foto: -HJ-
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Sport Appeal
www.suzuki-motor.cz

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

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

od 209.900 Kč

Nabídka platí při využití leasingu

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

SUZUKI  Bystřice nad Pernštejnem Novoměstská 37, 593 01 Bystřice nad Pern., tel.: 566 552 985, fax: 566 552 985
info@suzuki-bystrice.cz, www.suzuki-bystrice.cz
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Obec: Vojnùv Mìstec
Okres: Žïár nad Sázavou
Vesnický dùm k rekreaci (2+1, 2x sklad, 
koup., se suché WC, stodola) 

2 Poz.: 247 m  

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

13RD

13RD135

13RD145

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: Žïár nad Sázavou
Okres: Žïár nad Sázavou
Pronájem kanceláøe na pìší zónì. 
Kanceláø je v 2.NP (první poschodí) 

2o velikosti 16 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 2.800,- Kè/mìs.  

13CH121

13BT157

13RD124
13RD135

13RD12813BT157 13RD15213BT164

Mladá rodina s dìtmi 

v Bystøici nad 
Pernštejnem.

Za nabídky 
dìkujeme.

koupí 
vìtší byt 

Tel.: 724 829 093

Obec: Žïár nad Sázavou      
Okres: Žïár nad Sázavou    
Pìkný DR byt 3+1 (WC, koupelna, 
chodba s vestav. skøínìmi a prac. 

2koutem) Pl. bytu: 76 m

   
Tel.: 566 524 979
CENA: 1.790.000,- Kè   

13BT175 13BT174

Pro svého 
pøíbuzného z Anglie 

koupím 
 

vhodnou 
k celoroèní rekreaci 

v okolí 
Bystøice nad P. 

zachovalou chalupu

Tel.: 602 737 135

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

2 
Poz.: 2395m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.610.000,- Kè     

13RD202

Obec:Støíbrné Hory
Okres: Havlíèkùv Brod
Vesnický rod. dùm na okraji obce (2+1, 
stodola, dílna) 

2 Celková plocha pozemku 600m  

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

Obec: Žïár nad Sázavou
Okres: Žïár nad Sázavou
Byt 2+1 v osobním vlastnictví (balkon, 

2sklep) Celková plocha bytu je 49 m  
 

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.355.000,- Kè

13RD231 13RD238

Obec: Radostín u Vojnova Mìstce
Okres: Žïár nad Sázavou
Stavební pozemek v Radostínì. 
Pøípojky na hranici pozemku. 

2 
Pozemek: 632m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 390.000,- Kè     

13BT242 13BR247

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    

13RD231 13RD206

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

2 poz. Poz.: 762 m  

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.290.000,- Kè     

SLEVA!

13RD244 13RD245 13ZU234

SLEVA!

13PZ127 13KO243

�����
Kontakt:

Rotter, s.r.o.
592 66, Vír č. 1

Tel.: +420 566 575 111
Mob.: +420 739 649 307

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

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

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

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

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

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

http: www.rotter.cz
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Nedělní dechovka, Alternativní pá-
tek, Pelíšek fest, Balady a romance.

Bystřické léto vypuklo v plném 
proudu. Po prubířské zkoušce no-

vého pódia na náměstí v Nedělením 
dopoledni s dechovkou, které se vel-
mi vydařilo nejen dobrou muzikou, 
ale i počasím, přišel pro pořadatele 
vrchol sezóny v podobě Pelíšek festu 
a jemu předcházejícímu Alternativ-
nímu pátku. Svižný punk předvedla 
kapela První pomoc z Poličky, tvrdý 
rock zase Korisz z Nového Města n. 
M. Po něm následoval Rachot strojů 
z Poličky a hip hop v podání novo-
městského uskupení Naughty Bros´. 
Velmi zdařilé písně s dechovou sekcí 

pak ukázali KSV z Nového Města. 
Opět ve výborné formě se předvedli 
bystřičtí rapeři Ecce Homo s výbor-
ným beatboxem. Páteční večer pěkně 
ukončil svým funkem Dr. Vykuk ze 
Žďáru nad Sázavou.

Už „předkolo“ samotného Pelíšek 
festu ukázalo, jak náročná akce to pro 
pořadatele bude. Moc se nenaspalo a 
ve tři odpoledne spustila první kapela 
dne, a to SCA. Tato kapela vystoupila 
na tomto festivalu poprvé, nicméně 
opravdu nezklamala. Senzitive Hate 

se pak blýskli ve stejné formaci jako 
loni. Pouze pro tuto akci se dala opět 
dohromady skupina Model a uká-
zala, že nepatří do starého železa. 

OZVĚNY BYSTŘICKÉHO LÉTA
Zkušenost vystřídalo mládí a energie 
v podání Parantampareil, kteří se od 

loňska nejenom rozrostli (nová kyta-
ra, trubka a saxofon), ale i hudebně 
udělali pořádný krok kupředu. Le-
tošní Bruker ošizený o dlouholeté-
ho bicmena Ladi Zítky našel velmi 
zdařilou náhradu v podobě Luboše 
Dufka z Radiměře od Svitav, kterého 
si půjčil od kapely Goback. Velkým 
překvapením bylo vystoupení kapely 
The Exces, která se dala dohromady 
po 40 letech právě pro tento festival. 
Její výkon po tolika letech a po pou-
ze několika společných zkouškách 

si zaslouží uznání. Se zpožděním 
nastoupila kapela Kroky, která opět 
potvrdila, že stálo za to se dát znovu 
dohromady. V časovém posunu způ-
sobeném také vydařenou soutěží v 
rychlosti pití půllitru piva a hodu piv-
ním sudem nastoupila kapela Goback 
s novými tvářemi v podobě kytaristy 
Tomáše Bulvy, který výborně nahra-
dil Jirku Munzara a bubeníka Luboše 
Dufka, který zase nahradil Laďu Zít-
ku. A právě nový bubeník předvedl 
spolu s kamarádem Jardou Rojarem 

od Skutče v polovině koncertu Go-
backu velmi zdařilé bubenické sólo, 
které okořenilo celé vystoupení. 

To už ale netrpělivě nastoupil Ex-

periment a pustil do všech přítom-
ných své nové fláky. Jako host přijela 
žďárská Fuga, která nenechala niko-
ho na pochybách, že už má po letech 
hraní vše vychytané. Konečně se do-
čkal i výborně připravený Sektor X, 
který zahrál staré dobré pecky např. 
od Joe Satriani či Deep Purple. Kape-
la Bohouš přišla, bohužel, časovým 
posunem na řadu pozdě v noci, nic-
méně i přes to předvedla profesionál-
ní vystoupení. Laďu Zítku za bicími 
nahradil Jarda Miller z naší Matičky 
Prahy, který za bicími neseděl zhruba 
23 let. Skupina Arzenal, která pořa-
datelům nejvíce pomohla zejména 

zapůjčením pódiového aparátu, přišla 
na řadu, bohužel, až kolem půl čtvrté. 
I přesto členové vydrželi a celou akci 
důstojně ukončili. Myslím, že akce 
byla úspěšná, ale i tak se omlouvá-
me spoluobčanům za časový skluz 
a věříme, že v příštím ročníku se po-
daří akci ukončit dříve. Touto cestou 
chceme poděkovat jak všem účin-
kujícím, tak ostatním pořadatelům, 
z nichž jmenujme alespoň Františka 

Macháčka za zvukařským pultem a 
společníky firmy Peddy s.r.o., kteří se 
postarali jednak o vynikající pódium 
a projekci, ale pomohli s celkovým 
zvukem a světly.

Než se pořadatelé stačili vzpama-
tovat, byla tu další neděle 6.7.2008, 
na kterou byly připraveny Balady a 
romance, tedy vystoupení smyčcové-
ho orchestru Něhoslava Kijovského s 
rockovou skupinou Arzenál. Přípravy 
probíhaly od tří hodin tak, aby vše 
bylo v osm připraveno. Všichni jsme 
se strachovali o počasí a o návštěv-
nost. Obojí však nakonec perfektně 
vyšlo. Smyčcový orchestr pod vede-
ním Lenky Macháčkové předvedl vy-
nikající výkon podpořený skupinou 

Arzenal. Snad tisícovka návštěvníků 
se v průběhu celého večera výtečně 
bavila a užívala si výkony orchestru i 
jednotlivců. Velký dík tedy opět patří 
jak dirigentce Lence Macháčkové za 
to, jak výborně orchestr připravila a 
vše skloubila, tak všem účinkujícím 
ze smyčcového orchestru i skupi-
ny Arzenal. Nemalou zásluhu na 
úspěchu akce má i zvukař František 
Macháček. Díky všem za výbornou 
atmosféru a podporu.

O dalším průběhu Bystřického léta, 
vč. divadla vírských ochotníků, které 
se uskutečnilo po uzávěrce novin, 
Vám budeme referovat v příštím čís-
le. Určitě však bude stát za to podívat 
se na současné i minulé DJe z Bystři-

ce. Pro milovníky rocku a metalu je 
zde Metal fest v Bohuňově. V pátek 
na konci prázdnin vystoupí takřka 
celá bystřická folk countryová scéna 
s hostem - skupinou Barel Rock. Jistě 
příjemné ukončení prázdnin připraví 
i žďárské ochotnické divadlo ve hře 
Balada z hadrů. Více na zadní straně 
novin, nebo na www.zapnutobystri-
ce.cz.

PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ

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

Po-9.30-16.00
Čt-9.30-16.00

tel.777 034 567
   -608 034 567

Nemůžete dojet k nám,
dojedeme k Vám.

www.pujcime-vam.cz
MOŽNOST SPOLUPRÁCE

Autor fotografie: Jaroslav Nečas

Autor fotografie: Jaroslav Nečas

Autor fotografie: Jaroslav Nečas

Autor fotografie: Jaroslav Nečas

Autor fotografie: Jan Šikula
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE







   

   

 



 

   

  





   


   

  
 

   
   

   
   
   

   

 
  

   
   

Jubilanti

V sobotu 21. června se na fotbalo-
vém hřišti uskutečnil zápas o mistra 
Domanína aneb staří proti mladým. 
A ukázalo se, že zkušenosti zname-
nají více než maximální úsilí, takže 
zápas skončil vítězstvím starší gene-
race domanínských fotbalistů v po-

Z jednání samosprávy v Domaníně

měru 3:1.
V pátek 22. srpna od 19 hodin se 

koná v kulturním domě taneční zá-
bava, na níž bude hrát již osvědčené 
DUO UNIVERZAL manželů Sýko-
rových ze Žďáru.

Zdeněk Skula, předseda samosprávy 





















   


















Mìsto Bystøice nad Pernštejnem
zve všechny pøíznivce sborového zpìvu

na koncert
smíšeného pìveckého sboru

Øeckokatolické církve ve Vranovì nad Top¾ou

CHRYSOSTOMOS
Repertoár souboru tvoøí pøedevším liturgie

sv. Ioana Chrysostoma - konstantinopolského arcibiskupa
ve slovenském i staroslovìnském jazyce,

skladby svìtových klasikù
a písnì v úpravách souèasných autorù.

Svými vystoupeními se sbor snaží
odkrývat krásu a duchovní bohatství

byzantsko-slovanského dìdictví našich pøedkù.

Koncert se uskuteèní v kostele sv. Vavøince
v pátek 25.èervence 2008 v 19 hodin.

Dobrovolné vstupné bude vìnováno na opravy
 kostela sv. Michaela ve Vítochovì.

Změna programu vyhrazena! Aktuální informace na www.bystricenp.cz nebo www.bystricko.cz
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  ZPRÁVY Z RADNICE 

Z  r a d y  m ě s t a
Rozdělení finančních prostředků z 2.kola grantu mládeže
Rada města schválila návrh komise sportu a mládeže na rozdělení příspěv-

ků z grantu aktivit zaměřených na mládež takto: 1. ZŠ TMG - 13 000 Kč na 
výtvarné dílny, na realizaci divadelního přestavení a oblečení pro pěvecký 
sbor Koťata. 2. DDM – 3 000 Kč na nákum míčů Gymball – Arte Gymnic. 3. 
gymnázium – 28 000 Kč na partnerskou návštěvu studentů v Crimmitschau.  
4. Junák – 9 300 Kč na lanové aktivity ve Vojtěchově a vybavení oddílu lékár-
ničkami. V grantu mládeže zbývá částka 19 700 Kč. Bude vyhlášeno 3. kolo 
žádostí v měsíci září.

Provedení kontroly hospodaření firmy GTH zařízení škol. stravování s.r.o.
Radou města byla dne 26. 2. 2008 ustanovena kontrolní komise v sestavě 

MUDr. Miluše Sáblíková, Ing. Aleš Sitař, Hanička Pečinková, Ing. Jana Juro-
šová, Jiřina Kolářová k provedení kontroly hospodaření firmy GTH zařízení 
školního stravování, spol. s r. o. Výsledky kontroly prokázaly, že přínos firmy 
GTH není za dobu působení v Bystřici je nevelký, kuchyň funguje stejně a 
ve stejném režimu jako Školní jídelna, dělá stejné činnosti, pouze jejich kal-
kulace probíhají v Praze, odbyt stravy nezvýšila, nepřišla s žádnými novátor-
skými přístupy. Rada zvážila další pokračování spolupráce s firmou GTH a 
schválila výpověď smlouvy s firmou GTH zařízení školního stravování s. r. o.  
k 1. 7. 2008. Ve smlouvě je ½ roční výpovědní lhůta. Rada dále konstatovala, 
že se jedná o dlouhodobý, zděděný a těžko řešitelný problém, které má pouze 
dvě varianty. Buď najít strategického partnera, který by zvýšil počet odběrate-
lů, což se od začátku jevilo jako velmi problematické, nebo se smířit pouze se 
školní jídelnou a ztráty krýt z vlastních prostředků.

Nájmy nebytových prostor
Rada schválila uplatnit u každé smlouvy inflační doložku, ale nejen za rok 

2007 ale narovnat nájemné od doby uzavření smlouvy všemi inflacemi, které 
ČSU vyhlásil za rok 2004 – 2,8 %, 2005 - 1,9 %, 2006 - 2,5 %, 2007 – 2,8 %.  
V konečném důsledku dojde k navýšení nájmů v některých případech až  
o 11% a k přiblížení požadované tržní hladiny.

Schválení vymezení zastavěného území na k. ú. Pivonice
Od 1. 1. 2007 platí zákon č.183/2006 Sb – o územním plánování a staveb-

ním řádu (stavební zákon), který zpřísňuje podmínky pro povolování staveb  
z hlediska územního plánování.

V místních částech města, které měly zpracovanou urbanistickou studii, lze 
umisťovat stavby pro bydlení a rekreaci pouze v intravilánu, který byl stanoven 
k 1. 9. 1966 a další rozvoj mimo intravilán je nemožný. Do doby než bude 
schválený územní plán i na tyto místní části, lze v místních částech vymezit 
zastavěné území, do kterého budou zařazeny zastavěné pozemky po roce 1966 
a některé volné pozemky (stavební proluky, zahrady), které lze dle stavebního 
zákona zahrnout do zastavěného území obce. Vymezení nových rozvojových 
ploch však musí stanovit až územní plán města. V případě Pivonic se jedná  
o poslední dva volné pozemky na začátku obce. Rada města schválila vymeze-
ní zastavěného území na k. ú. Pivonice.

Rozdělení finančních příspěvků z grantu rozvoje kultury ve městě pro 
II. pololetí roku

Rada města schválila návrh komise kultury na přidělení příspěvků z grantu roz-
voje kultury ve městě: 1. ZUŠ – koncerty v KD v roce 2008 – ve výši 8.500 Kč, 
2. ZUŠ – koncert na Pernštejně a dvoudenní soustředění  – ve výši 5.000 Kč,  
3. ZŠ TGM - vyzdobení kostýmů taneční skupiny TANNA – ve výši 9.700 Kč,  
4. Městská knihovna – proplacení honoráře Václavu Vydrovi v rámci říjnové 
akce městské knihovny Týden knihoven - 15.000 Kč.

Žádost o. s. Chartis o finanční podporu
Rada nesouhlasila s rozpočtovým opatřením ve výši 10 000,-Kč pro o. s. 

Chartis, Javorek, na podporu výstavby hipoterapeutické haly.

Žádost o pozemek v průmyslové zóně na fotovoltaickou elektrárnu
Firmy INDUSTRIA AC s. r. o. oslovila město se žádostí na koupi pozemku 

v průmyslové zóně za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny. Nabídli jsme 
mu pozemek v v samém jihozápadním rohu (pod CORMENem), který vznik-
ne po plánovaném prodeji pozemku panu Jedličkovi a bude mít rozlohu asi  
2,8 ha. Tento pozemek je již značně svažitý, takže se domníváme, že jej pravdě-
podobně již nebudeme schopni prodat na nějakou průmyslovou výrobu. Rada 
města souhlasila se záměrem prodat firmě INDUSTRIA AC s. r. o. pozemek  
v průmyslové zóně o ploše cca 2,8 ha za cenu 100,- Kč/m2, ukládá Městskému 
úřadu zpracovat návrh příslušné smlouvy a doporučuje zastupitelstvu prodej.

Návrh na zvýšení daně z nemovitostí na rok 2009
Návrh na zvýšení daně z nemovitostí, která je daňovým příjmem obce. Vý-

nosnost daně za rok 2007 byla 2 276 119,07 Kč. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí umožňuje obcím úpravu zákonem stanovené výše koeficientů, 
kterými se násobí sazba daně z nemovitostí tak, že obec je oprávněna příslušný 
koeficient zvýšit o jednu kategorii – u obce s počtem obyvatel do 10.000 je sou-
časný koef. 1,6 – možné zvýšení na 2,00 a o jednu až 2 kategorie snížit. Podle 
§ 12 zákona o dani z nemovitosti je obec zmocněna závaznou vyhláškou pro 
všechny nemovitosti na celém území obce stanovit jeden místní koeficient ve 
výši 2, 3, 4 nebo 5. Rada města doporučuje zastupitelstvu zachovat koeficient 
daně z nemovitosti dle § 6 a 11 ve výši 1,6 a dále doporučuje navýšení platby 
daně dle § 12 dvojnásobně. Příklad: Pozemek zahrady, výměra 100 m2 - daňo-
vá povinnost 2008: 100 x 0,10 Kč x 1,6 = 16 Kč/rok, daňová povinnost 2009: 
100 x 0,10 x 1,6 x 2 = 32 Kč/rok.

Schválení změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bystřice 
n. P.

Zastupitelstvo města schválilo návrh změny č. 5 územního plánu v 
tomto znění: 5.01 Změna krajinné zóny produkční na plochu pro výrobu 
a dopravu směrem k silnici II/388, 5.02 Změna krajinné zóny produkční 
na plochu občanského vybavení (rekreace a sportu) u Bratrušína, 5.03 
Změna krajinné zóny produkční na plochu občanského vybavení (rekrea-
ce a sportu) u silnice I/19, 5.04 Změna plochy pro výrobu na plochu pro 
občanskou vybavenost  pro umístění restauračního zařízení a diskotéky, 
5.05 Změna plochy výroby na smíšenou plochu pro občanské vybave-
ní a výrobu v Domanínku, 5.06 Změna plochy občanského vybavení na 
plochu pro bydlení SI, 5.07 Změna krajinné zóny přírodní na plochu re-
kreační zóny (zahrádkářská kolonie), 5.08 Změna plochy pro občanské 
vybavení na plochu rekreační zóny (zahrada) u rozvodny, 5.09 Změna 
rezervní plochy bydlení a veřejné zeleně na plochu pro občanské vyba-
vení u sportovního areálu, 5.10 Změna plochy veřejné zeleně na plochu 
pro bydlení SI.

Majetkové převody
Zastupitelstvo města schválilo: 1) zřízení věcného břemene ve prospěch 

Ze zastupi te l s tva  města
firmy E.On spočívající v právu uložení kabelového vedení NN, jeho údržby  
a oprav .Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorá-
zovou úplatu ve výši 1 240,- Kč + DPH. 2) Prodej p. č. 12 o výměře 433 m2  

v k. ú. Vítochov p. M. Urešové. Cena 20 Kč/m 2. 3) Koupi pozemků p. č. 45/3 
– ost. plocha o výměře 2 586 m 2 v k. ú. Domanínek a p. č. 1959/5 – ost. plocha 
o výměře 1045 m2 v k. ú. Domanínek od Státního statku Jeneč s. p. Cena dle 
znaleckého posudku. 4) Zřízení věcného břemene ve prospěch České pošty  
s. p. spočívající v právu uložení příjezdové komunikace, její údrž-
by a opravy  na části p. č. 156/4 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jedno-
rázovou úplatu ve výši 5000 Kč+ DPH. 5) Prodej p. č. 146/3 o 
výměře 153 m2, p. č. 147 o výměře 817 m2, p. č. 57/8 o výmě-
ře 1146 m2, část p. č. 72/6 o výměře cca 2560 m2 a část p. č. 72/1  
o výměře cca 2950 m2 v k. ú. Domanínek firmě INNEL-NC s. r. o. Cena 100 
Kč/m2. Současně budou zřízena věcná břemena příjezdu ve prospěch města  
a ve prospěch vlastníka další nemovitosti v areálu. 6) Koupi p. č. 763/3  
o výměře 5 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem od ČR - úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových. Cena dle znaleckého posudku. 7) 

Pokračování na str. 7
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Dokončení ze str. 6

Směnu pozemků: z majetku města do majetku LČR přejde p. č. 337/3 o 
výměře 121 m2, p. č. 302/1(PK) o výměře 520 m2, p. č. 337/5 o výměře 
49 m2, p. č. 300 o výměře 301 m2, z majetku LČR do majetku města pře-
jde p. č. 273/17 o výměře 543 m2. Cena dle znaleckého posudku. Rozdíl 
448 m2 ve prospěch města Bystřice n. P. Vše v k. ú. Pivonice. Dále schvá-
lilo směnu pozemků: z majetku města do majetku LČR přejde p. č. 1149 
o výměře 94 m2, z majetku LČR do majetku města přejde p. č. 1158 o 
výměře 737 m2, p. č. 1153 o výměře 66 m2, p. č. 1152 o výměře 94 m2, p. 
č. 1732 o výměře 86 m2, díl „c“ z p. č. 1151 o výměře 2287 m2 díl „b“ z p. 
č. 1146 o výměře 393 m2. Cena dle znaleckého posudku. Rozdíl 3569 m2 
ve prospěch LČR. Vše v k. ú. Domanín. Koupi p. č. 163/1 o výměře 5 887 
m2 a p. č. 163/4 o výměře 596 m2 v k. ú. Hrdá Ves. Cena dle znaleckého 
posudku. 8) Prodej p. č.1131/8 o výměře 51 m2 v k. ú. Bystřice nad Pern-
štejnem manželům Bělíkovým. Cena 150 Kč/m2. 9) Prodej p. č. 2958/51 
o výměře 7934 m2 firmě Cormen s. r. o., formou splátek na 2 roky. Převod 
vlastnického práva bude po úhradě poslední splátky. Cena 100 Kč/m2. 
10) Bezúplatný převod splaškové kanalizace „Kameník“, splaškové ka-
nalizace „Kanalizační sběrač - 1 a 2 stavba“, splaškové kanalizace „Be-
ranka“, splaškové kanalizace „Zahradní“. Ceny dle znaleckých posudků. 
11) Záměr zhotovit prohlášení vlastníka a rozdělit nemovitost na st. p. č. 
16 v k. ú. Pivonice na bytové a nebytové prostory a následně bytové pro-
story + pozemky související se stavbou prodat manželům Dvořákovým 
za 1 450 000 Kč + zajistit zhotovení věcných břemen ve prospěch města 
spočívající v právu odběru vody a odvodu splaškových vod do septiku. 
12) Prodej p. č.751/2 o výměře 49 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem 
p. J. Havířovi. Cena 150 Kč/m2. 13) Koupi p. č. 288 o výměře 122 m2, p 
.č. 1071 o výměře 19 034 m2, p. č. 1070 o výměře 4 845 m2 v k. ú. Do-
manín od p1/4 V. Pěšinková a ¾ I. Pečinka. Cena 20 Kč/m2. 14) Směnu 
pozemků: z majetku města Bystřice do majetku p. Kovalové přejde p. č. 
40 o výměře 457 m2, z majetku p. Kovalové do majetku města přejde díl 
„f“ ze st p. č. 43 o výměře 25 m2. Vše v k. ú. Pivonice. Rozdíl 432 m2 ve 
prospěch města. Cena 20 Kč/m2. 15) 16) 17) Směnu pozemků:z majetku 
města do majetku manželů Rašovských přejde p. č.38/1 o výměře 478 
m2, z majetku manželů Rašovských do majetku města přejde díl „k“ z 
p. č. 49/7 o výměře 100 m2. Rozdíl 378 m2 ve prospěch města. Cena 20 
Kč/m2. Dále prodej p. č. 38/8 o výměře 800 m2, p. č. 38/11 o výměře 43 
m2 v k. ú. Pivonice manželům Murzynovým. Cena 20 Kč/m2 a prodej p. 
č. 38/10 o výměře 70 m2 v k. ú. Pivonice manželům Tomanovým. Cena 
20 Kč/m2. 18) Záměr prodat část p.č. 2958/7 o výměře cca 4 ha v k. ú. 
Bystřice nad Pernštejnem p. L. Jedličkovi za účelem výstavby nové firmy 
na obrábění kovů. Cena 100 Kč/m2. 19) Směnu pozemků z majetku ČR 
- Povodí Moravy s. p. do majetku města Bystřice nad Pernštejnem Ceny 
dle znaleckého posudku, rozdíl 1731 m2 ve prospěch ČR Povodí Moravy 
s. p.

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2007
Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města za rok 2007, když 

příjmy byly ve výši 284 572 237 Kč a výdaje ve výši 284 617 101 Kč. 

Rozpočtová opatření
Výdajová – výměna oken na SI 2 500 000 Kč, dofinancování výměny 

oken a balkonů DPS 1 940 000 Kč a zateplení DPS 2 200 000 Kč.

Financování akce „Bystřická zastavení“
Město bylo úspěšné při podání žádosti o dotaci z Regionálního operač-

ního programu Jihovýchod na akci „Bystřická zastavení“ Celkové výdaje 
akce činí 4,5 mil. Kč a byla nám přiznána dotace ve výši cca 3,7 mil. Kč. 
Akce je naplánována na 4 roky (2008 až 2011) s tím, že v souladu s pra-
vidly ROP výdaje financujeme z vlastních zdrojů (tj. z rozpočtů let 2008 
až 2011) a podpora nám bude vyplacena jednorázově po jeho skončení, 
tj. v roce 2011. Zastupitelstvo města schválilo předfinancování projektu 
„Bystřická zastavení“ v létech 2008 až 2011 v úhrnné výši 4.513.260,- 
Kč.

Přijetí dotace na akci „Chodník Vírská – Pod Horou“
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) nám přiznal podporu na stav-

bu chodníku v úseku ulic Vírská a Pod Horou, tj, od křižovatky se silnicí I/19 
po odbočku k Bratrušínu. Celkové náklady akce činí cca 7,6 mil., z toho cca  
4,8 mil. bude tvořit příspěvek SFDI, takže z městské kasy zbude doplatit asi  
2,8 mil. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Státního fondu do-
pravní infrastruktury na realizaci akce „Chodník v Bystřici nad Pernštejnem  
v úseku ulice Vírská a Pod Horou“ a závazek dofinancovat akci z rozpoč-
tu města roku 2008 ve výši cca 2,8 mil. Kč.

Ze zastupi te l s tva  města

A to není všechno. „Kromě do-
tací na náměstí a atletické hřiště 
se nám podařilo získat z operač-
ního programu životní prostředí 
30 miliónů na odbahnění Doma-
nínského rybníka, 4,3 miliónu 
na revitalizace lokality Rácová, 
což znamená 92 % dotace, dále z 
fondu dopravní infrastruktury 4,8 
miliónu korun na první dvě etapy 

Unikátní  úspěch Bystřice
Dokončení ze str. 1

chodníku na ulici Vírské (od Vír-
ské křižovatky na silnici I/19 po 
odbočku na Bratrušín) a také 3,9 
miliónu na Bystřická zastavení,“ 
zdůrazňuje místostarosta Vojta. 
„Celková částka letos získaných 
dotací činí zatím 114 miliónů ko-
run,“ dodává na závěr starosta Pa-
čiska.                                         bk

Římskokatolická farnost pokračuje 
v opravách kostela sv. Vavřince prove-
dením nového pískovcového obkladu 
a obnovou chodníku před kostelem 
včetně části valounové dlažby. Cena 
díla má dosáhnout výše 1,2 mil. Kč, 
na financování se bude podílet Měs-
to Bystřice nad Pernštejnem částkou 
0,4 mil. Kč a kraj Vysočina z fondu 
obnovy kulturních památek ve výši 
0,25 mil. Kč. Hotovo by mělo být do 
bystřické pouti. 

Asi jste si všimli, že před koste-
lem chybí litinový kříž, jenž zdobí 
toto prostranství od roku 1860. Nos-
ný sloup je sice stále v pořádku, ale 
spodní ozdobné díly už byly opravdu 
v dezolátním stavu. Restaurování pro-
vádí firma MARSTON – CZ  s. r.o.  
z Brna a termín dokončení je stanoven 
do konce října 2008. Předpokládaná 
cena 410 tis. Kč. bude financována 
především z fondu Ministerstva kul-

PŘĚD KOSTELEM 
CHYBÍ KŘÍŽ

tury na obnovu kulturních památek 
poskytovaných prostřednictvím pově-
řených obcí s rozšířenou působností 
(300 tis. Kč), zbytek zaplatí farnost.

K demontáži došlo 19. června (viz 
snímek), jednotlivé díly budou otrys-
kány, provede se revize, opravy, me-
talizace zinkem, tmelení, dvojnásob-
ná povrchová úprava grafitem, nové 
zlacení korpusu, ochrana vnitřních 
částí voskovým nástřikem, obnova 
kamenných patek oplocení a zpětná 
montáž na upravený základ.

ŘK farnost připravuje na rok 
2009 podklady pro zahájení prací 
na restaurování interiéru kostela sv. 
Vavřince, konkrétně na restaurování 
kazatelny, kříže s Maří Magdalénou  
a obrazu sv. Tekly. Cena obnovy 
těchto evidovaných movitých kultur-
ních památek je vyčíslena na 1,9 mil. 
Kč. ŘK farnost bude opět žádat MK  
o přidělení dotace.                      -HJ- 
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Na jaře letošního roku byly uvedeny články o firmě BOS v Novinkách  
a Žďárském deníku. Protože tyto články byly vedeny tendenčně, požádal správ-
ce konkurzní postaty ing. Petr Sedláček o uvedení rozhovoru a narovnání ne-
pravdivých údajů. V novinách Žďárský deník bylo toto přislíbeno, ale nikdy ne-
uveřejněno. Protože celá kauza zajímá především čtenáře v oblasti Bystřicka, 
dáváme prostor spravci firmy BOS k vyjádření v našem tisku.

Poznámka:
Článek není nijak redakčně upravován a je otištěn se souhlasem redakce 

a správce konkurzní podstaty.
Ing. Karel Pačiska - starosta

Odpověď na orientační otázky v souvislosti s konkursem BOSu a.s .

Reaguji na Vaše orientační otázky týkající se konkursu BOS a. s. a jako 
správce konkursní podstaty úpadce BOS, a.s. též reaguji na některé nespráv-
nosti uvedené v článku ze dne 23.4.2008 týkající se titulku Novotný: Konkurz 
zmanipulovali. 

K tvrzení senátora Josefa Novotného, že uváděná tržní cena objektu v Bys-
třici nad Pernštejnem se pohybuje kolem 19 mil. Kč, avšak byl prodán za cenu 
6,9 mil. uvádím následující – autor tohoto vyjádření má asi na mysli obvyklou 
cenu stanovenou znalcem, která činila 19.319.140,- Kč. Tato cena byla stano-
vena znaleckým posudkem zpracovaným za působení bývalé správkyně kon-
kursní podstaty JUDr. Dany Novákové společností TEKON (ing. Josef Kato-
lický), cena posudku činila 238.000,- Kč. Cena za tento posudek několikrát 
převýšila obvyklou cenu za takové posudky, podle údajů zjištěných mou oso-
bou by cena za vypracování posudku pro určení obvyklé ceny daného areálu 
činila 35.000 - až 45.000,- Kč a pro případ možnosti využít technické podklady 
z předchozích posudků částku 20.000 - až 25.000,- Kč. 

Tato skutečnost je v rozporu se zákonnými povinnostmi správce, který by 
měl postupovat s péčí řádného hospodáře a účelně vynakládat prostředky. 

Pro potřeby prováděné dražby jsem jako správce konkursní podstaty nechal 
vypracovat znalecký posudek za cenu 18.800,- Kč. Podotýkám, že obvyklá 
cena ke dni ocenění, tedy ke dni 23.11.2006 byla 15.000.000,- Kč. Podotýkám 
dále, že stanovení této ceny je podmínkou pro realizaci vlastní dražby. Tato 
cena ovšem není cenou, za kterou se věc vydraží, ale cenu určí zájem účastníků 
takovéto dražby. K tomuto podávám toto vysvětlení:

Z dosavadní dražební praxe vyplynula zkušenost, že nastavení výše nej-
nižšího podání je jedním z nejvýznamnějších faktorů pro celkovou úspěšnost 
dražby. Před dražbou standardně nedochází k jednáním se zájemci o kupní 
ceně, okruh osob, které se mohou účastnit dražby, je neurčitý a neurčitelný. 
Samotná dražba přitom svým charakterem směřuje právě k tomu, aby přilákala 
co nejširší okruh zájemců a aby při dražebním jednání došlo ke konfrontaci  
a soupeření co možná nejvíce osob.

Proto také v dražbě pro stanovení výše nejnižšího podání platí zcela jiná pra-
vidla nežli pro obvyklý způsob prodeje kupní smlouvou. Zejména je v dražbě 
výhodné nabízet předmět dražby za cenu výrazně nebo alespoň zjevně nižší 
než je výše odhadnutá odborným či znaleckým odhadem, a také za cenu zjevně 
nižší než za jakou by na trhu ve stejné době byla nabízena stejná či obdobná 
věc.

Dále cituji jako poškozený správce konkursní podstaty z usnesení Policie 
ČR, útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie 
a vyšetřování, Expozitura Brno – č.j. ČTS:OKFK-9/7-2006 ze dne 20. 4. 2007, 
které mimo jiné prověřovalo i dražbu, kterou jsem realizoval v lednu 2007 s tím, 
že nebyla zjištěna žádná skutečnost, na kterou odkazuje ing. Josef Novotný.  
V tomto řízení jsem vystupoval jako poškozený. Dále chci zdůraznit, že v rámci 
svého podání Krajskému soudu v Brně ze dne 3. 10. 2006 jsem konstatoval, že 
JUDr. Dana Nováková dvěma zmařenými dražbami degradovala nemovitosti 
a snížila jejich prodejnost. S tímto mým stanoviskem vyjádřil souhlas i JUDr. 
Krpoun (jednatel a společník společnosti KASY, spol. s r. o., IČ:25505025, 
který zajišťoval pro JUDr. Danu Novákovou jednu ze dvou zmařených dražeb)  
v rámci výše citovaného usnesení PČR, který za reálnou dražební cenu pova-
žoval v roce 2005 částku kolem 10 mil. Kč. 

Z daného usnesení Policie ČR dále cituji:
„Areál se podařilo vydražit až novému konkursnímu správci úpadce Ing. 

Petru Sedláčkovi v lednu 2007, a to za vyvolávací cenu 6.900.000,- Kč schvá-
lenou věřitelským výborem. Jediným účastníkem dražby byla společnost 
DONA Investment, s. r. o. Dražbu organizoval dražebník – firma Mgr. René 
Černý – RS AUCTIONS z Brna, kterého věřitelskému výboru úpadce navrhl 
Ing. Sedláček. Věřitelský výbor dražebníka jednomyslně schválil. V průběhu 
prověřování nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by nasvědčovala tomu, že 
společnost DONA Investment, s. r. o., či dražebník Mgr. René Černý – RS 
AUCTIONS je v jakémkoliv vztahu ke společnosti PROKONZULTA či kon-
kursnímu správci Ing. Sedláčkovi či jiné osobě a společnosti účastnící se kon-
kursního řízení úpadce.“

Já jako správce konkursní podstaty jsem měl zejména na zřeteli uspokojení 

pracovních nároků, které odvolaná správkyně konkursní podstaty JUDr. Dana 
Nováková nezrealizovala, a proto v souladu s usnesením Krajského soudu  
v Brně, č.j. 24 K 15/2002-1309 ze dne 21. 11. 2007, které nabylo právní moci 
dne 29. 12. 2007, usnesení zasílám v kopii v příloze, jsem tyto nároky realizo-
val částečně výplatou na bankovní účty a z větší části prostřednictvím České 
pošty. Upozornil jsem Úřad práce, že toto poměrné vyplacení pracovních ná-
roků již mohlo býti zrealizováno v minulých letech a já jako správce konkursní 
podstaty jsem tímto alespoň částečně napravil tento stav, protože bývalá správ-
kyně konkursní podstaty JUDr. Dana Nováková tyto pracovní nároky poměrně 
neuspokojovala, ale naopak poměrně uhradila jiné nepreferenční nároky a od-
sunula výplatu těchto pracovních nároků, čímž došlo ke zbytečnému úbytku fi-
nančních prostředků v konkursní podstatě a tomu, že pracovní nároky zaměst-
nanců nebudou uspokojeny v takové výši, v jaké by mohly být uspokojeny.

Je možné souhlasit s tvrzením uvedeným v článku, že zaměstnanci už zbý-
vající peníze nedostanou. Musím však zdůraznit, že za touto situací stojí bývalá 
správkyně konkursní podstaty JUDr. Dana Nováková, která výplatou neprefe-
renčních nároků zapříčinila nízké uspokojení zaměstnaneckých nároků. Bý-
valá správkyně naopak vyplácela v plné výši prostředky osobám jí blízkým, 

mimo jiné rodinným příslušníkům a spřízněným osobám. 
Správce konkursní podstaty z těchto důvodů podal některé žaloby tak, aby 

konkursní podstata umožnila pokud možno co největší poměrné uspokojení 
pracovních nároků. Z tohoto důvodu v příloze zasílám na vědomí usnesení 
Krajského soudu v Brně č.j. 24 K15/2002-1452 ze dne 22. 1. 2008, které na-
bylo právní moci dne 30. 1. 2008 a na základě kterého Krajský soud v Brně 
neschválil výdaje, které uhradila z konkursní podstaty úpadce bývalá správky-
ně JUDr. Dana Nováková v letech 2002 až 2006 (v částce 2.769.249,- Kč), a to 
mimo jiné následujícímu seznamu osob: ing. Evě Zobačové, za účetní práce, 
fyzické inventury a přípravy prodeje ve výši 1.650.000,- Kč, družstvu Agro-
invest Bobrová, za archivaci ve výši 462.635,- Kč, Radce Novákové ve výši 
39.000,- Kč, Miroslavu Novákovi, 6.000,- Kč, Petru Katolickému, za správu 
počítačové sítě ve výši 20.000,- Kč, společnosti TEKON, spol. s r.o za vy-
hotovení technické pomoci a tržního ocenění průmyslových objektů v areálu 
úpadce ve výši 238.000,- Kč, Mgr. Martinu Zobačovi, za zastoupení úpadce  
a sama sobě za blíže neuvedené náklady ve výši 353.614,- Kč.

Pokud by odvolaná správkyně JUDr. Dana Nováková postupovala tak, jak 
měla, mohli zaměstnanci získat v tuto chvíli cca 65% nevyplacených mzdo-
vých nároků.

Skutečnost, kterou v článku uvádí Josef Novotný, že firma, která areál 
koupila, jej nabízela k prodeji za 24 mil. Kč, musím doplnit o informaci, že  
k prodeji za tuto cenu nedošlo, což svědčí o degradaci ceny nemovitostí dvě-
ma zmařenými dražbami a snížení jejich prodejnosti odvolanou JUDr. Danou 
Novákovou. Druhá dražba realizovaná JUDr. Danou Novákovou dražební spo-
lečností KASY, spol. s r.o. při vyvolávací ceně 14 mil., přičemž zdůrazňuji, že 
dražebník doporučoval cenu vyvolávací 10 mil., proběhla v pátek 7. května  
v 17.00 hod., tedy před dny státního svátku v Třebíči, kdy bylo možno předpo-
kládat pro zvolení naprosto nevhodné doby neúčast zájemců a tím tuto dražbu 
zmařit a degradovat cenu nemovitostí.

Podotýkám, že obě citovaná usnesení soudu jsou volně přístupná na interne-
tu v rámci konkursního řízení výše uvedeného úpadce.

Tyto informace podávám z důvodu objevujících se dezinformací ve věci 
průběhu konkursního řízení tohoto úpadce a týkající se bývalých zaměstnanců 
a jejich dosud neuspokojených pracovních nároků.

Závěrem uvádím, že zjevná manipulace s údaji, poškozování současného 
správce a naopak zamlčování pochybení bývalé správkyně JUDr. Dany Nová-
kové může mít původ v dřívější spolupráci JUDr. Dany Novákové s Městem 
Bystřice n.Pernštejnem v letech 2003 a 2004, kdy byl současný senátor Josef 
Novotný ve funkci starosty tohoto města. 

S pozdravem
Ing. Petr Sedláček, 

správce konkursní podstaty úpadce BOS, a.s., IČ: 60 74 61 90
V Brně dne 23. 5. 2008

J A K  T O  B Y L O  S  B O S E M
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Dopravní nehody
Dne 12. června 2008 vyjela jed-

notka na dopravní nehodu osobní-
ho automobilu mezi obce Bystřice 
n. P. a Zlatkov. Jednalo se o náraz 
osobního vozidla do stromu. Na 
místě se nacházela jedna zraněná 
osoba, která byla předána do péče 
záchranné službě z Bystřice n. P. 
Jednotka na místě řídila dopravu 
a odstraňovala následky dopravní 
nehody. Po zdokumentování udá-
losti dopravní policií jsme vozidlo 
naložili na odtahovou službu a pro-
vedli úklid vozovky.

Dne 14. června 2008 byla jed-
notkám HZS Bystřice n. P. a SDH 
Nové Město na Moravě nahlášena 
dopravní nehoda nákladního au-
tomobilu mezi Olešnou a Divišo-
vem. Při příjezdu bylo zjištěno, 
že se jedná o kamion s přívěsem, 
který převážel cca 44 tun uhlí. Při 
stoupání do kopce se s nákladním 
automobilem utrhla krajnice a do-
šlo k převrácení vozidla a vysypá-
ní nákladu. Po dohodě s majitelem 
jsme zajistili čelní nakladač a ná-
hradní kamion, do kterého bylo 
uhlí přeloženo. Na vyproštění 
auta s přívěsem byl povolán jeřáb 
od HZS Žďár n. S. a firmy Pretol  
z Havlíčkova Brodu. Během zása-
hu byla z důvodů překládky a vy-
proštění uzavřena silnice č. 19. 

Dne 24. června jednotka vyjela 
na dopravní nehodu osobního au-
tomobilu mezi obce Rožná a Věž- 
ná. Při provedeném průzkumu 
bylo zjištěno, že se jedná o os. auto 
značky WV, který byl po nárazu 
do stromu odražen do hlubokého 
příkopu. Na místě nehody se na-
cházela jedna zraněná osoba, kte-
rou záchranná služba ošetřila na 
místě. Po zdokumentování nehody 
dopravní policií jsme vozidlo po-
mocí jeřábu vytáhli z příkopu. Po 

ukončení zásahu bylo havarované 
auto předáno policii a jednotka se 
vrátila na základnu.

Technické pomoci
V noci 16. června 2008 byla jed-

notka vyslána na pomoc záchran-
né službě s přenesením pacientky 
mezi obce Unčín a Strachujov. Při 
příjezdu bylo zjištěno, že se zraně-
ná nachází v chatě, která je ve ve-
lice členitém terénu. Proto po do-
hodě se záchrannou službou jsme 
zvolili přepravu zraněné ženy po-
mocí loďky na druhou stranu řeky 
Svratky, kde byla přistavena sanita. 
Po naložení pacientky do sanity se 
jednotka vrátila na základnu.

Z noci 25. na 26. června 2008 
zasáhla naši republiku bouře se 
silným větrem. Důsledkem těch-
to vlivů byl na několika místech 
Bystřicka z důvodů popadaných 
stromů přes vozovku omezen nebo 
úplně zastaven provoz. Několik 
stromů zasáhlo i několik stojících 
automobilů na ulici Višňová a Li-
pová v Bystřici n. P. Největší ško-
dy však bouře napáchala na firmě 
ELCOM, kde odnesla střechu. Na 
likvidaci následků bouře se podíle-
ly jednotky HZS a SDH Bystřice 
n. P.

Požár
Dne 19. června jednotka vyjela 

na požár briket do obce Ždánice. 
Po průzkumu bylo zjištěno, že se 
ve sklepním prostoru nachází cca 
5 tun briket a okolí je zakouřeno. 
Po vypnutí el. proudu bylo prove-
deno vyskladnění briket na volnou 
plochu vedle rodinného domu, kde 
se provádělo dohašení. Na místě 
zasahovaly jednotky HZS Bystři-
ce, SDH Ždánice, SDH Bystřice  
a SDH Rožná. 

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

Hlídací agentura v našem městě
Již několik dní máme v našem 

městě možnost pozorovat činnost hlí-
dací agentury LARN. Smlouva o spo- 
lupráci byla podepsána v červnu a od 
července vidíme praktický výkon.

Co by tato služba měla našemu 
městu přinést?

Především chápeme službu jako 
prevenci proti negativním jevům, 
jako je vandalismus, pohoršující cho-
vání na veřejnosti, špatné parkování, 
zjišťování černých skládek, upozor-
ňování na nepořádek nebo označení 
pobíhajících psů. Činnost dvoučlené 
hlídky bude jistě ještě pestřejší tak jak 
situace přinese život. Strážníci pracují 
v úzké součinnosti s Policií ČR, cha-
ritním klubem Nadosah a především 
radnicí. Příkazy dává starosta města, 
nebo místostarosta a tajemnice MU. 
Na tyto osoby je možné se obracet s 

případnými podněty, připomínkami 
nebo návrhy. Dispečink služby Larn 
má telefonní číslo 737 241 962.

Samozřejmě si nemůžeme myslet, 
že tato služba je samospasitelná a že 
od této chvíle bude v našem městě 
hotová idyla. V nejbližší době za-

čnou fungovat kamery, které budou 
monitorovat problémová místa města 
a bude záležet také na každém znás, 
jak se k problémům pořádku  postaví. 
Podle zkušeností bychom chtěli na 
konci roku službu vyhodnotit a po 
novém roce dále  zkvalitňovat.

Věřím, že spolupráce s firmou 
Larn je prvním krokem ke zlepšení 
bezpečnostní a pořádkové situace  
v našem městě. Je třeba si uvědomit, 
že agentura je tu pro vás občany na-
šeho města.

Ing. Karel Pačiska – starosta města  

Vybrané události HZS Bystřice n. Pernšt.

Upozorňujeme občany Města Bystřice nad Pernštejnem, že 
z důvodu optimalizace sítě veřejných telefonních automatů, 
plánuje společnost O2 Czech Republic, a. s. zrušení nevyu-
žívaného VTA (Veřejný telefonní automat) v ul. Černý vršek  
u č. p. 851. Zrušení VTA je z důvodu výrazného poklesu zájmu 
obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů. Do-
stupnost služby pro obyvatele, jak je definovaná Českým tele-
komunikačním úřadem, zůstane pro naše občany zachována. 
                                                                                      Oľga Königová

Firma Tomáš Novotný oznamuje, že zahájila výkup 
kovového odpadu na ulici Vírská 212 a to v pondělí, ve 
středu a v pátek od 14.00 do 16.00 hodin a v sobotu 

od 9.00 do 11.00 hodin.
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Wera Bystřice otevřela 31. květ-
na brány pro své spolupracovníky, 
jejich rodiny, přátele a známé.

Den byl korunován tradičním 
opékáním prasete.

První návštěvníci, kteří přišli už 
v 9 hodin, byli přivítáni dechovou 
hudbou Bystřické kapely. Hned jak 
se otevřely brány podniku, začala 
se vytvářet fronta.

Děti, manželé a manželky, spo-
luobčané každého věku z Bystřice 
a blízkého okolí projevili zájem  
o prohlídku výrobní části a tech-

1 0 0 0  n á v š t ě v n í k ů  v e  We ř e

nické  kanceláře našeho závodu. 
Do firmy zavítal i starosta města 
Karel Pačíska.

Obzvláště automatizace výroby 
měla pro návštěvníky velké kouz-
lo. Mistři a technologové ochotně 
odpovídali na otázky technické  
i organizační. Seřizovači měli pří-
ležitost ukázat své odborné doved-
nosti na místě.

Poslední možnost, kdy lidé moh-
li navštívít naši firmu, byla před  
3 lety u příležitosti jejího 10 jubi-
lea založení. Od té doby prošla fir-

ma velkým vývojem, vysoké náro-
ky na organizaci, pořádek a čistotu 
zůstavají stále stejné.

Největší zájem návštěvníků 
byl o Zyklop. Jde o ráčnu, která 
je nejnovějším výrobkem Wery. 
Její části v různých fázích výro-
by bylo vidět na mnoha místech 
provozu. Některé montážní prvky 
byly také předváděny. Při soutěži 
rychlého šroubování s Zyklopem 

mohli návštěvníci vyzkoušet svoji 
manuální zručnost a přitom vyhrát 
šroubovák. Slova uznání a chvály 
byla slyšet ze všech stran.

Na těžký stav vyčerpání ná-
vštěvníků byl Wera tým dobře při-
praven. Vyčerpaní návštěvníci se 
mohli před budouvou firmy osvě-
žit točenou kofolou, limonádou 
nebo minerálkou a poslechnout si 
ještě jednou pěknou muziku. 

Dokončení přednášky Prof. PhDr. Josefa Války CSc. z konference 
Život a dílo prof. Antonína Bočka 9. 11. 2007

Datum předčasné Bočkovy smrti 
nás vede i k jinému pohledu na naše-
ho rodáka, a to na Kainovo zname-
ní na Bočkově památce, a řekněme  
i věhlasu. Do povědomí nás, his-
toriků, vstoupil jako falzátor. A to 
bylo chápáno opět jako věc charak-
teru. Můj nezapomenutelný učitel 
profesor Šebánek věnoval léta své-
ho života a své erudice na odhalení 
tzv. Bočkových falz. Málokdo jako 
Boček tak přispěl bezděky k rozvo-
ji naší moderní diplomatiky. Nepa-
matuji si, že by můj učitel tato falza 
pokládal za produkt Bočkova cha-
rakteru. Podrobil prostě jeho edici 
kritice pozitivistické vědy, která 
rozeznávala jen pravdu a omyl, či 
záměrná, zejména moderní falza. 
Měla také k dispozici vyšší vědění 
a nové kritické metody. My tu víru 
k nalezení jedné pravdy v dějinách 
a dokumentech dnes již nemáme. 
Věda je spíše založena na principu 
pravděpodobnosti. Asi zde o tom 
bude ještě řeč. 

Spíše bych chtěl upozornit na 
dvojí povahu falz. Víme, že falza 
dokumentů procházejí celými ději-
nami a že vědomá falzátorská čin-
nost spíše roste, než by jí ubývalo. 
Mám na mysli vědomá účelová fal-
za dokumentů dnes na hranici kri-
minality. Dějinami však procházejí 
od počátků písemných dokumentů  
i falza, která jsou, řekl bych, kultur-
ní; rodí se ze stavu kultury, písem-
nictví, z mentality doby a z kultur-
ních představ. Nejsem stoupenec 

myšlenky, že dobrý cíl omlouvá 
špatné prostředky. Jde o míru a ráz 
účelovosti a o vztah falz k realitě. 
Jedno z nejslavnějších tzv. účelo-
vých falz je Konstantinova dona-
ce, jíž císař Konstantin předává ve  
4. století část svých pravomocí nad 
evropským západem současnému 
papeži Silvestrovi. Ale toto falzum 
bylo napsáno patrně v 9. století, 
když už asi tato situace nastala. 
Západní část Říše se zhroutila pod 
invazemi tzv. barbarů a papežství 
a církev byly jedinými nositeli 
určitých znaků římského impéria  
a pořádku Papežství nezískalo tou-
to donací moc, ale potvrdilo si její 
přirozené nároky písemně. Většina 
soudobých listinných falz ze l3.-
14. století potvrzuje církvi majetky, 
které jí byly uděleny panovníkem 
v době, kdy se ještě donace neza-
pisovaly. Tedy pravdivě písemně 
potvrzují legální majetkovou držbu. 
Obrovské množství falz vzniklo 
v době humanismu, a to jak úče-
lových, tak řekněme kulturních, 
protože se v této době pro nejstarší 
dobu pravda a mýtus nerozlišovaly. 
Příkladem je Hájkova kronika. Bal-
bín zná předky svých šlechtických 
mecenášů, kteří přišli s praotcem 
Čechem na horu Říp. 

Tzv. Bočkova falza spadají do 
vlny romantismu, vlastenectví a te- 
prve počátků vědecké historie. Teh-
dy se v celé Evropě vynořily spor-
né, ne vždy padělané texty, jež měly 

dokázat starožitnost a vysokou kul-
turu doby počátků národů: Ossian, 
jihoslovanské zpěvy, hrdinské epo-
sy, byliny a proslulé Královédvor-
ský a Zelenohorské rukopisy, kte-
rým Palacký věřil a které byly do 
jeho smrti u Čechů nezpochybnitel-
né. Pokud byl Boček falzátor, byl to 
falzátor nesmírně erudovaný, pro-
tože trvalo století, než byly některé 
podvrhy dokázány - a dodal bych  
určitou mírou pravděpodobnosti.  
A žádný materiální užitek z nich 
nemohl mít. Pokud jsou to podvrhy, 
jsou stejného rázu jako ona velká 
vlna falz jeho doby. která chtě-
la posílit vědomí velké minulosti  
opájela se starožitnostmi. Nevím, 
nakolik se týkají Bočkova falza re-
álných událostí a situací. V každém 
případě Boček nalezl a vydal stov-
ky dosud neznámých dokumentů  
a položil základ nejenom morav-
ským dějinám. Proto byl oslavován 
a proto zasluhuje úctu. Já Bočkova 
falza - pokud jsou to falza - nehá-
jím, pokládám je za kulturní fakt,  
a za doklad jeho vynikající erudice. 
To je nepochybné, i když to není 
omluva.

Redukovat Bočka na tento jedi-
ný problém je nesmyslné. Boček 
se zapsal do dějepisectví a kultury 
své doby své země a našeho kraje 
svým projektem historické práce  
a prvními svazky moravského Co-
dexu. Touto prací předešel i své 
bratry Čechy, kteří jeho edici nadše-
ně oslavovali a těžili z ní. Předešel  

i Palackého. Ovšem proto, že Palac-
ký poznal, jak by jeho ediční práce 
listin ohrozila psaní jeho „Dějin“. 
Volil spíše psaní než diplomatiku 
listin a spěchal k husitství. 

Bočkovi osud nedopřál napsat 
dějiny Moravy na úrovni jeho zna-
lostí a poznatků. Nevíme, jaké by to 
byly dějiny, ale v každém případě je 
to škoda.  

My historikové jsme Bočkovi 
mnoho dlužni. Především jeho mo-
derní biografii. 

Vážený pane starosto, vážení 
bystřičtí, dámy a pánové. 

Patří k našim dobrým kulturním 
tradicím, že nezapomínáme na naše 
předky a významné osobnosti. An-
tonín Boček je významnou osob-
ností našeho národního obrození 
a našeho kraje, české a moravské 
vědy. Protože byl historik a editor, 
těší nás, historiky, tato akce jeho 
rodného města dvojnásobně. Mne 
osobně i jako člověka, který se  
v tomto kraji narodil a žije zde  
a snad se pokusil pracovat na někte-
rých projektech, u jejichž moder-
ních počátků Boček stál. Rád bych 
vyjádřil Bystřickým dík za tuto akci 
a popřál jim v životě vše nejlepší.

Prof. PhDr. Josef Válka, CSc

Předchozí pasáže přednášky jste 
mohli číst v dubnovém a květnovém 
čísle Bystřicka, v tomto čísle tahle 
zajímavá stať končí.          Redakce



V prodejně Textilní galanterie se přijímají přihlášky na poutní zájezd 
do Medžugorje (Hercegovina), který se uskuteční v termínu od 7. do 15. 
září 2008. Pouť organizuje CK Vérité (Orel se každoročně účastní), cena 
za dopravu a služby spojené s poutí je 2 380,- Kč a 42 EUR za ubytování. 
Ubytování je v soukromí, pokoje mají sprchu a WC, k dispozici jsou vyba-
vené kuchyňky k přípravě jídla. Stravu si každý zajistí vlastní. Uzávěrka 
přihlášek je 7. srpna 2008, později přihlášeným nelze zajistit přepravu ve 
stejném autobusu. Podrobnější informace ohledně průběhu poutě, pokyny 
před odjezdem a pro samotný pobyt, lze získat rovněž v Textilní galanterii. 
Nabídka platí i pro nečleny Orla.                                                Kučerová M.

ZDRAVOTNICTVÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
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Zubní pohotovost k červenci a srpnu 2008
26. 7. 2008 MUDr. Eva Daňková, Rovečné 176
27. 7. 2008 MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71

SRPEN
  2. 8. 2008 MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130
  3. 8. 2008 MUDr. Marie Kulková, Strážek 80
  9. 8. 2008 MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172 
10. 8. 2008 MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. M.
16. 8. 2008 MUDr. Marcela Petrášová,  Studentská 7, Žďár n. S.
17. 8. 2008 MUDr. Petr Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M.
23. 8. 2008 MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí
24. 8. 2008 MUDr. Ondřej Bartoš, Dolní 22, Nové Veselí

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

NON STOP POHOTOVOST

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

POUŤ DO MEDŽUGORJE

Sportovně – vlastnická společnost, 
která se nazývala SOKOL, je v očích 
české veřejnosti navždy spjata s po-
stavou Miroslava Tyrše. Ustavující 
valná hromada SOKOLA se uskuteč-
nila 16. února 1862. Prvním starostou 
byl zvolen Jindřich Fügner – český 
Němec, ale hlavně vzdělanec a příz-
nivec tělocvičných spolků.

O svatodušním pondělí roku 1898 
uspořádal Sokol ve Žďáře n. S., Kři-
žanově a Velkém Meziříčí ve Forotě 
(dnešní sídliště II za lékárnou) veřej-
né cvičení. Vystoupení vzbudilo vel-
ké nadšení pro Sokol i v Bystřici. Ten 
zde byl založen 15.října 1898 a letos 
uplyne od založení 110 let. Cvičilo se 
v nevyhovujících prostorách, proto 
byl založen stavební fond na výstav-
bu sokolovny. 13. srpna 1933 se usku-
tečnila Slavnost položení památního 
kamene SOKOLOVNY. Každý člen 
se zavázal odpracovat minimálně 100 
hodin. V neděli 1. července 1934 byla 
nová sokolovny slavnostně otevřena.

Pak nastaly smutné události roku 
1939 a činnost místního Sokola po-
stupně ochabovala. V probíhající 
druhé světové válce se i bystřičtí 
sokolové odvážně zúčastňovali pro-
tifašistického odboje partyzánského 
hnutí (br. František Kadlec, Vladimír 
Kříž, Gabriel Ištván, Stanislav Vrbík, 
Rudolf Beran, sestra Ludmila Novot-
ná aj.) Když skončila II. svět. válka, 
bystřický Sokol, který za války utrpěl 
těžké ztráty, se pomale vzpamatová-
val a obnovoval svoji činnost.

Za komunistické éry byl Sokol 
zrušen a přejmenován na TJ Silnice, 
později TJ Slavoj a nakonec na TJ 

BYSTŘICKÝ SOKOL  DŘÍVE A NYNÍ  1898 – 2008

Baník. Celá TJ fungovala v rámci 
ČSTV. Cvičitelé Sokola, kteří cvičili 
před rokem 1948 pokračovali ve své 
činnosti, věnovali se práci s mládeží 
a rozvoji tělocviku a sportu. Velkou 
zásluhu na tomto díle mají v Bys-
třici n.P. bratři Sláma, Pelíšek, Sís, 
Domanský, Hulák a sestry Křenková  
a Huláková.

Po listopadu 1989 byl bystřický 
Sokol obnoven a zaregistrován byl 
1. 1. 1992, patřil do župy Pernštejn-
ské. Po novém krajském uspořádání 
přešel pod župu Havlíčkovu v kraji 
Vysočina.

ČINNOST V SOUČASNOSTI
Nutno vzít na vědomí, že míru 

předválečné činnosti tehdejšího So-
kola už současný sokol nikdy nenapl-
ní (v roce 1947 měl Sokol milión čle-
nů). Důvodů je mnoho. Buďme však 
optimističtí!Sokol jako celek má i ve 
třetím tisíciletí co nabídnout

Dnešní Tělocvičná jednota Sokol 

Již 27. ročník Letního Soustředění Mládeže pořádali Hifiklub Žďár nad 
Sázavou a Dům dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem.

Soustředění je určeno pro děti a mládež od 10 do 20 let. Je zaměřené na 
rozvoj schopností účastníků v oblasti programování, elektroniky, 3D grafiky, 
videa a fotografie. Každý účastník si zvolil oblast zájmu. Výběr oboru ne-
byl závazný, ani svazující. Účastníci se mohli do tvorby a vzdělávání zapojit 
ve všech oblastech. Obory jsou vedeny vedoucími a praktikanty, kteří mají  
k danému tématu hlubší vztah, buď studují tímto směrem zaměřenou školu,  
a nebo v oboru již pracují. Letos se nám podařilo vtáhnout na návštěvu 
hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila. 

Program LSM není zaměřený pouze na odbornou část, ale každý den byli 
účastníci „nuceni“ vyvíjet pohyb formou různých her, výletů a sportů. Každý 
účastník si na konci odvezl nové znalosti, plody vlastní práce (výrobek, pro-
gram, či jiný výtvor) a vzpomínkové DVD.

M. Zonyga, Dům dětí a mládeže

Soustředění Hifiklubu

Bystřice nad Pernštejnem má 350 
členů, kteří se soustřeďují do jede-
nácti sportovních oddílů (basketbal, 
badminton, taekwon-do, házená, 
windsurfing, kulturistika, nohejbal, 

Cvičení žen ve Forotě

stolní tenis, šerm, volejbal závodní, 
volejbal rekreační) a cvičení sokolské 
všestrannosti / cvičení rodiče a děti, 
sportovní gymnastika, aerobik, cviče-
ní žen prostřední, starších a mužů).

Nejúspěšnější sportovní oddíly jsou 
šermíři žáci, žačky, kadeti, kadetky, 
junioři a juniorky. Jsou mezi nimi mi-
stři ČR Bukáčková, jako ml. žákyně 
a Kurfürst v kadetech.Velké úspěchy 
zaznamenávají také kulturisté, kteří 
zvlášť letos získaly mistrovské tituly 
ČR Veinlich do 90 kg a Paseka získal 
na MČR druhé místo v kategorii nad 
90 kg a na ME byl 8. místě.

Na prvním místě skončili v krajské 
soutěži Vysočiny basketbalisti.

PS: Do historických materiálů 
mohou případní zájemci nahlédnout  
v bystřickém muzeu











          
     
      
       
       
        
       
      
      





      







INFORMACE
pro rodiče s malými dětmi

Cvičení rodičů s malými dětmi probíhá v Orlovně kaž-
dé úterý od 10.00 do 11.00 hod. nepřetržitě i v době 
školních prázdnin. Cvičení je určeno pro širokou veřej-

nost, neváže se na členství v Orlu.
Kučerová M.
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Vracíme se k informaci z minu-
lého čísla, k nálezu unikátní přilby. 
Dnes už můžeme zveřejnit, že k ně-
mu došlo na zřícenině hradu Dale-
čín, jehož zánik je spojen s likvidací 
zdejší loupežnické bandy v roce 
1519. Dnes málo respektovaný názor 
Pešiny z Čechorodu mluvil o prvním 
rozboření hradu už v roce 1356, což 
by časově lépe odpovídalo typu nale-
zené helmy. Těžko však jednoznačně 
soudit, kdy bojovník chráněný na-
lezeným unikátem v Dalečíně padl, 
možností je samozřejmě mnoho.

Nálezem se podrobně zaobírá ředi-
tel bystřického muzea PhDr. Vlado 
Cisár. Z jeho vyjádření citujeme:

„Nalezený typ přilby je možné 
datovat prozatím do XIV. století. 
Její předchůdce, hrncová přilba, je 
okolo roku 1300 nahrazena lehčí  
a „pohodlnější“ tzv. kbelcovou přil-
bou, která se používá v průběhu ce-
lého století. Nasazovala se nejčastěji 
na látkovou čapku. Naše přilba má 
na vnitřní straně viditelné úchyty 
pro výztuhu (z látky či kůže). Zvy-
šující se obliba rytířských turnajů  
v XIV. století vedla k většímu zajiště-
ní bezpečnosti účastníků těchto klání.  
O některých úpravách zbroje se nám 
dokonce dochovaly písemné zprávy.
V roce 1341 zhotovil platnéř Ge-

Nález rytířské přilby na Bystřicku

rard de Tournay speciální turnajovou 
zbroj. Přilba se lišila od obyčejné pol-
ní zesílenou ochranou dolní poloviny, 
tedy místa, kde mohlo dojít k nára-
zu dřevce. Stejná síla plechu „naší“ 
přilby svědčí o jejím polním použití. 
Také místo nálezu, hrad Dalečín, nás 
nutí uvažovat o bojovém střetu a ne  
o sportovním klání.“ 

Přilba je v současné době v péči 
restaurátorů Moravského zemského 
muzea a dle vyjádření odborníků 
(dr.Belcrediho) jde o unikátní nález  
u nás. Docent Libor Jan z Masaryko-
vy univerzity v Brně se domnívá, že 
přilba mohla spatřit světlo světa již na 
počátku XIV. století, tedy okolo roku 
1300.

Po restaurování bude tato přilba 
vystavena v Městském muzeu v Bys-
třici. Jeho ředitel dr. Cisár, vystudo-
vaný archeolog, všechny amatérské 
badatele upozorňuje:

 „Hradní zříceniny jsou prohláše-
ny v drtivé většině za archeologické 
lokality a jako takové je chrání zákon. 
Archeologický výzkum a „kopání“ 
či hledání pomocí detektoru kovů 
na těchto lokalitách mohou pouze 
oprávněné instituce (povoluje Minis-
terstvo kultury ČR) a porušení záko-
na je trestáno citelnými pokutami.“

Hynek Jurman

Ano, už je rozhodnuto, i Bys-
třicko má svých sedm divů!

Kdy se o nich dozvíte? No pře-
ce na bystřické pouti. V neděli 
10. srpna 2008 ve 14.00 hodin 
bude SEDM DIVŮ BYSTŘIC-
KA veřejně vyhlášeno a vzápětí 
budou slosováni všichni hlasují-
cí. Sedm štastlivců se může těšit 
na opravdu zajímavé ceny. 

S prezentací našich divů je 
spojena celá řada chystaných 
akcí a o všech se včas dozvíte. 
To nejdůležitější však vyplave 
na povrch o naší pouti přímo na 
bystřickém náměstí. Těšíme se 
na vás, překvapení nejsou vylou-
čena.                    Hynek Jurman

Takhle před časem nakombinovala divy Bystřicka na svém obraze Petra 
Tatíčková z Blažkova. Co myslíte, trefila se? V některých případech zcela 
jistě!                                                                               Foto: Antonín Špaček

SEDM DIVŮ BYSTŘICKA

Bystřické léto v plném proudě

Další kulturní akce se konala na 
náměstí v Bystřici nad Pernštejnem. 
Tentokrát občané mohli na náměstí 
slyšet rockovou skupinu Arzenál 
společně pod jednou střechou a na 
jednom pódiu s Orchestrem Něho-
slava Kyjovského, ZUŠ Bystřice 
nad Pernštejnem pod názvem Bala-
dy a romance. Na netradiční spojení 
se přišlo podívat zhruba 750 občanů 
nejen z Bystřice.

Občanské sdružení Zapnuto Bys-
třice o. s. spolu s Městem Bystřice 
nad Pernštejnem pořádalo v neděli 
6. července na nově vybudovaném 
pódiu na náměstí jednu z dalších 
akcí Bystřického léta. Tentokrát se 
pořadatelé snažili oslovit nejen fa-
noušky tvrdého rocku ale i milov-

níky vážné hudby. Náměstím zněly 
známe skladby jako například Yes-
terday, Nothing Else Matters, Dre-
amer, Bittersweet Symphony, Země 
vzdálená a další v podání rockové 
skupiny ARZENAL  společně s 
ORCHESTREM N. KYJOVSKÉ-
HO, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, 
pod vedením Lenky Macháčkové a 
hosty A. Šejnohovou, P. Kubíkem,  
M. Servítem a S. Trybulou. Na ná-
městí se sešlo kolem 750 občanů 
nejen z Bystřice n. P.

Za 14 dní prověříme naše nové pó-
dium na náměstí opět, tentokrát zde 
bude možnost shlédnout divadelní 
představení Slaměný klobouk v po-
dání Vírského ochotnického divadla.

Oľga Königová, Foto: P. Faus ml.

POJĎTE OPĚT NA ZUBŠTEJN

Další ročník divácky vděčné „Bitvy o hrad Zubštejn“ už klepe na 
dveře! Dojde k ní 26. července 2008 a boje vyvrcholí mezi 14. a 15. 
hodinou. Ale už od rána čeká na návštěvníky krásné hradní zříceniny 
bohatý program.

Budou zde probíhat rytířská klání, dojde na vystoupení skupin histo-
rického šermu a ukázky historických zbraní, areálem bude znít středově-
ká hudba, síly vám dodá pestré občerstvení, chybět nebude ohňová show. 
Určitě vás zaujme řemeslnický jarmark a dojde též na prezentaci nové 
knihy Hynka Jurmana „Zlatý pramen“. Spisovatel přislíbil i autorské čte-
ní z této nové sbírky pověstí a též autogramiádu.

Pozoruhodnou a oblíbenou akci pořádá jako každoročně Ondřej Fuchs 
- Drobek. A tak nezapomeňte přijít na sv. Annu na Zubštejn!



ŠKOLSTVÍ A SOC. PROBLEMATIKA
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V sobotu 14.6.2008 proběhlo pod 
záštitou VOŠ a SOŠ Bystřice n. Pern. 
na školním statku jezdecké odpoled-
ne.

Ve třech soutěžích se sešlo přes de-
set startujících dvojic, které předved-
ly velmi pěkné výkony. Především 

Ohlédnutí za jezdeckým odpolednem
soutěž mini-maxi diváky opravdu za-
ujala a každý skok odměnili zaslou-
ženým potleskem.

Mezi soutěžemi proběhl dopro-
vodný program se psy z kynologic-
kého sdružení BnP. Pod vedením To-
máše Makovského předvedli psovodi 
výcvik poslušnosti a ukázku obrany  
s malými i velkými plemeny.

Kromě bohatého občerstvení 
byli k dispozici i koníci na vožení 
dětí. Počasí nám také přálo a tak si 
to všichni zúčastnění výborně užili.  
V roli komentátorky nás odpolednem 
provázela Hana Bernovská, která na 
školním statku působí jako cvičitelka. 
Připravuje drezurní i parkurové koně 
a jezdce, kteří výborně representu-
jí JK SZeŠ a ŠS na Vysočině i jižní 
Moravě.

Veřejnosti nabízíme celoročně vy-
jížďky na koních i výcvik úplných za-
čátečníků v každém věku. Pokud Vás 
jezdectví zaujalo, neváhejte nás kon-
taktovat. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Za JK SZeŠ a ŠS Kateřina Kluzová
Kontakt: 608 151 727 

nebo 603 444 598

ale ne ta docházkou povinná, ale 
dne 29. května 2008 na setkání dů-
chodců s dětmi.

A protože to bylo moc pěkné, chci 
se s Vámi alespoň maličko podělit  
o to, jak se u nás v Prosetíně pan ředitel 
spolu se svými spolupracovníky stará, 
jak pěkné odpoledne nám připravili.

Od příchodu při usazování jsem 
si sedla do první lavice a „náhodou“ 
vedle paní Květušky Kotlánové, se 
kterou jsme v roce 1964 zpívaly na 
estrádě. Jí bylo šestnáct a mně dva-
krát tolik. Dnes jí je šedesát a mně 
dvě sedmičky. Uvědomily jsme si při 
zpěvu, jak je to řízeno. Velmi jsme 
se radovaly, když při hře na harmo-
niku jsme si mohly zazpívat právě tu 
píseň, kterou jsme tenkrát spolu zpí-

Hola....hola.....škola volá,
valy. A sv. Augustin říká, kdo zpívá 
dvakrát se modlí a já říkám: „Kdo 
zpívá je pohodový člověk a proto 
panu řediteli děkuji, že tak úspěšně  
a nezištně učí děti hrát a tak dál k ra-
dosti a obohacení“.

Neseděli jsme tam jen tak, byli jsme 
zkoušeni a dostali jsme hned vysvěd-
čení. Legrační bylo, že nám nebylo 
jasné jestli má kráva rohy před ušima 
nebo za ušima.

Protože jsem dcera hajného vybrala 
jsem si mluvil o srnci. Je to velmi krás-
né zvíře a také velmi chutné připrave-
né na svíčkovou. To mám vzpomínku 
z mládí, jak maminka uvařila velmi 
dobrou a já jsem nekontrovala nad-

12. - 17. 5. 2008 proběhla poslední 
projektová schůzka partnerských škol 
programu Comenius v polské Pozna-
ni. Vzhledem k tomu, že se uzavírala 
tříletá spolupráce škol z Maglie - Itá-
lie, Torre Pacheca – Španělsko a ZŠ 
Bystřice n. P., Nádražní 615, dovolte 
mi malé ohlédnutí.

Naše spolupráce začala na podzim 
v roce 2004, kdy jsme s kolegy ze 
zmíněných zemí začali připravovat 
společný projekt pod názvem Zdra-
vé stravovací návyky pro 21. stole-
tí. Projekt byl rozvržen do let 2005 
 - 2008. Během nich jsme se pra-
videlně setkávali na partnerských 
schůzkách: listopad 2005 Maglie, 
Itálie, květen 2006 Bystřice n. P., 
listopad 2006 Torre Pacecho, Španěl-
sko, květen 2007 Maglie, Itálie, únor 
2008 Bystřice n. P., březen 2008 To-
rre Pacheco, Španělsko, květen 2008 
Poznaň Polsko. V jejich průběhu 
jsme srovnávali postup práce a vý-
stupy jednotlivých účastníků, pozná-
vali jsme národní kuchyně, zvyklosti  
v oblasti stravování, kulturu, životní 
styl. Naší společnou prací je kalen-
dář, ve kterém najdete nejenom re-
cepty na báječná jídla, ale i informace  
o historii, původu a účincích někte-
rých druhů ovoce a zeleniny.

A jak viděli poslední schůzku zú-
častnění žáci?

Měla jsem to štěstí, že mě škola 
vybrala a mohla jsem se na týden 
podívat do Polska. Doprovázely 
nás paní ředitelka A. Gabrielová, 
paní učitelka V. Slámová a spolužák  

Poznávali jsme kuchyně jiných evropských národů

z ročníku Roman. Cesta vlakem trva-
la celý den, cílovou stanicí bylo město 
Poznaň. Zde už nás očekávali. Násle-
dující dny byly plné dojmů a ujetých 
kilometrů. V průběhu pobytu jsme 
navštívili spoustu zajímavých míst, 
města Kórnik a Rogalin, kde jsme 
mohli vidět památky a zajímavá mís-
ta. Během dalších dnů jsme poznali 
3D kino, v němž jsme se dívali na pří-
rodopisný film. Nesměla chybět ani 
návštěva školy. Také jsme navštívili 
náměstí Starý rynek, kde bylo možno 
vidět spoustu světských a církevních 
památek. Součástí našeho pobytu 
byla prezentace prací určená hostům 
z České republiky, Španělska a Itálie. 
Neměli jsme vjemy jenom vizuální, 
ale i chuťové. Prezentace probíhala 
formou soutěže, kde v roli porotců 
vystupovali i žáci. Hodnotili nejenom 
předvedení, ale také degustovali.

Všechny dny probíhaly velmi pří-
jemně, a proto tak neskutečně rych-
le uběhly. Nastal den odjezdu, opět  
z Poznaně. Na něco takového jen tak 
rychle nezapomenu. Přineslo mi to 
kromě poznání sousední země, také 
zdokonalení v cizím jazyce a nová 
přátelství. Je dobré, že něco takové-
ho naše škola dělá. Myslím si, že do 
takového projektu se může zapojit 
každý z našich žáků, musí však po-
čítat s tím, že to obnáší určitou práci 
navíc, chuť něco dělat a odvahu něco 
prezentovat.

A. Musilová, R. Plánka, A. Gabrie-
lová, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

měrnou spotřebu, ale pak se dostavily 
nežádoucí následky. Vzpomínka patří 
také na Brno, když nás děvčat asi pět 
šlo po chodníku a za námi chlapci pro-
nesli hlasitě: „Koukej, ta má nohy jako 
srnka“ Ta, které se to týkalo, byla sko-
kem za vraty. A moje vidění srnčích 
zrcadel je, když vidím vzadu odřené 
rifle doběla.

V roce 1954 zde ve škole začínala 
svoji činnost paní učitelka Lída Po-
lanská a toužila teď se sem podívat. 
Pozvali jsme ji, byla šťastná, že ji pan 
ředitel tak přátelský přijal a má vzpo-
mínku, jak ji jedna žákyně (která ji má 
až dodnes ráda), řekla: „Paní učitelko, 
co Vás to napadlo, něco takového nám 

natlačit do hlavy“.
Při prohlídce fotky z té doby uvidí-

me, že škola nebyla tak pěkná zvenku 
ani uvnitř, ale bylo tam mnoho dětí  
a to teď naší škole chybí, kéž se nejen 
zamyslí ti, kterých se to týká. V Brťoví 
také byla škola a dnes odtud jezdí do 
školy jedno dítě.

Tak jsem tuto pochvalu chtěla vyjá-
dřit, aby se vědělo, že se dějí i pěkné 
věci v atmosféře hudby, zpěvu, smí-
chu a jsem vděčná, že nám tohle bylo 
dopřáno, že se někdo takhle obětavě 
stará. Děkování je prý nejúčinnější 
prosba, tak prosím: „Vezměte si při-
klad z Prosetínské školy a i jinde do-
přejte těm, kteří jsou na konci života 
takové pěkné setkání“.

Marie Kincová

Středisko rané péče SPRP Brno je 
neziskovou organizací, která vznikla 
v roce 1990 poskytuje terénní sociál-
ní službu rodinám, v nichž se narodi-
lo dítě s těžkým zrakovým a kombi-
novaným postižením. Od roku 1997 
funguje brněnské Středisko jako 
regionální pracoviště občanského 
sdružení Společnost pro ranou péči. 
Nově Středisko rané péče SPRP Brno 
poskytuje služby i rodinám s dětmi s 
tělesně - mentálním postižením nebo 
s autismem. Služby rané péče jsou 

poskytovány převážně v domácím 
prostředí, což je pro dítě i jeho rodi-
nu nejpřirozenější. Nenahradí to, co 
může nabídnout láska a péče rodiny, 
ale pomáhají rodičům otevírat nové 
možnosti a řešit situace, na které ne-
byli připraveni.

Pokud máte zájem o další infor-
mace o činnosti Střediska a službách 
rané péče, obraťte se, prosím na naše 
pracoviště, rádi vám zodpovíme 
všechny případné dotazy.

Středisko rané péče SPRP Brno 
Nerudova 7, 602 00 Brno 
Tel.: 541 236 743, mobil: 777 234 034, 
e-mail: brno@ranapece.cz
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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

Pro zpříjemnění prázdninových dnů nabízíme našim 
čtenářům malý výběr knih, zaevidovaných v měsíci červ-
nu.

Knihy pro dospělé:
Fit po čtyřicítce
Stop traumatickým vzpomínkám
Bělaška Petr  Žďárské vrchy
Berry Steve  Benátská zrada
Boučková Tereza  Rok kohouta
Canfield Jack  Slepičí polévka pro dědečka  

   a babičku
Däniken Erich von  Tajemství mayské studny
Gregory Philippa  Královský rozmar
Havlů Karina  Domácí sušení
Hermannová Zdeňka Začínáme s patchworkem
Jech Karel  Kolektivizace a vyhánění  

   sedláků u půdy
Kaplan Karel  Kronika komunistického  

   Československa
Koráb Vojtěch  Rodinné podnikání
Koudelková Barbora Návrat do českého pekla
McBain Ed  Dej mládencům ruku jako  

   lopatu
Miškovský Pavel  Naše rozhledny
Murakami Haruki  Na jih od hranic, na západ  

   od slunce
Novák Tomáš  Vztah matky a dcery
Reinhard Karl-Walter 1000 olympijských vítězů
Rippon Anton  Hitlerova olympiáda
Röhr Heinz-Peter  Narcismus – vnitřní žalář
Suzuki Kodži  Smyčka
Šabatka Jaroslav  Vyrábíme mýdla
Žmolík Václav  Po Česku

Knihy pro mládež:
Bryant Bonnie  Dívky v sedlech. Náročná  

   zkouška
Bryant Bonnie  Dívky v sedlech. Překvape 

   ní
Cabot Meg  Princezna Mia
Estes Allison  Kouzelný talisman
Ježková Alena  Karel IV.
Kubátová Marie  Vodnické pohádky
Lanczová Lenka  Vůně deště
Urban Vítek  Kam na víkend. Vysočina

  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         

  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         

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

Všechna oddìlení 
mìstské knihovny

budou 
z dùvodu dovolené

UZAVØENA
pondìlí - pátek
28.7. - 1.8.2008

Kulturní dům přijme lektora pro výuku AJ - dospělí.
Bližší informace - tel. 566 552 626, e-mail: kd.bystrice@atlas.cz

Sobota:
9:00 – 17:00
Ukázky ručního zpracování kovů (kování, svařování, odlévání, kovorytectví)
Výstavy děl Marii a Pavla Hřebíčkových a Jana Jemelky – „ketkovský venkovský 
bronz, básně, grafika“
Řemeslný trh
16:00 
Vernisáž litinových soch odlitých v železárnách ve Štěpánově
Hudební doprovod - Banda z ostrova - alternativní bluesové seskupení

Neděle:
9:00 – 14:00
Ukázky ručního zpracování kovů (kování, svařování, odlévání, kovorytectví)
Výstava litinových soch odlitých v železárnách ve Štěpánově
Výstavy děl Marii a Pavla Hřebíčkových a Jana Jemelky – „ketkovský venkovský 
bronz, básně, grafika“
Řemeslný trh

PROGRAM
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Program festivalu:
Pátek a sobota 1. 8. – 2. 8. 2008
Chcete si vyzkoušet hru na domorodý nástroj, naučit se cyklické dý-

chání, seznámit se s životem Aboriginců? Přihlaste se do dílny didgeridoo. 
Přihlášky na telefon 777 072 420 pan Aleš Doležálek, nebo Obecní úřad 
Vír. Vstupné 700,- Kč

Pátek 1. 8. 2007
17.00 Zdeněk Junák – Ten co s ní byl dřív (KD Vír)
Vzpomínkový večer na písničkáře Vladimíra Vysockého plný písní a vy-

právění v podání známého herce Zdeňka Junáka. Vstupné 80,- Kč
19.00 Pradivadlo T. Wilder – Naše městečko (KD Vír)
Hra slavného amerického spisovatele vyvrací všechny vžité představy 

o tom, že hrdiny dramatu musí nutně být výjimeční jedinci, a že divadelní 
hra musí postihovat jen mimořádně dramatické události. Lidé, s nimiž nás 
Wilder seznamuje, by klidně mohli být našimi sousedy. Životy, které žijí, 
se ničím neliší od všedních dnů kohokoliv z nás. Příběh malého městečka, 
dvou manželských dvojic, jejichž děti, sotva odrostlé škole, se do sebe za-
milují a chystají se v mladém věku uzavřít sňatek, postrádá velké dramatic-
ké zvraty, přesto už desetiletí nemizí ze světových jevišť. Neobvyklé nejsou 
události, s nimiž nás autor seznamuje, ale zcela nečekaný je pohled na ně. 
Schopnost vnímat svět jako zázrak a každou vteřinu našeho života jako 
dar, který by neměl být promarněn. Pro divadlo je velkou výzvou, protože 
podávat o věcech, které každý divák důvěrně zná, o událostech, které jsme 
všichni prožili, vyžaduje tedy od hereckého sboru velkou míru pravdivosti, 
upřímnosti a autenticity. Vstupné 80,- Kč

22.00 K. R. Band – Bluesový večer (KD Vír)
Příjemné zakončení dne při víně a tanci. Vstupné 50,- Kč

Sobota 2. 8. 2008
09.30 Paravánek – Pohádky ze špalíčku (před KD)
Nestárnoucí Hrubínovy pohádky (Malá pohádka o řepě, Paleček a jeho 

kamarádi, Dědečkův koblížek…) hrané malými marionetami či plošnými 
loutkami střídají písničky s kytarou, akordeonem a příčnou flétnou. Děti 
se zapojují do představení hrou na jednoduché hudební nástroje, nebo se 
mohou naučit novou písničku či říkanku. Vstupné 60,- Kč

11.00 DS Jindřicha Honzla – K. Čapek – Doktorská pohádka (KD Vír)
Strašidla a bubáky si vymysleli dospělí proto, aby se jich děti bály. V této 

pohádce se ale rozhodně nikdo bát nebude. Vstupné 60,- Kč
14.00 Zkladanka - Puf a Muf na prázdninách (před KD)
Maňáskové divadlo zpracované podle knížky Nataši Tánské Puf a Muf  

v pohádce Novoměstského divadla Zkladanka. Tento převážně dívčí sou-
bor jste mohli loni vidět v pohádce Hroch Oranžoch. Vstupné 60,- Kč

13.00 Marek Jonáš a Pokus – Tři muži hrají blues (kemp)
Recitál tří písničkářů, kteří mají jedno společné – BLUES. 
Vstupné 80,- Kč – vstupné platí pro všechny tři recitály.
14.00 Pepa Streichl – Tři muži hrají blues (kemp)
Recitál tří písničkářů, kteří mají jedno společné – BLUES. 
Vstupné 80,- Kč – vstupné platí pro všechny tři recitály.
15.00 Ladislav Zítka – Tři muži hrají blues (kemp)
Recitál tří písničkářů, kteří mají jedno společné – BLUES. 
Vstupné 80,- Kč – vstupné platí pro všechny tři recitály.
19.00 Městské divadlo Brno – Randevouz s operetou (KD Vír)
Herci městského divadla Brno přijíždějí do Víru s kyticí operetních me-

lodií blahopřát Vírským ochotníkům k jejich jubileu. Vstupné 120,- Kč
22.00 DJ – disko 70s (KD Vír)
Vzpomínáme na českou hudební scénu osmdesátých let? Pojďte si ji při-

pomenout na naši diskotéku s promítáním, kde Vám pustíme klipy Olym-
picu, M. Davida, Elánu, L. Bílé a dalších. Vstupné ,- 50 Kč

Děti do deseti let mají vstupné poloviční.

Ani černá mračna nerozehnala 5. 7. 2008 pouť ve Vítochově.     Foto: -HJ- Spoušť po vichřici z 25. 6. 2008 u Štěpánova nad Svratkou .         Foto: -HJ-



KUTLURA, VÝROČÍ

16. strana                                                                                           Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Koncem tohoto měsíce si při-
pomeneme 175. výročí narození 
spisovatele Gustava Pflégra Mo-
ravského. Narodil se v karasínské 
myslivně 27. 7. 1833. Když na jaře 
1843 jeho otec zemřel, opouští 
Gustav s matkou místa, kde tak 
rád pobýval - Karasín, Bystřici, 
Vojetín i dvůr Na Skalách. V Praze 
ho čekalo ryze německé prostře-
dí, takže mladý student veršoval 
německy. Po roce 1848 se zdo-
konaluje v češtině a za pár let už 
publikuje. Od mládí trpěl tuberku-
lózou, proto se nemohl stát hercem 
a ani nedostudoval. Divadlo však 
miloval a ke kladení základní-
ho kamene k Národnímu divadlu  
v roce 1868 si proto vzal herecký 
kostým.

Pfleger Moravský, jenž vy-
dal pěknou řádku románů, básní  
i dramat, vzpomínal na své rodiště: 

GUSTAV PFLÉGER MORAVSKÝ 1833 – 2008 
T a k é  č t e t e  k l a s i k a ?

„Vysoká planina, na níž Karasejn 
se vypínal, poskytovala mně již 
jako hošíkovi velikého potěšení, 
když mi byl ukazován v mlhavé 
prostoře krásný Moravec... Ještě 
podnes, po 20 létech, vidím vše v 
paměti uchováno, jako bych to byl 
viděl včera.“ Zajímavé je, že tyto 
„Životopisné zápisky” sepsal G. P. 
Moravský už ve svých 26 letech.

Po matčině smrti (1862) tvo-
ří především dramata a romány, 
do nichž vnáší jako první autor  
i sociální náměty. Román Z malé-
ho světa je první českou sociální 
prózou, Pfleger v něm líčí i první 
dělnickou vzpouru z r. 1844. Tento 
román bývá označován za nejlepší 
Pflégrovu práci, neboť snesl i sou-
dobá světová měřítka. Osmnáct 
jeho básní zhudebnil v r. 1865 An-
tonín Dvořák, bustu mu v r. 1883 
zhotovil samotný Josef Václav 
Myslbek (spatříte ji v bystřickém 
muzeu) a Pflégrova díla si vážil 
jeho spolužák Jan Neruda.

Jak se na slavného rodáka 
vzpomínalo? Nekrolog napsal do 
Národních listů samotný Jan Ne-
ruda. Hned po úmrtí v roce 1875 
uspořádala v Praze Moravská 
beseda přátelský večer, na němž  
o Pflégrově životě i díle promluvil 
tehdejší posluchač Karlovy univer-
zity Leander Čech. K nedožitým 
padesátinám byla v Karasíně od-
halena pamětní deska dne 29. čer-
vence 1883. S projevy tehdy vy-
stoupili bystřický starosta Pelhřim 

Fiša a redaktor Josef Kratochvíl. 
Na slavnost se tehdy přišel podívat 
i dvacetiletý Vilém Mrštík.

V červenci 1933 se v Bystřici 
slavily sté Pflégrovy narozeniny. 
Přednášku o spisovatelích Horác-
ka tehdy přednesl Vladimír Kříž  
a přímo u Karasínské myslivny 
promluvili literáti Arne Novák, An-
tonín Veselý a Jan Karník. Veselý 
dokonce zdramatizoval Paní fabri-
kantovou, premiéra však proběh-
la až o dva roky později v Praze. 
Velká pozornost se karasínskému 
rodákovi naposledy věnovala před 
rovnými 50 lety, pak už byl připo-
mínán jen sporadicky. V paměti 
máme loňské vzpomenutí Pflégra, 

kdy o něm u myslivny promluvil 
Hynek Jurman a květy tam položil 
spisovatel Zdeněk Vyhlídal.

A co se tedy dělo před těmi 50 
lety? Oslava na spisovatelovu po-
čest se konala 27. července 1958  
a na ní zazněly ukázky z Pflégrova 
díla i koncert Moravského smyč-
cového tria. Vedle jiných řečníků 
na svůj pobyt ve Pflégrově rodné 
myslivně zajímavě zavzpomínal 
Josef Věromír Pleva, který právě 
v Karasíně napsal svůj první ro-
mán Eskorta. „Ty jarní podvečery 
v okolí Karasejna mi utkvěly v pa-
měti i v srdci na celý život a patří 
k mým vzpomínkám nejmilejším,” 
uvedl Pleva. Velkou pozornost vě-
noval výročí v roce 1958 i tisk, 
především Vlastivědný věstník 
moravský, jenž přinesl studie Jana 
Skutila, Aloise Gregora i Vladi-
míra Kříže. Předseda Muzejního 
spolku v Brně, dr. Al. Gregor, shr-
nul svoji obsáhlou studii konsta-
továním, že si Pfléger „po zásluze 
vybojoval své místo v dějinách 
našeho písemnictví”. A dovolil si 
zaprorokovat, že především díky 
svým třem románům „bude nepo-
chybně mezi nadšenými čtenáři 
ještě dlouho žít”.

Ovšem případné diskuze o tom, 
jak hodně se dneska čtou právě 
klasici, by byla zřejmě největší 
kaňkou při letošním připomenutí 
výročí našeho ctěného autora.

Hynek Jurman
Gustav Pflégar Moravský při 

kladení základního kamene Národ-
ního divadla.

Starosta Města Žďáru nad Sázavou Mgr. Jaromír Brychta pokřtil 
ve středu 16. 7. 2008 básnickou sbírku Hynka Jurmana „SKLO-
ŇOVÁNÍ“. Po roce tedy vyšla na Bystřicku v edici „VYS-oko“ dal-
ší sbírka veršů. Literární pořad s představením malých knih a tisků 
obohacených o autogramy autorů a nejrůznější věnování přitáhl nej-
více čtenářky, které především zaplnily Turistické informační centrum  
v Bystřici. 

Zpěvem a doprovodem na klávesy obohatila večer Inka Pospíšilová. 
Na kytaru nakonec zahrál sám žďárský starosta J. Brychta a úspěšná 
akce Společnosti Františka Kroha se protáhla až do nočních hodin. 
               Foto: -BB-

V sobotu 12. července 2008 konečně dorazil do Víru Cimrmanův 
pivovod. Stalo se tak během třetího ročníku tradičního odhalování pa-
mětních desek Františku Kocourkovi. 

Vzácný mok tekl přímo z kohoutku na Veselém statku, jehož ma-
jitel Karel Popelka nám řekl: „Jako první se o pivovod z Brna po-
koušel už František Kroha a dovedl jej až po Tišnov. Nebylo však  
v jeho silách projekt až po Havlov dokončit. Na jeho úsilí navázal Jára 
Cimrman, dokončil trasu až do Víru, ale pivovod nikdy nezprovoznil. 
To se povedlo až nám v těchto dnech!“

Krásný technický kousek se stal středem pozornosti všech žízni-
vých!                Foto: -HJ-
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BYSTŘICE  NAD  PERNŠTEJNEM
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P ř i š l y ,  v i d ě l y ,  z v í t ě z i l y . . .

Sbor dobrovolných hasičů v 
Nyklovicích si v letošním roce 
připomíná 115. výročí založení. 
K radosti z tohoto významného 
jubilea přispívá i skutečnost, že 
soutěžní družstva žen a mužů sbor, 
potažmo celou vesnici příjemně 
reprezentují na soutěžích v požár-
ním útoku klasickým způsobem.

Okrskovou soutěž, která je 
vlastně prvním stupněm v pomysl-
ném žebříčku, letos pořádal právě 
SDH Nyklovice. To byla sama o 
sobě pro obě družstva z Nyklovic 
velká výzva, které se však zhostili 
na výbornou a tak 10. 5. 2008 za 
mohutné podpory domácího pub-
lika zvítězila v obou kategoriích – 

tedy žen i mužů. Konkurence mezi 
družstvy mužů je značná, čemuž 
odpovídají i velmi těsné rozdíly 
v časech třech nejlepších. Ženy z 
Nyklovic však zvítězili s velkou 
převahou.

Vítězství v okrskové soutěži 
posunulo obě družstva na soutěž 
okresní, kterou pro rok 2008 hos-
tila Bobrová. Nutno podotknout, 
že sbor dobrovolných hasičů z 
Nyklovic se podobné soutěže 
dlouhou řadu let neúčastnil a proto 
byla prakticky pro všechny členy 
soutěžních družstev velkou nezná-
mou. O to však byly všechny tré-
ninky usilovnější, delší a častější.

21. 6. 2008 v časných ranních 
hodinách přijel na náves autobus, 

který sbor objednal pro dokresle-
ní příjemné atmosféry a družstva 
spolu s fanoušky odjeli se znač-
nou dávkou nejistoty a nervozity. 
Okresního kola soutěže se zúčast-
nilo 10 družstev žen a 19 družstev 
mužů. Po první disciplíně, kterou 
byl pro ženy právě požární útok si 
družstvo z Nyklovic vytvořilo přib-
ližně osmi vteřinové vedení. Když 
pak prošlo bezchybně i druhou 
disciplínou – teorií, čekala ženy už 
jen poslední disciplína – štafetový 
běh, který však vzhledem k vyš-
šímu věku některých závodnic i 
zdravotním obtížím nebyl zdaleka 
nejsilnější zbraní. Ženy z Nyklovic 
však předvedly obrovskou dávku 
bojovnosti, sebezapření a vůle po 
vítězství, kdy s vidinou historické-
ho úspěchu celého sboru při štafe-
tě udržely svůj náskok a po právu 
zvítězily okresní kolo soutěže v 
požárním útoku.

Muži z Nyklovic si počínali 
neméně dobře, předvedli nejrych-
lejší požární útok celého dne, ale 

nepatrná chyba, která znamenala 
deseti vteřinovou penalizaci je 
odsunula na celkově třetí místo, 
jen 2,5 vteřiny za vítězem! 

Úspěšnou sezonu završili obě 
soutěžní družstva 12. července ve 
Věstíně. Soutěž v požárním útoku 
libovolným způsobem, doplněnou 
o pivní štafetu ženy z Nyklovic 
opět vyhráli a dosáhli tak na zlatý 
hattrick v jednom roce, muži obsa-
dili v silné konkurenci pěkné třetí 
místo. 

Radost z vítězství, radost z 
úspěšné reprezentace vesnice i 
bujaré oslavy každého úspěchu 
jsou hnacím motorem všech čle-
nů soutěžních družstev Nyklovic. 
Za vynaložené úsilí jim patří vel-
ký dík, stejně tak jako i ostatním 
členům sboru a fanouškům, bez 
jejichž podpory by nebylo možné 
takových úspěchů dosáhnout. Do 
sezony 2009 vstoupí obě družstva 
se stejným nasazením i s přáním, 
aby technika se kterou cvičí byla 
třeba pouze při soutěžích. 

Tradiční taneční výlet u KD v Branišově.
3.srpna 2008 – zač. 15.oo hod.

Pořádá SDH Branišov.
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stavitelka zase Vávru neotrávila. Zápasila s ním o pušku, Vávra byl 
zasažen výstřelem a zemřel. Tak si to přál napsat herec a režisér Vác-
lav Vydra, ale bratři o tom uvažovali už za Vilémova života. Alois 
proto takhle upravil závěr 4. dějství a 5. úplně zrušil.

Leopolda Dostálová (hrála titulní roli v původním nastudování 1901 
a pak v novém v roce 1908) se domnívala, že tuto úpravu provedl sám 
režisér Zdeněk Štěpánek bez vědomí Mrštíka. Vadilo jí, že úpravou 
byla Maryša připravena o probdělou noc mezi posledními jednáními, 
že se tedy k vraždě musela rozhodnout náhle. Její provedení titulní 
role v původní verzi s pěti jednáními hodnotil Vilém Mrštík v roce 
1908 v samých superlativech.

Konečně Maryša vtrhla i do Těšan. Došlo k tomu až v roce 1922, 
do té doby tomu autoři vždy zabránili. Alois zaznamenal, že se bránili 
kvůli malému jevišti. Nakonec však přece jen „s těžkým srdcem svo-
lil“. Ochotníci nechali namalovat kulisy s naivním provedením těšan-
ské návsi. Alois se dokonce zúčastnil zkoušky. Provedení se mu zdálo 
„nedokonalé, ale zdravé“. Ochotníci se vypravili na představení do 
Brna a snad i díky tomu dopadla premiéra v Těšanech dobře. Navrá-
tilův sál byl nabit zvědavým obecenstvem. Přišel i Alois, když si dal 
předtím na kuráž dvě skleničky vína ze svého sklepa. S představením 
byl spokojen a třeba rvačku označil za mistrovskou.

Ochotníci z Těšan časem odehráli Maryšu i na návsi před kovárnou. 
Šimon Petlák – Francek seděl v první řadě a při představení plakal. 
Těšanští samozřejmě s dějem nesouhlasili, nic nezmohly argumenty, 
že jde o umělecké dílo, nikoliv o rodinnou kroniku. Ostatně dodnes se 

každému nechutná, strom je však může uchvátit. Snad příliš nepro-
zradím, když jen okomentuji to, co už vyšlo v knize vydané poměrně 
velkým nákladem.

V srpnu 1938 pobýval básník Jiří Orten v Kunštátě, kde si užíval 
společnosti Klementa Bochořáka, Ivana Blatného, paní Buňky (tj. Li-
buše Halasové, manželky básníka) a jejího syna. V dopise z 15. srpna 
napsal Orten své dívce: „V Kunštátě jsem Ti byl nevěrný…“

O týden dříve si zapsal do své deníkové Červené knihy báseň Ne-
věra. „Jenom ten zlatý vlas, který jsem česával / jmenuje se Bibiána,“ 
píše v ní. Jeho dívka ví, že zlaté vlasy má paní Halasová. Žárlí na ni a 
lituje, že sama takový vlas nemá.

Orten si 7. září 1938 poznamená: „Před domem jsem se políbil s 
Halasem (neví o tom, je víc než já a neví ani, co si myslím)…“

Koncem července 1939 píše Věra Fingerová, neboť ona je tou Or-
tenovou dívkou, svému milému: „A hned přestaň myslet na paní Buň-
ku!… Paní Buňce se asi stýská. Nepojedeš do Kunštátu? Jestli ano, 
tak mi už nechoď na oči, to si pamatuj! A stejně je mi to podezřelé a 
ještě asi dostaneš, Ty záletníku jeden!“

Zhruba o měsíc později připomíná: „Já vím, že se Ti hrozně líbí 
zlaté vlasy, a já mám jenom hnědé, a paní B. je tolik krásná…“

Tolik tedy pro milovníky stromů. Stromy opravdu prožívají pes-
třejší životy než jablka na nich. Vše najdete v knize korespondence 
Ortena s Věrou Fingerovou „Hořký kruh“. Pokud litujete z předešlého 
Františka Halase, vězte, že všem dnům ještě nebyl konec. 

Vzápětí vzplál krátký milostný vztah právě mezi Halasem a Věrou, 

Jak dát nejlépe nejen „dospělá-
kům“ najevo, že už tu jsou prázdni-
ny? Přesvědčit okolí o tom, že všem 
školákům ubyla spousta povinností 
se školou spjatých a také, že nemu-
sejí uléhat do postele se slepicemi… 
U nás si toho povšiml snad každý. A 
jak jsme to v Lísku dokázali?

O krásné, sluncem prohřáté ne-
děli, 29. června 2008, se odpoledne 
sešly snad všechny místní děti na 
fotbalovém hřišti, kde na ně čeka-
la spousta her a soutěží. Za výhru, 
účast či neméně důležitou snahu a 
odvahu dostal každý sladkou od-
měnu. Když už měli všichni spl-
něné snadné i obtížnější disciplíny, 
následoval další program. Mladší 
děti se vydaly po stopách sedmi 
trpaslíků s přáním vysvobodit Sně-
hurku a najít poklad. Odolaly všem 
zrádným nástrahám a podařilo se! 
Pro starší děti byl připraven orien-
tační běh. Všichni úspěšně doběhli 
do cíle.

Tím ale program nekončí! Naše 
oči zaujaly předměty nesoucí se 
vzduchem. Svojí návštěvou nás po-

Den dě t í  a  v í tán í  prázdnin  v  L í sku

ctili modeláři letadel a letadélek ze 
Žďáru nad Sázavou. Podívaná byla 
opravdu náramná, ale po chvíli se 
dostavila bolest za krkem, tak jsme 
se vrátili zpět na zem. Další milí 
hosté, tentokrát z Nového Města 
na Moravě, nám ukázali, co vše 

zervu. Veškerou činnost jednotky 
velitel komentoval a vysvětloval. 
Po ukončení zásahu nikdo netušil, 
že hasiči mají v záloze ještě jedno 
číslo. Během krátké chvilky se na 
travině vedle hřiště objevila veli-
ká bílá peřina. Obrovská hromada 
valící se pěny nenechala nikoho v 
klidu. Malí odvážlivci se po vzpa-
matování z údivu a zavření úst vrh-
li do té bílé nádhery.

S hasiči ještě chvíli zůstane-
me… Teď přišli na řadu ti místní 
– dobrovolní hasiči a poprvé i ha-
sičky z Lísku. Utkali se proti sobě 
v ukázce požárního útoku. Pro ha-
sičky to byla první zkušenost před 
veřejností, ale i přesto neměli muži 
výhru jistou!

Únava už se začala projevovat, 
tak se i den chýlí ke konci. Napína-
vé fotbalové utkání muži X dorost, 
poté ženy X chlapci, ukončilo celé 
nedělní odpoledne.

Velké díky patří všem, kteří jak-
koli přispěli k bezproblémovému 
chodu dne, protože se opravdu vy-
dařil!               Jaroslava Cacková

dovedou. Hasičská záchranná jed-
notka. „To bude něco!“ zaslechla 
jsem z úst nejednoho kluka. A taky 
že bylo! Hasiči názorně předvedli 
vyproštění a záchranu dvou dívek 
z havarovaného vozidla, kdy mu-
seli auto násilím otevřít jako kon-

Obec Prosetín vyhlašuje sou-
těž pro amatérské fotografy bez 
rozdílu věku a pohlaví.

Téma soutěže: Fotografie s 
příběhem

Do soutěže můžete posílat své 
fotografie o rozměru 15 x 21 cm, 
zachycující pozoruhodné zážitky 
z prázdnin a dovolených, doprová-
zené stručným komentářem, čím 
byl pro vás zážitek zachycený na 
fotografii mimořádně zajímavý. 
Cílem soutěže a následné výstavy 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ! 
soutěžních fotografií bude sezná-
mit veřejnost s pozoruhodnými 
„příběhy“ z prázdninových cest 
po Vysočině, po České republice 
i po světě a upozornit na pozoru-
hodná místa. Od 15. 10. 2008 do 
15. 11. 2008 budou všechny sou-
těžní fotografie vystaveny. Soutěž 
bude zahájena 1. 8. 2008 a ukon-
čena 15. 10. 2008. Výsledky sou-
těže budou vyhlášeny v prosinci 
2008.

Soutěžit se bude o tyto ceny: 
1. cena 2 000 Kč, 
2. cena 1 000 Kč, 
3. cena  500 Kč

Vyhodnocení soutěže: Komi-
se vybere ze všech přihlášených 
fotografií 20 finalistů. Konečné 
pořadí finalistů určí svým hlaso-
váním veřejnost od 15. 10. 2008 
do 15. 11. 2008. Hlasovat se bude 
na hlasovacích kuponech. Jeden 
hlas na hlasovacím kuponu pro 

jednu konkrétní  fotografii bude 
zpoplatněn částkou 5 Kč. Finanč-
ní prostředky získané z hlasování 
budou použity na ceny pro vítěze. 
Své fotografie doplněné krátkým 
příběhem, popisujícím čím je pro 
vás zachycený okamžik mimořád-
ně zajímavý, můžete od 1. 8. 2008 
až do 15. 10. 2008 zasílat na adre-
su obecního úřadu v Prosetíně.

Přejeme všem spoustu krásných 
zážitků z prázdnin i dovolených, 
pohotovou ruku na spoušti foto-
aparátu a příjemnou zábavu při 
soutěžení.
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v Těšanech vypráví, že se Marie Turková velice zalíbila Aloisi Mrští-
kovi, jenž o ni usiloval. Dědička velkého statku však chudého učitele 
odmítla a on se jí měl pomstít v literatuře a udělat z ní travičku…

Skutečná Marie Turková – Horáková se nechala slyšet, že se měla 
s vnuceným ženichem „moc dobře a byla ráda, že Francka nedostala; 
byl to sice jiskrný hoch, ale pijan a karbaník“. A pak věřte nápisu 
na náhrobku! Já bych tam nechal napsat: „Napsáno drama – prožita 
idyla!“

 
 
15. DOKÁŽE BÁSNÍK VĚRNĚ MILOVAT?

Mnozí kritici hrozí prstem a hřmí: „Hodnoťme dílo, nezabývejme se 
nikdy autorem a jeho osobním životem!“

Jenže ono to dost dobře nejde. Jsou čtenáři, kteří shánějí každý drb 
ze života tvůrce, z jehož tvorby přitom znají jen drobečky. Existu-
je badatel, který nikdy nedočetl Babičku, ale důkladně prostudoval 
několik desítek knih o Babičce a o Němcové. Život tvůrců prostě čte-
náře i badatele láká.

Arne Novák už před devadesáti lety rozdělil kritiku na estetickou a 
životopisnou. Kritik estetický posuzoval dílo a vylučoval z něj osob-
nost, zato životopisnému kritikovi „nestačí, má-li ovoce, nýbrž touží 
poznati také stromu, zajímá se i půdou a klimatem“.

Básník Ivan Diviš šel ještě dál, odmítal, aby po umělci zůstalo jen 
dílo bez zprávy o jeho tvůrčím utrpení. Jako hlavní dílo měla být pub-

likována zpráva o autorově životě a až někde úplně na konci se měla v 
koutku krčit jeho literatura.

U Máchy se ovoce s větvemi tak prolínalo, že literární znalci hovoří 
o  „intimním zasahování literárních motivů do života“. Například svou 
žárlivost básník prožil v obraznosti dříve, než se skutečně udála v jeho 
životě. Prostě v náčrtu povídky „Přísaha“ a v „Cikánech“ popsal scény, 
které teprve později prožil s Lori při přísaze nad mrtvolou její matky.

Je dost čtenářů-sadařů, které zajímá strom více než ovoce. Ovoce 

74                    75

Hledaní ztraceného času

Jsou na našem Bystřicku dvoje 
Rozsíčky. Je horní a nedaleko Roz-
síčky Dolní. Uprostřed mezi nimi 
v zeleni utopená stará budova, bý-
valá to kdysi vesnická škola. V ní 
po mnoho let vyučoval Josef Sta-
něk, vesnický učitel, v učitelském 
povolání můj vzor, titul vzorný ne-
měl, ale vzorným učitelem vprav-
dě byl. Byl také mým přítelem  
a spolužákem v bývalém řádovém 
učitelském ústavu ve Sv. Janě pod 
skalou.

Škola v Rozsíčkách byla jedno-
třídní, vzdělávali se v ní žáci první-
ho až pátého ročníku. Zde učil a vy-
chovával Josef Staněk. A my, učitelé  

z okolních škol jsme často chodívali 
do této školy na náslechy, poučit se  
o pedagogické práci u vynikají-
cího učitele. Jeho pedagogické 
umění jsme obdivovali, obdivovali 
jsme jak mistrně dovedl rozdělit 
vyučovací hodinu těm pěti postup-
ným ročníkům,také jak se dovedl 
pan učitel snížit k těm nejmenším  
a jak naproti tomu dovedl být krás-
ně přísný a náročný k těm starším.

Josef Staněk byl typický vesnic-
ký učitel. Vzorný ve škole, obětavý  
v mimo-školní kulturní práci pro 
obec. S dětmi nacvičoval besídky 
pro setkání s rodiči a pro oslavy vý-
ročních událostí. přednášel rodičům  

Vilém Mrštík
František Halas a Jiří Orten

Za Josefem Staňkem, vesnickým učitelem

S V Ě T  O L D Ř I C H A  B L Í H A L A

Žijí mezi námi lidé na první pohled 
všední, jimž média nevěnují takovou 
pozornost jako miskám, modelkám, 
rosničkám, politikům. Přitom tihle 
nenápadní lidé mají daleko pohnutěj-
ší a zajímavější osudy. Letos v před-
jaří odešel jeden takový, pan Oldřich 
Blíhal (1922 – 2008) ze Štěpánova, 
rodák z Chlébského.

Rád se procházel s fotoaparátem 
přírodou a lovil přitom nevšední 

o výchově mládeže, svěřené děti 
vedl k práci pro veřejné blaho, vedl 
k úctě  a pomoci starým, nemoc-
ným a opuštěným lidem.

Je tomu již několik let, co jsme 
se s ním ve smuteční síni v Bystři-
ci naposled loučili. Byl jsem tam 
a spolu s paní Kočíkovou, také 
učitelkou jsme zahrály a zazpí-
vali národní písně, které měl rád.  
V ten smutný den jsem více jak 
kdy jindy vzpomínal na Berounku, 
řeku našeho mládí, na vzorného 
studenta a dobrého kamaráda Jo-
sefa Staňka. Když se s námi loučil 
ředitel ústavu, dal nám do života 
radu: „Pamatujte ve svém životě, 

že učitel má mít pořádek v hlavě, 
srdci a ve stolku.“ A já vydávám 
své svědectví o tom, že učitel Josef 
Staněk se jeho radou po celý život 
řídil. Byl smutný den, ale uspoko-
jivé vědomí, že jsem byl přítelem 
tohoto vzácného člověka.

Ve stáří měl mnohé nemoci, ale 
já nevěřím, že byly příčinou jeho 
smrti. Já vím, že zemřel steskem 
po životě v té práci, kterou nesmír-
ně miloval. Nemohl jsem jinak, 
než touto skromnou vzpomínkou 
oslavit památku vzorného učitele 
Josefa Staňka.

Josef Pecina,
také bývalý,vesnicky učitel

snímky. Fotografie s úspěchem vy-
stavoval ve Štěpánově, Nedvědici  
i Bystřici. Své pochůzky si zdůvodnil 
rýmem: „Oč lepší je ti v přírodě, než-
li sedět v hospodě!“

Ano, pan Blíhal psal jednoduché 
básně, písemně vzpomínal na své ze-
mřelé spolupracovníky ze štěpánov-
ské slévárny, zajímal se o všechno 
kolem sebe a zaznamenal také vlastní 
pohnuté osudy. 

Oldřich Blíhal pocházel ze smí-
šeného manželství, jeho otec byl 
německé národnosti. Když za války 
odešel jeho starší bratr do Němec-
ka jako totálně nasazený, zamířil 
ještě mladistvý Oldřich dobrovolně 
za ním, chtěl si v Říši vydělat. Brzy 
však poznal, že tam na něj pečení 
holubi načekají, a z těžkých podmí-
nek utekl. A to neměl! Byl chycen 
gestapem, odvezen k soudu a vězněn 
pět měsíců. Mezitím se stal plnole-
tým a byl odveden do wehrmachtu. 

Výcvik prodělal v Polsku a odtud 
odjel na západní frontu. Prošel tam 
ostrým bojem a při ústupu se rozhodl 
pro dobrovolné zajetí. Schoval se do 
sklepa opuštěného statku a počkal na 
Američany, kterým se vzdal. 

Násilnosti páchané Němci na za-
jatcích se projevily i na opačné stra-
ně. Zajatecký tábor ve Francii nebyl 
žádnou idylou. Oldřich Blíhal vzpo-
mínal: „Syrové brambory jsem žral, 
místo vody vlastní moč jsem pil, vší 
jsem měl, že jsem je nestačil hubit,  
a přece víra, že se jednou vrátím 
domů až vše skončí, mě udržovala při 
zdraví.“

Snažil se stanout na opačné straně 
barikády a bojovat proti Němcům. 
Nebylo to vůbec snadné. Konečně 
však nafasoval anglický stejnokroj 
a byl odveden k našemu exilovému 
vojsku. Zdejší výcvik si pochvaloval.

„Vzpomínky na dobu strávenou ve 
výcviku čs. vojska v Anglii budou ve 

mně zářit až do hrobu,“ zaznamenal 
pamětník.

Byl však už duben roku 1945 a pan 
Blíhal do bojů nezasáhl. S dojetím 
popisoval pocity, které jej pohltily, 
když se kolona aut blížila k hranicím 
české země.

V pořádku se vrátil domů a po 22 
letech sepsal své paměti. V závěru 
píše:

„Dávno jsem ženat, otcem tří dětí, 
dokonce již dědečkem. Vychovávám 
děti k lásce k vlasti, k spravedlivému 
boji o chléb vezdejší a věřte mně, že 
si nic nepřeji tak, jako mír v celém 
světě, aby již nikdy nebyla tak krutá 
válka.“

I z jeho dalších poznámek je pa-
trné, že Němcům, zpoloviny svým 
předkům, nikdy na chuť nepřišel.

Počátkem března nás pan Blíhal 
opustil. Takový milý, nenápadný člo-
věk...

Hynek Jurman



 Ze Střeleckého 
klubu 

SPORT 
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Před měsícem se tu mohli čtená-
ři dozvědět, jakého úspěchu dosáhl 
Kuželkářský tým firmy WERA v 
regionální kvalifikaci na Mistrov-
ství ČR neregistrovaných kuželká-
řů v Rychnově nad Kněžnou, který 
je poslal do závěrečného turnaje v 
Náchodě.

Do Náchodu odjížděli stroja-
ři již v pátek 13.června s veselou 
a bojovnou náladou, poprat se se 
zbytkem naší vlasti o co nejlep-
ší celkové umístění na největším 
turnaji této amatérské kategorie. 
V sobotu 14.června od 10.00hod 
začal dlouhý kvalifikační maratón 
na nejmodernějších kuželkových 
drahách v ČR o osm postupových 
míst do finále o titul Mistra ČR 
pro rok 2008. Pořadí se neustá-
le míchalo, ale pomalu a jistě se 
rýsovala osmička nejlepších. Tu 
měl na dosah i KT WERA, když 
mu nakonec unikla o pouhých 37 
kuželek. Druhým nejlepším výko-
nem ve své historii (952 kuželek) 
obsadilo družstvo reprezentující 
Bystřici nad Pernštejnem 15.místo 

Kuželkářský tým WERA na Mistrovství ČR 

8. června se uskutečnilo na 
střelnici v Chocholouši III. 
kolo Meziklubové soutěže ve 
střelbě z malorážky SM 60 a 
LM 60. První dvě místa obsa-
dili střelci ze Žďáru n. S. Zví- 
tězil P. Kaman následován J. 
Maternou. Třetí pak skončil 
M. Tkadlec z Loučné n. D. 
Nejlépe z domácích se umístil 
J. Zach na 6. místě, dále pak 
J. Roháček na 13. a O. Musil 
na 15. místě. V kategorii žen a 
dorostu patří E. Čapkové 18. 
a nadějnému čtrnáctiletému 
střelci T. Smejkalovi 19. mís-
to. Dalším závodem byla Velká 
cena Žďáru n. S. konaná 15. 6. 
na střelnici ve Velkém Meziří-
čí. J. Roháček skončil na 15. 
místě a T. Smejkal v doroste-
necké kategorii šestnáctý. 12. 
července se střelci zúčastnili 
závodů v Novém Městě n. M. 
Ve výsledkové listině figuroval 
z našich nejvýše O. Musil se 4. 
místem a J. Roháček s místem 
sedmým. Čtvrtý také skončil T. 
Smejkal v kategorii dorost.

                 Za SSK Jiří Zach

na MČR. Za sebou nechali i ku-
želkářsky daleko vyspělejší města, 
jejichž profesionální kluby hrají 
nejvyšší soutěže v kuželkách. 

Miroslav Kotnour, Tomáš Bu-
kal, Martin Střešňák, Jiří Švanda, 
Jiří Havíř a Kateřina Benešová, 
ti všichni se postarali o to, že KT 
WERA a Bystřice n.P. jsou nyní 

Velice úspěšnou sezónu prožívá 
Tenisový klub Bystřice nad Pernštej-
nem. O vynikající výsledky se starají 
zejména mladí, ale spokojeni mohou 
být i dospělí. 

Dospělí jsou po pěti kolech v jiho-
moravské KS III. smíšených družstev 
s jednou porážkou na třetím místě a 
stále mají šanci postoupit do KS II, 
což by byl obrovský úspěch.

Velice dobré výsledky dosáhl v 
okresních soutěžích Dominik Handl. 
V květnu zvítězil ve Velké Bíteši a 
stal se okresním přeborníkem okresu 
Žďár n.S. v kategorii mladších žáků, 
v červnu pak zvítězil na domácích 
kurtech v Bystřici n.P. a stal se okres-
ním přeborníkem také v kategorii 
starších žáků. 

Tradičně nejlepších výsledků do-
sahuje další člen Tenisového klubu 
Bystřice n.P. Zdenda Kolář, který hra-
je za TK Agrofert Prostějov. Zvítězil 
ve dvouhře i ve čtyřhře v halovém 
jihomoravském krajském přeboru 
mladších žáků, který se uskutečnil v 
lednu Mostkovicích a zvítězil rovněž 
v letním jihomoravském krajském 
přeboru mladších žáků ve dvouhře v 
Brně. Vyvrcholením probíhající se-
zóny bylo letní mistrovství ČR mlad-
ších žáků, které proběhlo ve dnech 
30.6.-6.7.2008 v Mostu. Zúčastnilo 
se ho 48 nejlepších hráčů této věko-
vé kategorie a Zdenda dosáhl velmi 
ceněného „double“. Znamená to, 
že stal mistrem ČR ve dvouhře i ve 
čtyřhře. V sobotním nervy drásajícím 
finále ve čtyřhře dokázali s partnerem 
Zdeňkem Děrkasem odvrátit celkem 
13 mečbolů. Sami proměnili hned 
svůj první mečbol a zvítězili po více 
než 3 hodinách 3/6, 7/6, 7/6, když 
tiebreak v rozhodující sadě skončil 
15/13. Ve dvouhře po suverénním vý-

Mistr ČR v tenisu z Bystřice nad Pernštejnem

konu, kdy postupně porážel všechny 
soupeře, nastoupil v neděli ve finále 
proti Danielu Vrbovi z Brna, kterého 
dosud neporazil. A přesto, že v prv-
ním setu prohrával již 2/4, nepoložil 
se, tento stav otočil a zvítězil 6/4. Ve 
druhém setu pokračoval v kvalitním 
výkonu, přehrával svého, herně nej-
méně oblíbeného soupeře, a zvítězil 
jednoznačně 6/2. Tyto výsledky jsou 
o to cennější, že je Zdenda dosahuje 
pod vedením svého otce, ve skrom-
ných podmínkách TK Bystřice n.P. 
a závidí nám je města a oddíly mno-

ve světě amatérských kuželek vý-
znamný pojem a právem se vrátili 
z Náchodu s pocitem dobře od-
vedené práce. Jak to však dopad-
ne s jejich setrváním v bystřické 
soutěži si nikdo z nich netroufá 
odhadnout, protože bystřičtí zastu-
pitelé se rozhodli zrekonstruovat 
bowlingové dráhy v místní hale a 

netrpělivě čekají, až ty kuželkářské 
dovrší své životnosti, aby je mohl 
opět nahradit bowling. Vypadá to 
tedy, že nám nejlepší bystřičtí ku-
želkáři odejdou do Nového Města 
na Moravě, protože zde nemají 
dostatečně vyhovující podmínky k 
tréninku, aby mohli Bystřici repre-
zentovat ještě lépe než doposud. 
Do zdejší dvoudráhy letos nepůjde 
na obnovu technického zařízení 
ani koruna, což více návštěvníků 
a zájemců o kuželky rozhodně ne-
přiláká. 

Zkrátka kuželky nemají v Bys-
třici na růžích ustláno. Přes to 
všechno patří kuželkářům z Wery 
velké poděkování za skvělou re-
prezentaci města s přáním, aby 
se jim v příští sezoně dařilo ještě 
lépe, ať už budou hrát kdekoli.

Na závěr se sluší dodat, že letoš-
ním Mistrem ČR neregistrovaných 
kuželkářů se stal Dopravní Podnik 
Karlovy Vary a kompletní výsled-
ky neleznete na www.ktwera.php5.
cz nebo www.kuzelky.cz. Sláva ví-
tězům, čest poraženým.            (kf)

hem větší a věhlasnější. 
Další úspěch zaznamenal Zdenda 

na celostátním turnaji starších žáků, 
který proběhl 12.-13.7.2008 na kur-
tech TK Bystřice. Za účasti 16 hráčů 
z ČR i ze Slovenska zvítězil ve dvou-
hře, když porazil slovenského hráče 
Tomáše Haruštiaka i ve čtyřhře spo-
lečně s Karlem Bradáčem z Jihlavy.

Všem členům TK přejeme do zbyt-
ku sezóny hodně podobných úspě-
chů.                           Zdeněk Mašík, 

předseda TK Bystřice n. P.
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Soutěže v kuželkách a v bowlingu v roce 2007 - 2008
Je za námi již 5 sezóna, kdy naše 

společnost Areál sportu pořádá ve 
sportovní hale pro firmy i ostatní 
zájemce dlouhodobé soutěže v bow-
lingu a kuželkách. Cílem je pobavit 
se a přivést k pravidelnému pohybu 
co možná nejvíce lidí. Vyhlášení vý-
sledků a předání cen nejlepším druž-
stvům i jednotlivcům proběhlo v baru 
sportovní haly.

Soutěž v kuželkách probíhala od 
poloviny října do konce března, zú-
častnilo se jí sedm družstev a hrála se 
tříkolově systémem každý s každým 
na 30+30 hodů. Novým účastníkem 
bylo družstvo starostů Mikroregio-
nu. Celkově zvítězilo družstvo Wera 
Werk před Areálem sportu a podni-
kem GEAM. Nejlepším hráčem se 
stal Jaroslav Čížek (Areál sportu), 
který dosáhl průměr 218,4 bodů, nej-
lepší nához dosáhl Jiří Švanda (Wera 
Werk) výkonem 283 bodů.

Bowling se hrál opět ve dvou sku-
pinách. V I.lize hrálo 10 družstev, 
soutěžilo se od září do dubna tříkolo-
vě každý s každým. Vítězství obhájil 
SK Bowling Rožná, na druhém místě 
skončil Areál sportu a třetí Alfix. Nej-
lepším hráčem celé soutěže se stal 
Martin Unzeitig (Areál sportu), který 

dosáhl nejvyššího průměru 192 bodů 
i nejlepšího maximálního náhozu 257 
bodů.

II.ligu hrálo rovněž 10 týmů a cel-
kovým vítězem se stal Rathgeber I., 
druhý byl Colas II. a třetí Zubr Zubří. 
Nejlepším hráčem se stal Stanislav 
Havlíček (Zubr Zubří) s průměrem 
150,3 bodů. Novým účastníkem I.li-
gy je Rathgeber I., které v baráži po-
razilo poslední tým I.ligy JB Team z 

Olešnice 6:2.
Také letos jsme na závěr kuželkář-

ské sezóny uspořádali handicapový 
turnaj v kuželkách. Vítězem se stal 
Radek Štourač (starosta Stříteže) vý-
konem 259 bodů před Augustinem 
Holým (starosta Rozsoch), který 
dosáhl 255 bodů. Tohoto turnaje se 
zúčastnilo celkem 31 hráčů.

Na závěrečném vyhlášení výsledků 
se účastníci shodli, že všechny soutěže 

byly velmi zajímavé, splnily svůj cíl 
(bowlingu se zúčastnilo celkem 159 
hráčů a hráček, kuželek 57) a že se jich 
zúčastní i nadále. Touto cestou chceme 
oslovit i případné další zájemce, kteří 
se chtějí některé soutěže zúčastnit, aby 
se do konce srpna přihlásili buď osob-
ně ve sportovní hale nebo e-mailem na 
adrese: areal.sportu@tiscali.cz. Podle 
počtu přihlášených potom bude stano-
ven hrací systém.                  Z. Mašík

V Praze se rozhodlo o podpoře 
kontaktní poradenské místnosti, kte-
rou získalo nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež „Nadosah – cen-
trum prevence“ v Bystřici nad 
Pernštejnem od Nadace Vodafone 
ČR – grantový program „Vpoho“, 
a to částkou která činí 51 000,- Kč. 

Interiér kontaktní místnosti je 
dílem designerky MgA. Jany Švé-

NADACE VODAFONE PODPOŘILA 
VYBUDOVÁNÍ KONTAKTNÍ MÍSTNOSTI V BYSTŘICKÉM CENTRU PREVENCE 



Tisková zpráva ze dne 15.7. 2008












  
 



Raná péče je preventivní sociální 
služba poskytovaná rodinám, které pe-
čují o dítě se zdravotním postižením. 
Služba je zaměřena na podporu rodiny 
a podporu vývoje dítěte. Služba a vět-
šina jejích aktivit probíhá v domácím, 
tedy přirozeném prostředí rodiny.

Po celé republice v současné době 
funguje okolo 20 poskytovatelů této 
služby. Jednotlivá pracoviště mají 
různé cílové skupiny, to znamená, že 
poskytují služby podle dominantního 
postižení dítěte. 

Ve Sdružení Nové Město na Mo-
ravě poskytujeme službu raná péče 
již osmým rokem. Naší cílovou sku-
pinou jsou rodiny, které pečují o dítě 
s mentálním, tělesným či kombino-
vaným postižením, nebo rodiny dětí 
předčasně narozených, jejichž vývoj 
může být ohrožen vlivem mnoha 
rizikových faktorů. Služba je pak 

Raná péče v Novém Městě na Moravě
poskytována od doby navázání spo-
lupráce až po vstup dítěte do školního 
zařízení, nejpozději však do sedmi let 
věku dítěte. 

Rodině se snažíme být partnerem 
a průvodcem v jejich mnohdy neleh-
kém životním období. Nabídka díl-
čích aktivit se za dobu naší existence 
zformulovala a upravila především 
podle přání uživatelů této služby. Oni 
sami se mohli vyjádřit k tomu, co jim 
služba přináší, co by ještě v nabídce 
uvítali. 

Z naší nabídky si tedy současní 
uživatelé mohou vybrat aktivity, jako 
např. specializované poradenství 
rodičům a dalším blízkým osobám 
(doporučení didaktických pomůcek 
– včetně zapůjčení, zodpovězení 
otázek ohledně výchovy a vzdělává-

ní, legislativy - sociální dávky atd.), 
upevňování a nácvik dovedností rodi-
čů nebo jiných pečujících osob, které 
napomáhají přiměřenému vývoji dí-
těte a soudržnosti rodiny, programy 
a techniky podporující vývoj dítěte 
(program Portage, bazální stimula-
ce, masáže, rozvoj grafomotoriky, 
podpůrná logopedická péče atd.), 
instruktáž při nácviku a upevňování 
dovedností dítěte s cílem maximál-
ního možného využití a rozvoje jeho 
hrubé a jemné motoriky, rozumo-
vých schopností a dovedností v ob-
lasti senzorické a sociální, pomoc při 
komunikaci, nácvik komunikačních 
dovedností, doprovod rodičů při vyři-
zování žádostí, na jednání a vyšetření 
s dítětem, popřípadě jiná obdobná 
jednání v záležitostech týkajících se 

dové, která kontaktní poradenskou 
místnost projektovala a podílela se 
na tom jakou bude mít konečnou po-
dobu. „Kontaktní místnost je prostor, 
který je součástí dění na klubu, má 
jasná pravidla, smysl a účel. Předsta-
vuje soukromí pro uživatele k řešení 
problémů , prostředí, ve kterém by 
se měl cítit dobře jak uživatel, tak 
pracovník.“ řekl Bc. Robert Knebl, 
vedoucí centra Nadosah. Smyslem 

zřízení místnos-
ti je vtažení do 
sociální služ-
by v podobě 
poradens tv í , 
komunikace s 
pracovníkem 
bez vlivu skupi-
ny, tedy prostor 
pro individuální 
práci. „Výhodou 
tohoto prvku je 
bezpečný pro-
stor uživatele, 
jasnost a čitelnost služby. Uživatel 
se tak učí i respektovat specifičnost 

různých míst.“ 
dodal Knebl. 
Nadosah tak 
díky tomuto 
prvku před-
stavuje uživa-
telům prosto-
ry obdobné  
v pedagogic-
ko-psycholo-
gických porad-
nách a bourá 
tak bariéru k 
dalším pomá-

hajícím institucím.
Autor tiskové zprávy: Bc. Robert Knebl

vývoje dítěte, zhodnocení schopností 
a dovedností dítěte i rodičů, zjišťová-
ní potřeb rodiny a dítěte s postižením 
nebo znevýhodněním, podpora a po-
silování rodičovských kompetencí, 
vzdělávání rodičů, například formou 
individuálního a skupinového posky-
tování informací a zdrojů informací, 
seminářů, půjčování literatury.

Služba raná péče je uživatelům 
poskytována bezplatně. Obrátit se na 
nás mohou zájemci z Novoměstska, 
Žďárska, Velkomeziříčska a Bystřic-
ka. Pokud si myslíte, že je toto služba 
pro Vás, nebo ve svém okolí víte o 
někom, komu by naše služba mohla 
pomoci, můžete nás kontaktovat na 
telefonním čísle 566 617 940 nebo 
739 035 430, popř. e-mail: sdruze-
ninmnm.rp@centrum.cz.

Bc. Zdeňka Vodičková,  
vedoucí služby Raná péče
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Rybářství Velké Meziříčí, a.s.,
pstruhařské středisko Ujčov

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

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

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

Telefon: 566 566 480   Mobil: 724 835 563

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

















    
















 








Prodám samostatně stojící RD 2+1 
v Bystřici n. P.

CP - 1460 m2, atraktivní blízkost centra, 
krásná zahrada, orientace JZ.

Započatá rekonstrukce - nová střecha, 
vybudováno podkroví, nová elektřina, rozvod 

vody, odpadů, dodatečně odizolováno.

Cena dohodou. Tel.: 775 667 214

Ř Á D KOV Á  I N Z E R C E

• Hledáme brigádníky na rozvoz knih s vlastním autem. Tel.: 739 
067 695. Vhodné i pro důchodce.
• Pronajmu prostory k podnikání v centru Bystřice n.P. na náměstí 
- vhodné jako provozovna, prodejna. Kontakt: 732 92 10 73
• Prodám RD 1+1 ve Štěpánově n. S., pozemek 195m2 – cena 350 
000 Kč. Tel.: 549 418 446, 603 565 518
• RYC-HLÉ PŮJČKY BEZ POPLATKU Tel.: 777 571 593

Firma JICOM, spol. s r. o.

přijme kvalif. 
elektromontéry

pro montážní práce 
v ČR i SR.

Hodinová mzda 110,- až 
150,- Kč.

Pro další informace volejte 
tel. 549 438 211

Drahé půjčky ohrožují 
pověst seriozních 

společností.

U nás si půjčíte 
50.000,- a vrátíte jen 

58.140,-

Bez poplatků, vedení 
úvěrového účtu zdarma.
PROFI CREDIT a.s.

Vaše peníze

Tel: 773 584 731 

Prosperující společnost přijme do svého týmu:
PROVOZNÍHO pro restaurační provozy (pivnice, herna, restaurace)

Hledáme zaměstnance, který se nebojí aktivně a cílevědomě pracovat, 
chce rozvíjet své zkušenosti a umí se prosadit.

Požadujeme: zkušenost s praxí v restauračním provozu, cílevědomost, 
pracovitost, zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost, flexibilitu, 

SŠ vzdělání hotelového směru, ŘP sk. B.
   Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení, práci v příjemném 

kolektivu, nástup možný ihned.

Dále hledáme

ČÍŠNÍKA - SERVÍRKU pro noční provoz v Bystřici nad Pernštejnem
KUCHAŘE do nově otevřeného provozu v Bystřici nad Pernštejnem

Vaše životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: info@ala-gastro.cz
Informace na tel.č. 776 068 618; 566 550 082

PŮJČKY, ÚVĚRY, 

HYPOTÉKY

pro všechny!!!

Najdeme Vám  
nejlepší řešení!

732 118 258• LIKVIDACE AUTOVRAKU - ekologic-
ký doklad + odtah zdarma, odpovíme i na 
SMS tel.: 777 571 594 nebo 604 250 515
• Hledám ke koupi starší RD vhodný k re-
kreaci, chalupu, chatu, usedlost na Bystřic-
ku, do 1,8 mil. Kč. Tel.: 608245425
• Nebankovní peníze pro každého, vyhod-
nocení zdarma, rychlá realizace vašich fin. 
problémů. Volejte 774224110
• V bance Vám nepůjčí? Volejte 737 832 
972 www.pujcime-vam.cz
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Dodávky betonových smìsí z vlastní betonárny v Bystøici nad Pernštejnem
pro velké i drobné odbìratele (vlastní doprava autodomíchávaèi, èerpadla betonu)

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb















PRODEJ UHLÍ - AUTODOPRAVA





RYCHLOST, KVALITA, SPOLEHLIVOST

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

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

hnědouhelné.

Využijte možnost výhodného předzá-
sobení bez dlouhých čekacích lhůt na 

dovoz.

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



INZERCE

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                            25. strana





 

 
 
 


 

















  
   



























































 
 
 
 





 
 
 
 
 








INZERCE 

26. strana                                                                                           Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

K
o

n
ta

kt
u

jt
e
 t

e
le

fo
n

ic
ky

 p
e
rs

o
n

á
ln

í o
d

d
ě
le

n
í n

e
b

o
 n

á
s 

n
av

št
iv

te
 p
ří

m
o

 v
 s

íd
le

 s
p

o
le
čn

o
st

i

T
yc

o
 E

le
ct

ro
n

ic
s 

C
ze

ch
 s

.r
.o

.
P

e
rs

o
n

á
ln

í o
d

d
ě
le

n
í, 

K
 A

M
P

 1
2
9

3
, 6

6
4

 3
4

 K
u
ři

m
, T

e
l. 

5
4

1 
16

2
 1

11
/2

5
1

e
-m

a
il:

 lz
o

vc
a
ko

va
@

ty
co

e
le

ct
ro

n
ic

s.
co

m
, w

w
w

.t
yc

o
e
le

ct
ro

n
ic

s.
jo

b
s.

cz

• 
d

o
b

ré
 

 n
a
n
čn

í o
h

o
d

n
o

ce
n

í
• 
čt

v
rt

le
tn

í b
o

n
u

s 
6

 0
0

0
,-

 K
č

• 
13

. p
la

t
• 

p
ří

sp
ěv

e
k 

za
m
ě
st

n
av

at
e
le

 n
a
 z

áv
o

d
n

í s
tr

av
o

vá
n

í
• 

p
ří

sp
ěv

e
k 

za
m
ě
st

n
av

at
e
le

 n
a
 d

o
p

ra
v
u

 d
le

 v
zd

á
le

n
o

st
i b

yd
liš

tě
• 

p
e
rs

p
e
kt

iv
n

í a
 s

ta
b

iln
í z

a
m
ě
st

n
á
n

í v
 p

ro
sp

e
ru

jíc
í s

p
o

le
čn

o
st

i 
• 

p
rá

ce
 v

 č
is

té
m

 a
 p
ří

je
m

n
é
m

 p
ro

st
ře

d
í m

o
d

e
rn

íh
o

 z
áv

o
d

u

• 
tý

d
e
n

 d
o

vo
le

n
é
 n

av
íc

• 
a
u

to
b

u
so

vé
 n

á
d

ra
ží

 p
ří

m
o

 p
ře

d
 z

áv
o

d
e
m

 s
 v

e
lm

i d
o

b
rý

m
 s

p
o

je
n

ím
• 

m
o

žn
o

st
 z

a
šk

o
le

n
í v

 z
a
h

ra
n

ič
í

• 
ka

ri
é
rn

í r
ů

st
• 

n
e
p
ře

ži
tý

 p
ro

vo
z

• 
sy

st
é
m

 o
d

m
ě
n

 z
a
 z

le
p

šo
va

cí
 n

áv
rh

y

je
 s

o
u
čá

st
í s

p
o

le
čn

o
st

i T
yc

o
 E

le
ct

ro
n

ic
s,

 k
te

rá
 je

 n
e
jv
ě
tš

ím
 s

vě
to

v
ý
m

 v
ý
ro

b
ce

m
 

a
 d

o
d

av
at

e
le

m
 k

a
b

e
lo

vé
 a

 k
o

n
e
kt

o
ro

vé
 t

e
ch

n
ik

y.
 N

á
š 

m
o

d
e
rn

í z
áv

o
d

 s
e
 s

íd
le

m
v
 K

u
ři

m
i (

o
kr

. B
rn

o
-v

e
n

ko
v,

 10
 k

m
 s

ev
e
rn
ě
 o

d
 B

rn
a
) 
je

 s
v
ý
m

 v
ý
ro

b
n

ím
 p

ro
g

ra
m

e
m

 
za

m
ě
ře

n
ý
 n

a
 k

a
b

e
lo

vo
u

 a
 k

o
n

e
kt

o
ro

vo
u

 t
e
ch

n
ik

u
 p

ro
 a

u
to

m
o

b
ilo

v
ý
 p

rů
m

ys
l 

(V
W

, M
e
rc

e
d

e
s,

 O
p

e
l, 

B
M

W
).

 S
o

u
ča

sn
ý
 p

o
če

t 
za

m
ě
st

n
a
n

ců
 je

 v
íc

e
 n

e
ž 

18
0

0
.

R
O

Z
V

ÍJ
ÍM

E
 S

E
 A

 H
L

E
D

Á
M

E
 

N
O

V
É

 Z
A

M
Ě

S
T

N
A

N
C

E

• 
O

P
E

R
Á

T
O

R
Y

• 
N

Á
S

T
R

O
JA

Ř
E

• 
S

E
Ř

IZ
O

V
A
Č

E

T
yc

o
 E

le
ct

ro
n

ic
s 

C
ze

ch

N
ab

íz
ím

e

In
z-

A4
_T

yc
o-

za
m

es
t_

25
4x

18
5.

in
dd

   
2

14
.5

.2
00

8 
  9

:0
7:

24



INZERCE

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                           27. strana



Bystřicko - Vydává: Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem. Redakce: Odbor  
správní a školství MěÚ Bystřice n.P., Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 1. Kontakt: telefon: 566 551 532, e-mail:  
info@bystricenp.cz. Registrováno MK ČR E 16383. Tiskne tiskárna UNIPRESS Žďár nad Sázavou. Náklad: 6 800 ks. ZDARMA.

 INZERCE


