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Masaryk a mluvené slovo

V pátek 6. března 2009 se za nepří-
znivého počasí sešlo u sochy T.G.Ma-

saryka v Bystřici přes 30 občanů, 
kteří si připomenuli 159. narozeniny 
našeho prvního prezidenta. Slavnost 
zahájil místostarosta města Bc. Jo-
sef Vojta, jenž pak položil květiny 
k soše prvního prezidenta společně 
s panem Janem Svačinou za KPV a 
s žákyní ZŠ TGM. Paní Libuše Pe-
chová přečetla další úryvek z knihy 
Jana Herbena „Chudý chlapec, který 
se stal slavným“, tentokrát o Masary-
kově působení na pražské univerzitě. 
Pan Svačina pak stručně připomenul 
osobnost prezidenta Osvoboditele.

Hlavní projev na téma „Masa-
ryk a mluvené slovo“ poté přednesl 
ředitel školy Mgr. Jaroslav Sláma. 
Připomenul, že politikaření probíha-
lo už za Masaryka a že i dnes mnozí 
politikové nehledí na obsah projevu, 
ale mluvené slovo jim slouží pouze k 
vlastnímu zviditelnění a prezentaci. 
Na závěr zazněla píseň Teče voda, 
teče v podání většiny přítomných.

-HJ-

V sobotu 14. března 2009 byla 
slavnostně odstartována rekonstrukce 
bystřického náměstí poklepáním zá-
kladního kamene.

Vpravdě historickou proměnu za-
hájil úvodním slovem místostaros-
ta Bc. Josef Vojta  a poté projevem 
starosta města Ing. Karel Pačiska. S 
krátkými proslovy vystoupili i dal-
ší hosté v čele s hejtmanem MUDr. 
Jiřím Běhounkem, senátorkou Ing. 
Dagmar Zvěřinovou, vedoucí odboru 
implementace projektů Jihlava úřadu 
regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod Erikou Šteflovou či zá-
stupcem dodavatelské firmy DIRS 
Brno Milanem Vlčkem.

Následoval přípitek šampaňským 
a zabíjačkový raut v budově muzea. 
Na náměstí zatím probíhaly zabíjač-
kové hody a k dobré náladě vyhrávali 
harmonikáři. Ke zdaru akce přispělo i 

vlídné počasí.
Nákladná a zásadní rekonstrukce 

náměstí proběhne v rámci projektu 
„Revitalizace veřejných prostranství 
v centru Bystřice nad Pernštejnem“, 
který bude spolufinancován z ope-
račního programu ROP NUTS II. 
Jihovýchod. Celková rozpočtová 
cena je 76 miliónů korun, přičemž 52 
miliónu tvoří dotace. Kromě zrekon-
struování inženýrských sítí dojde k 
novému předláždění více než 10 tisíc 
metrů čtverečních dlažby, na novém 
parkovišti vznikne 149 nových par-
kovacích stání, vznikne i zastřešená 
lávka spojující parkoviště a náměs-
tí. Novinkou bude 50 metrů dlouhá 
vodní kaskáda na středovém můstku 
mezi mariánským sloupem a kašnou, 
bude dokončen i amfiteátr před kni-
hovnou.

Text i foto: -HJ-

REKONSTRUKCE  NÁMĚSTÍ  ZAHÁJENA
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INZERCE

Suzuki SWIFT Suzuki SPLASH

184.900 Kč 179.900 Kč
Suzuki Swift 1.3: emise CO2 140 g/km, kombinovaná spotřeba 5,8 l/100 km. * Při využití Suzuki finance. Suzuki SPLASH 1.0: emise CO2 120 g/km, kombinovaná spotřeba 5,0 l/100 km. * Při využití Suzuki finance.

www.suzuki.cz

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



Změny kmitočtu stanic

CNN        S31      383,25
OČKO        S30      375,25
RTL        S15      259,25
NOE        S13      238,25
TV 5        S11      231,25
DAS VIERTE  S33      399,25
KABEL 1     S35      415,25

POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                             3. strana

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE



 
   

   
   

 



 

   

  
 

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
  


   

 



 

   
   
   
   
   

  
 

  





   
   

 
  








 

   
   
   
   

 
  

   
   

   

 








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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Narození

PROSINEC 2008
16. 12. Simona Mejzlíková

LEDEN 2009
13. 1. Lukáš Šípek
15. 1. Adriana Gagne-Hall
17. 1. Markéta Hanzlíková

Jubilanti

DUBEN 2009
Marie Šperlingová 93 let
Jiří Weyskrab MUDr. 89 let
Jiřina Dynybylová 87 let
Marie Šafránková 85 let
Božena Novotná 85 let
Anna Zítková 85 let
Vladimír Kaštánek 80 let
Václav Votruba Ing. 80 let
Josef Pečinka 75 let
Terezie Hašková 75 let
Jan Koudar 75 let
Vlastislav Šejnoha 75 let
František Musil Ing. 70 let
Jaroslava Koudarová 70 let
Věra Šťastná 70 let
Adolf Kaňka 70 let
Vlasta Hamříková 70let 

Úmrtí
  7. 2. Vladimír Neuman
  9. 2. Matěj Pavlačka

Samospráva v Domaníně pokraču-
je v loni obnovené tradici Dětských 
maškarních karnevalů. Ten letošní 
proběhne v Kulturním domě v Doma-
níně v neděli 19. dubna od 14 hodin. 
Hudba bude reprodukovaná, bohatá 
tombola i občerstvení bude zajištěno. 
Pořadatelé srdečně zvou děti s jejich 
rodiči z Domanína i z okolí. 

Hned o týden později budeme  
v Domaníně zase navazovat na loň-
skou úspěšnou akci. Po roce se k nám 
vrátí kapela Tom Sawyer Band a za-
hraje u nás na taneční zábavě opět pro 
všechny generace. Termín je stanoven 
na sobotu 25. dubna 2009.

Zdeněk Skula, 
předseda samosprávy

Oznámení

Z jednání místní  
samosprávy v Domaníně

V souvislosti s přechodem na vý-
robu nového typu biometrického 
cestovního pasu bude možné z tech-
nologických důvodů podat v období 
od 25. března 2009 do 31. března 
2009 pouze žádost o vydání cestov-
ního pasu bez strojově čitelných úda-
jů a bez nosiče dat s biometrickými 
údaji, nebo žádost o provedení změn 
a doplnění údajů ve všech typech ces-
tovních pasů.

Z důvodu přechodu na digitální 
vysílání došlo ke změně frekvencí 
stanic kabelové televize v Bystřici n. P.  
viz tabulka:
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 ZPRÁVY Z RADNICE 

Dne 30. září 1938 obětováno 
bylo Československo pro udržení 
evropského míru, jehož problema-
tiku mnozí tušili. Byl to nejčernější 
den našich dějin po katastrofě bě-
lohorské. V odpoledních hodinách 
oznamoval náš rozhlas tuto smut-
nou zprávu, při níž každé české srd-
ce sevřelo se krutým bolem. Ženy 
a děti plakaly, mužové bezmocně 
zatínali pěsti.

S bolestí sledovali jsme pak den-
ně obsazování jednotlivých pohra-
ničních pásem. Nejbolestněji dotklo 
se nás obsazení 5. pásma, při čemž 
posunula se německá říšská hranice 
nedaleko od nás – do Poličky. Pak 
přišli Poláci a Maďaři ultimativně 
se svými požadavky. Dne 5. října 
1938 stihla nás nová rána způsobe-
ná odstoupením presidenta republi-
ky Dr. Edv. Beneše, jenž brzy potom 
odjel do ciziny. Někteří u nás klesali 
úplně na mysli, ale ti prozíravější se 
z jeho odchodu radovali, jsouce si 
jisti, že v cizině vystupňuje všechnu 
svoji energii, aby křivda spáchaná 
tak cynicky na našem státě, byla 
odčiněna.

A tak když 30. listopadu 1938 byl 
zvolen presidentem republiky Dr. 
Emil Hácha, neznali jsme ho a nic 
jsme o něm nevěděli. Slib vykonal 
přesně podle slibové formulky obou 
prvních našich presidentů. Ale mlu-
vilo-li se o presidentu republiky  
v užším kroužku, nikdo nebyl na 
pochybách, že je jím míněn Dr. Edv. 

Beneš. Zůstal jim pro nás všechny 
až do svého návratu v r. 1945.

Republika, t.zv. „druhá“ roztrže-
na byla vlastně ve 3 autonomní cel-
ky a měla 3 vlády: v českých zemích 
byl předsedou vlády poslanec Ru-
dolf Beran, horlivý zastánce a pro-
pagátor myšlenky smíření s Němci, 
předsedou vlády Slovenské krajiny 
byl Msgr. Dr. Jos. Tiso a Podkarpat-
ské Rusi Msgr. Augustin Vološin.

Tušili jsme a často mluvívali  
o tom, že je to krok k úplnému roz-
bití zmrzačení Československé re-
publiky a že dny její jsou sečteny. 
Bylo jisto, že Německo nespokojí 
se stavem, který nastal po mnichov-
ském diktátu, a že ve svých výbojích 
půjde dále.

Dne 14. března 1939 jsme s napě-
tím naslouchali před polednem roz-
hlasu, očekávajíce rozhodnutí uči-
něného v tajné schůzi slovenského 
sněmu konané po návratu Dr. Tisa 
z Berlína ze schůzky s Hitlerem. 
Dočkali jsme se smutného výsled-
ku. Slovensko se odloučilo od ČSR 
a vyhlásilo samostatný Slovenský 
štát, který v zápětí potom dal se pod 
ochranu Německa. Ačkoliv jsme s 
tímto vývojem událostí po soustav-
ném štvaní vídeňského rozhlasu v 
české a slovenské řeči: „Prafda 
fítězí“, počítali, otřásla námi tato 
zpráva přece hluboce. Tak mno-
há pěst se sevřela, tak mnohá slza 

Kronika vypovídá....
bolesti byla uroněna. 

A večer uvedl nás náš rozhlas 
do ještě většího napětí. Ohlásil, že 
president Hácha odjel na pozvání 
kancléře Hitlera do Berlína a poz-
ději ještě, že u Mor. Ostravy překro-
čilo německé vojsko naši státní hra-
nici. Ráno ozývala se již němčina  
v našem rozhlase, po chvílích ozý-
valy se varovné výzvy, aby němec-
kému vojsku, které obsazovalo naši 
republiku, nebyl kladen nikde žádný 
odpor.

Při tom vyhrávala hudba němec-
ké vojenské „marše“. Počasí bylo 
hrozné. Příroda jakoby se spikla 
a stavěla na odpor postupujícím 
Němcům. Ostrý vítr vystupňoval se 
v sílu vichru a unášel spousty pa-
dajícího sněhu. Město naše mělo 
úplně zimní ráz.

Děti ve škole seděly tiše, zamlk-
le a upíraly na své učitele tázavé 
pohledy. Bylo těžko je potěšit, když 
samým učitelům bylo tak zoufa-
le hořko. Lidé po ulicích chodili 
jako zmatení. Tvořily se skupinky, 
v nichž se vyslovovaly nejrůznější 
dohady, ale nikdo nic určitého ne-
věděl. odpoledne kolovaly po městě 
pověsti, že německé vojenské oddíly 
postupují k nám od Brna, a že do-
sáhly Nedvědice. Nebylo na tom 
slova pravdy. 

Zvláštní vydání novin přinesly 
zprávy o zřízení protektorátu. Tepr-

ve později jsme zvěděli, jak k němu 
došlo a ústní podání šířilo ihned 
podrobnosti: Každý soudný člověk 
cítil, že je konec našeho samostatné-
ho státu, svobody českého národa, 
a že dříve či později nás očekávají 
věci mnohem horší. Byly to chvíle 
zoufalého bolu, jež vyžadovaly pev-
ných, přímo železných nervů. Bylo 
nutno skleslé mysli potěšit, zoufalé 
povznášet a povzbudit.

Jen někteří škůdci republiky  
z českého národa se nemohli dočkat 
příchodu německé armády. Těši-
li se, že nastane všude „pořádek“  
a slibovaný „blahobyt“ a mnohý  
z nich si živil naděje, že si s jiný-
mi vyrovná své osobní účty. Každý  
z nich se hned prozradil úsměvnými 
pohledy, ironickými otázkami a od-
pornou kritikou „pořádků“ v první 
republice. 

15. březen 1939 a zřízení protek-
torátu tak mnozí proklínali. Ale byli 
i někteří, kteří viděli dále ba dokon-
ce projevili v kruhu nejbližších zná-
mých i jakýsi druh zahořklé rado-
sti nad tímto ztřeštěným aktem a 
hrubým porušením mezinárodního 
práva Německem. Očekávali, že 
tato událost otevře státníkům světa, 
zvláště tak napáleným státníkům 
západním oči, že to nebude poslední 
akt násilí, že budou následovat dal-
ší a nakonec že z toho český národ 
vyjde dobře, že pravda zvítězí. 

kronikář Josef Kalvoda

4. Kde získat aktuální informace  
z oblasti ochrany obyvatelstva?

Každý občan, právnická osoba 
nebo podnikající fyzická osoba zís-
ká potřebné informace o charakteru 
možného ohrožení, o připravených 
opatřeních k ochraně obyvatelstva na 
příslušném obecním úřadě. Obdobné 
informace získá každý zaměstnanec 
od svého zaměstnavatele v místě dis-
lokace pracoviště.

Aktuální informace, poznatky  
v oblasti ochrany obyvatelstva a opat-
ření k sebezáchraně a vzájemné po-
moci je možno získat na internetové 
stránce: www.mvcr.zz/hasici/obcan

5. Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje 

pro případ opuštění bytu v důsledku 
vzniku mimořádné události nebo na-
řízení evakuace.

Jako evakuační zavazadlo poslou-
ží každé běžné cestovní zavazadlo, 
např. batoh, cestovní taška nebo kufr. 

Ochrana obyvatelstva
Zavazadlo je vhodné opatřit visačkou 
se jménem a adresou.

Obsah evakuačního zavazadla:
- základní trvanlivé potraviny, nej-

lépe v konzervách, dobře zabalený 
chléb,

- nádoba s pitnou vodou a vodou 
pro osobní použití,

- jídelní miska, příbor, polní láhev, 
otvírač na konzervy, nůž, šití zavírací 
špendlíky apod.,

- toaletní a hygienické potřeby,
- osobní doklady, peníze, pojistné 

smlouvy a jiná cenná dokumentace, 
kniha, hračky pro děti, drobné spole-
čenské hry,

- náhradní prádlo, obuv, pláštěnka,
- léky,
- přenosné rádio s rezervními bate-

riemi, svítilna,
- spací pytel nebo přikrývka.
6. Prostředky improvizované 

ochrany osob v radioaktivně, chemic-
ky a biologicky zamořeném prostředí

Pokud nemáme k dispozici pro-
středky individuální ochrany a musí-
me se chránit dýchací cesty a povrch 
těla, použijeme prostředky improvi-
zované ochrany.

- K ochraně dýchacích cest použi-
jeme navlhčenou roušku (zhotovenou 
z kapesníku, ručníku, utěrek apod.) 
přiložením na nos a ústa.

- Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, 
šálou či kuklou tak, aby vlasy byly 
úplně zakryty a zvolená pokrývka 
hlavy chránila též čelo, uši a krk.

- Oči chraňte brýlemi – lyžařskými 
či motoristickými.

- Povrch těla chraňte kombinézou, 
kalhotami, pláštěm nebo pláštěnkou 
do deště.

- Nohy chraňte vysokými botami 
nebo holínkami, ruce chraňte gumo-

vými nebo koženými rukavicemi.
Při návratu ze zamořeného pro-

storu do obývacích prostorů odložte 
před vchodem veškerý svrchní oděv 
do igelitového pytle a zavažte jej. 
Pokud je to možné, pečlivě se ospr-
chujte, otřete do sucha a oblečte se do 
suchého oděvu.
Pokračování v dalším vydání Bystřicka

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

Čerpáno z knihy Ochrana člověka za 
mimořádných událostí, Praha 2003 
Autoři: plk. Mgr. Bohumír Martí-
nek – vedoucí autorského kolektivu 

RNDr. Petr Linhart, CSc. – vedou-
cí autorského kolektivu 

 Mgr. Václav Balek 
 Ing. Tomáš Čapoun, CSc. 
 Dušan Slavík 
 Ing. Josef Svoboda 
 Mgr. Iason Urban 

Talentové zkoušky pro zájemce  
o studium hudebního nebo výtvarného 
oboru pro školní rok 2009 – 2010 se 
budou konat následovně:

Zájemci o hudební a výtvarný obor, 
přijďte se přihlásit a získat základní 
informace o studiu v měsících dubnu  
a květnu každé pondělí mezi 14. a 16. 
hodinou do ředitelny školy. Je také 
možné domluvit si schůzku telefo-
nicky předem s ředitelkou školy Evou 
Bagarovou přes telefonní číslo 566 
552 210 nebo 777 122 105. Výtvar-

Ředitelství základní umělecké školy oznamuje
níci, vezměte si s sebou svoje domácí 
výtvarné práce, malí hudebníci, při-
chystejte si na ukázku jednu lidovou 
písničku.

V měsíci červnu ještě vyhlásíme 
několik termínů talentových zkoušek, 
dáme včas vědět přes média.

V hudebním oboru vyučujeme hru 
na všechny hudební nástroje dechové 
(pikola, flétna, klarinet, hoboj, fagot, 
saxofon, trubka, pozoun, lesní roh, kří-

dlovka, baskřídlovka, tuba), smyčcové 
(housle, viola, violoncello, kontrabas), 
strunné (kytara), klávesové (klavír, 
akordeon, keyboard) a bicí.

Ve škole pracují dechový soubor 
a orchestr, smyčcový soubor Cvrčci 
a smyčcový soubor Něhoslava Ky-
jovského, pěvecké sbory Pramínek, 
Pramen a Studánka, akordeonový 
soubor mladších a starších žáků a další 
komorní seskupení.

Ve výtvarném oboru vyučujeme 
kresbu, malbu, grafiku, dekorativní 
činnosti, prostorovou tvorbu, modelo-
vání, keramiku, práci s textilem, teorii 
umění, objektovou a akční tvorbu.

Studium na ZUŠ je prvním stup-
něm základního školství uměleckého 
typu, kromě běžné hudební a výtvarné 
výuky připravuje rovněž zájemce ke 
studiu na umělecky a pedagogicky za-
měřených středních a vysokých ško-
lách.                                   Eva Bagarová,      
                ředitelka ZUŠ v Bystřici n. P.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Žádost o finanční příspěvek na Mi-
strovství světa ve zpracování PC 
textů

Slečna Petra Kinclová byla nomi-
nována na Mistrovství světa ve zpra-
cování textů na PC, které se uskuteční 
v hlavním městě Číny - Pekingu ve 
dnech 12. až 25. srpna 2009. Bude 
reprezentovat město Bystřici nad 
Pernštejnem i celou Českou repub-
liku v několika disciplínách, které 
jsou popsány v příloze (opis textu, 
korektura textu, strojový těsnopis, ví-
cejazyčný těsnopis, apod.). Úspěšně 
reprezentovala město a republiku již 
na Mistrovství světa v Římě (2003), 
kde získala 2 zlaté a jednu stříbrnou 
medaili, dále na MS ve Vídni (2005) 
a v Praze (2007), kde získala bron-
zové a stříbrné medaile. Rada města 
schválila příspěvek na Mistrovství 
světa ve zpracování textů na PC v Pe-
kingu ve výši 30.000,- Kč pro slečnu 
Petru Kinclovou.
Šatny pro veřejnost u atletického 
areálu při ZŠ Nádražní čp. 615

Na RM 16/2008 ze dne 11. 11. 
2008 pod bodem 6 byla schválena 
výstavba šaten pro veřejnost a oprava 
šaten stávajících u atletického areálu 
při ZŠ Nádražní. Nové šatny pro ve-
řejnost byly naprojektovány a nace-
něny a je nutné provést rozpočtové 
opatření pro jejich realizaci, neboť 
tato akce nebyla přímo v rozpočtu 

Z rady města
2009. Rozpočtovaná částka projek-
tantem činila 1.988.470 Kč + DPH, 
výběrovým řízením formou jednací-
ho řízení bez uveřejnění byly vybrá-
ny naše TS města a. s., kteří nabídli 
provést zakázku za 1.371.131 Kč 
+ DPH. Tato cena je pro zadavatele 
vyhovující a připravuje se smlouva 
o dílo, aby práce mohly proběhnout 
během zimy a jara. Rada města 
schvaluje rozpočtové opatření ve výši 
1.371.131 Kč na výstavbu šaten pro 
veřejnost u atletického areálu.
Smlouva o smlouvě budoucí kupní 
s obcí Rozsochy

Město má zájem vybudovat cyk-
lostezku na bývalé cestě přes Doma-
nínek k parkovišti u Domanínského 
rybníka. Tato cesta se nachází v ka-
tastrálním území Rozsochy a je ve 
vlastnictví obce Rozsochy. Se zástup-
ci obce Rozsochy bylo dohodnuto, že 
město by na předmětné parcele vybu-
dovalo komunikaci pro nemotorovou 
dopravu. Po dokončení by proběhlo 
zaměření této stavby a došlo by k její-
mu odkoupení. Stavba by v celé délce 
měla šířku 2,5 m a odkup by proběhl 
za cenu stanovenou znaleckým po-
sudkem (50 - 60 Kč/m2). Tato částka 
by byla zařazeno do dotace (až 92,5 
%). Město by dále garantovalo, že 

obci Rozsochy zůstane vedle této ko-
munikace pro nemotorovou dopravu 
pozemek široký nejméně 3,5 m.
Nájemní smlouva s COOP

V souvislosti s demolicí objek-
tu bývalého obchodu p. Dostálové  
a p. Smejkala na ulici Jívové bylo 
dohodnuto s COOP, že na demolici 
a na stavbu parkoviště COOP přispě-
je částkou 750 000 Kč. Tato částka 
bude uhrazena proti nájemní smlou-
vě na část pozemku p.č. 1741 a část 
pozemku p.č. 1737/1 v k.ú. Bystřice 
nad Pernštejnem. Nájemní smlouva 
bude na 30 let na 8 parkovacích míst 
ve prospěch COOP. Město Bystřice 
nad Pernštejnem umožní COOPu 
umístění značky vyhrazující parko-
vání jejich prospěch.
Žádost osadního výboru Vítochov 
o příspěvek na doplatek elektrické 
energie

Samospráva obce Vítochov žádá 
o příspěvek na doplatek elektrické 
energie prodejny potravin, která se 
nachází v budově kulturního domu. 
Jedná se o částku okolo 15 tisíc Kč za 
rok. Provozovatel prodejny má stejný 
systém nastaven i s obcí Ždánice, kde 
provozuje také prodejnu. Samospráva 
má velký zájem o zachování prodej-
ny, zejména kvůli starším spoluobča-

nům. Rada města schválila úhradu 
elektrické energie prodejny potravin 
v obci Vítochov z provozního kapitá-
lu místní části Vítochov.
Přípravné práce na knize o městě 
Bystřici nad Pernštejnem

Rada města projednala návrh 
PhDr. Vladimíra Cisára na komplex-
ní zpracování nové knihy o městě. 
Vzhledem k tomu, že poslední kniha 
o městě byla vydána v roce 1980, je 
nové vydání s ohledem na množství 
změn a událostí aktuální. Rada města 
schválila zahájení přípravných prací 
na zpracování a vydání knihy o městě 
Bystřici nad Pernštejnem.
LARN Brno – rozhodnutí o další 
spolupráci při zajišťování bezpeč-
nosti

Rada města projednala současný 
stav činnosti pracovníků bezpeč-
nostní agentury LARN při zabezpe-
čování veřejného pořádku ve městě.  
V listopadu 2008 dalo Město Bystřice 
nad Pernštejnem společnosti LARN 
výpověď z důvodu nespokojenosti  
s činností jejich pracovníků. Smlouva 
měla být ukončena uplynutím výpo-
vědní lhůty 28. 2. 2009. Po projedná-
ní situace v radě města dne 6. 1. 2009 
za přítomnosti vedení společnosti 
LARN se činnost výrazně zlepšila. 
Rada města bere výpověď smlou-
vy zpět a souhlasí s pokračováním 
smlouvy za původních podmínek.

Již v minulém roce zastupitelstvo 
rozhodlo o demolicí objektu bývalé-
ho obchodu paní Dostálové a pana 
Smejkala na ulici Jívové. Tuto bu-
dovu město převzalo od společnosti 
Satt s. r. o. a stálo před nerudovským 
problémem, co s ní. Technický stav 
budovy byl v žalostném stavu a vyža-
doval skoro pětimiliónovou investici. 
Prodej se jevil jako velice riskantní, 
neboť budova by mohla být využita 
budoucím majitelem k provozování 
hlučnější činnosti, což by mohlo ru-
šit obyvatele sídlišti a město by mělo 
slabé páky tento provoz ovlivnit. Po-
slední variantou bylo zcela jiné vyu-
žití prostoru a zároveň si pomoci tam, 
kde nás bota nejvíc tlačí a tím jsou 
parkovací místa na sídlišti. Proto byla 
zvolena varianta demolice objektu  
a na tomto místě vybudování nových 
parkovacích míst. Zároveň by se ote-
vřel prostor na ulici Jívové a byla by 

V poslední době se stále více 
ozývají hlasy, že finanční krize není 
jen přelud, že není jen rýma, která 
přejde a vše bude jako dřív. Mnozí  
z nás se s tíživou situací setkávají  
a již na vlastní kůži pocítili její dopa-
dy. Je pravda, že náš region není pří-
mo technicky navázán na automobilo-
vý nebo sklářský průmysl, ale přesto 
je třeba počítat s různými variantami 
nedostatku zakázek, omezení výroby 
nebo propouštění. Určitě nás čekají 
měsíce a doufám že ne roky chudé. 
Ono popravdě řečeno vše nemohlo 
takhle jít do nekonečna. Vždyť výro-
ba automobilů se každoročně zvy-
šovala o desítky procent. Otevíraly 
se nové provozy a chrlili na stejný 
počet lidí stále více aut. Vše se zase 
musí vrátit do normálu a my se právě 
dnes musíme podívat pravdě do očí  
a říct si, kde je ta pravá míra spotřeby. 
Toto platí určitě i v jiných oborech 
průmyslu.

Naše město nebude této zkouš-
ky samozřejmě také ušetřeno. Jsem 
však toho názoru, že právě město a 
státní správa musí vytvořit rozumný 
polštář pro základní ulehčení situace.  
V Bystřici bychom rádi udrželi a ještě 
zrychlili tempo rozdělaných prací ve 
stavbách, kde máme přislíbeny dotace 
různých fondů (náměstí, stadion, ryb-
níky, komunikace, oprava bytového 
fondu apod.), a tím podpořili udržení 
pracovních míst. I když jsme roz-
počet města stavěli v oblasti příjmů 
o cca -2% méně oproti roku 2008, 
budeme propočítávat další varianty 

zakončena rekonstrukce, která zapo-
čala před dvěma roky. 

Celá akce bude probíhat ve čtyřech 
etapách, přičemž první tři budou rea-
lizovány letos, čtvrtá v příštím roce. 
V nejbližší době dojde k realizaci 
první etapy – demolice objektu, za 
spoluúčasti firmy COOP a Bohumi-
la Kobzy, majiteli přilehlého objek-
tu, kde sídlí potraviny a restaurace. 
Druhou etapou dojde k rekonstrukci 
kanalizací a vodovodu. Třetí etapa 
je výstavba opěrné zdi a parkoviště 
na místě zbourané budovy čítající 
18 stání. Poslední etapou bude vy-
budování dalších stání okolo silnice  
v prostoru mezi domem čp. 867 – 869 
a restaurací Kozlovna, čímž vznikne 
dalších 31 stání. Vše bude samozřej-
mě provázet rekonstrukce přilehlých 
chodníků, veřejného osvětlení, úpra-
va stávající zeleně a výsadba zeleně 
nové.          Josef Vojta, místostarosta

propadu o další 2% a 5%. Na základě 
tohoto propočtu a meziměsíčního vý-
voje budeme přehodnocovat priority 
investic. Lidově řečeno, nechceme 
stavět něco, co může ještě počkat, 
protože to čeká např. 50 let. Dále by-
chom však chtěli plně profinancovat 
přípravu dalších projektů, které mo-
hou být realizovány v letech 2011 až 
2013. V tomto období ještě budou 
možnosti čerpání evropských fondů  
a z největší pravděpodobností finanč-
ní a hospodářská krize pomine.

Jsem si vědom, že každý z na-
šich občanů bude poklesem výroby 
nějakým způsobem poznamenán. 
Pokud opravdu začne docházet  
k extrémnímu propadu příjmů, jsme 
připraveni jít až do krizového řízení. 
Připravujeme se na nejrůznější pora-
denské akce, máme obavy se zvý-
šené kriminality, sociálních tragedií 
i krachujících firem. Dnes je však 
všechno ještě pouze věcí předpokla-
dů, úvah a prognóz. Doufejme, že se 
nejčernější předpoklady nenaplní. Je 
však vždy lepší počítat s věcmi hor-
šími, a potom být mile překvapen, 
než po bezstarostném období plakat. 
Radnice se bude snažit celou situa-
ci monitorovat, poctivě své občany 
informovat a v případě nezbytných 
potřeb zasáhnout. Jsme otevřeni 
jakékoli diskusi a pomoci. I když se 
dnes vše jeví negativně a hlavně jsme 
všichni v nejistotě, věřím, že opět při 
jdou časy hojnosti a možnosti nového 
uplatnění.

Karel Pačiska – starosta města

Řešení prostranství na ulici Jívové Finanční a hospodářská krize 



 

ZPRÁVY Z RADNICE A DĚNÍ VE MĚSTĚ

6. strana                                                                                              Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                          

VZPOMÍNKA NA STANISLAVA HULÁKA

Dne 1. 3. 2009 odešel z našich 
řad Stanislav Hulák (1922 Tišnov 
– 2009 ). Pan Hulák se stal v roce 
1951 ředitelem okresního komu-
nálního podniku v Bystřici a v roce 
1961 se do našeho města přestěho-
val. Jako důchodce pracoval v Bys-
třici v odboru výstavby, kde měl na 
starosti akci „Z“. Za jeho působení 
se v této akci vybudovaly antuko-
vé tenisové kurty, zpevněná plocha  
v Lužánkách, na které je hřiště há-
zené, byla zatravněna plocha fotba-
lového hřiště – včetně zavlažování, 

byla provedena rekonstrukce ulice 
Zahradní, skládka odpadu Věchnov, 
oprava kanalizace v Domanínku, 
autobusové nádraží a smuteční síň.

Pan Hulák býval všestranným 
sportovcem a ve stolním tenise 
byl mnohonásobným přeborníkem 
okresů Tišnov, Brno-venkov, Bys-
třice n. P. a Žďáru n. S. V roce 1997, 
na mistrovství Evropy veteránů ve 
stolním tenise v Praze, získal stříbr-
nou medaili ve čtyřhře a bronzovou 
v jednotlivcích. V témže roce byl 
vyhlášen nejlepším sportovcem 
města Bystřice n. P. Za svoji celo-
životní sportovní činnost je zapsán 
v „Knize cti“ sportovců města Bys-
třice n. P.

 Členem Sokola byl od r. 1928 
a po obnovení činnosti Sokola byl 
od 1.1.1992 v Bystřici duší veškeré 
sokolské činnosti. Za účast v odboji 
byl Stanislav Hulák několikrát vy-
znamenán, další medaile získal za 
celoživotní práci pro Sokol.

IN-SPIRACE V TELEVIZI

Nejúspěšnější trenér roku: 
Jaromír Chocholáč – Sokol Bystřice 
trenér oddílu házené 

Nejúspěšnější kolektiv roku:
Družstvo ml. žaček v šermu fleretem
1. místo na Mistrovství republiky v šermu fleretem družstev.

Sportovec startující za oddíl mimo Bystřici n. P.
Nejúspěšnější sportovcem se stal: 
Zdeněk Kolář ml., TK Agrofert Prostějov 
Mistr ČR 2008 ve dvouhře mladších žáků; Mistr ČR 2008 ve čtyřhře 
mladších žáků; Mistr ČR 2008 družstev mladších žáků - hrál na pozici 
jedničky týmu TK AGROFERT Prostějov.
Na druhém místě se umístil:
Jan Kotnour, FC Jihlava
2. místo v MSŽL 2007/2008, 2. místo v mistrovství republiky v halové 
kopané, 5. místo v evropském finále Nike Premier Cupu, 2 starty v repre-
zentaci ČR U-15, 2 starty v reprezentaci ČR U-16.
Na 3. místě se umístil:
Jiří Kurfurst, Sokol Brno 
Obhajoba titulu mistra republiky, stal jsem se členem síně mistrů repub-
liky v šermu fleretem v seniorech.
 
Sportovec startující za oddíl v Bystřici n. P.
Nejúspěšnějším sportovcem města pro rok 2008 se stala:
Zuzana Bukáčková, Sokol Bystřice
Mistr ČR v šermu fleretem, členka vítězného družstva na MČR v šermu 
fleretem.
Na druhém místě se umístil:
Miloš Prášil, ASK Bystřice 
kapitán družstva mužů ASK Bystřice; průběžné 1. místo Lize kraje Vyso-
čina, průběžné 1. místo v kanadském bodování; účast ve čtvrtfinále play 
off 1. dorostenecké ligy ČR; 1. místo v kanadském bodování v základní 
skupine 1. celostátní ligy.
Na třetím místě se umístil:
Petr Sysel, SK Bystřice 
hráč A týmu mužů SK Bystřice, výsledek roku 3. místo ve fotbalovém 
krajském přeboru Vysočiny.

Cena občana Bystřice nad Pernštejnem
V hlasování občanů získala nejvíce hlasů Radka Janoušová.

Osobnost sportu města
Zdeněk Slouka za celoživotní práci pro sport.

Ocenění sportovců roku 2008

Pěší trasa celodenní turistické vycházky, vyhlášené již minulý měsíc na 
sobotu 28. března 2009, povede z Dalečína do Štěpánova, podél Vírské pře-
hrady, po Svratecké vodohospodářské naučné stezce. Sraz účastníků je v 7.00 
hod. na náměstí v Bystřici n. P. u kašny. Přeprava do Dalečína a ze Štěpánova 
bude zajištěna.

Na pátek 3. dubna 2009 Orel připravil poutní zájezd do Sloupu s duchov-
ním programem a s účastí na církevních obřadech. Přihlášky se přijímají v pro-
dejně Textilní galanterie v Bystřici n. P., tel.: 566 552 201, uzávěrka přihlášek 
je ve středu 1. dubna 2009. Orientační cena zájezdu je minimálně 150,- Kč, 
účastníci nemusí být členy Orla. Pouť se uskuteční jen v případě dostatečného 
počtu přihlášených. Místa zastavení autobusu a čas odjezdu, vzhledem k re-
konstrukci náměstí, budou vyhlášeny dodatečně. Jsou možné i další zastávky 
na trase mimo Bystřici n. P. a to podle přihlášek.

V sobotu 18. dubna 2009 se uskuteční další turistická vycházka „Za po-
znáním okolí Bystřice n. P.,“ jejíž trasa povede z našeho města přes Vrtěžíř, 
Lískovec do Nedvědice. Sraz účastníků je v 7.00 hod. na náměstí u kašny. 
Návrat zpět z Nedvědice bude vlakem.

Poslední akcí měsíce dubna je otevřený turnaj i pro veřejnost ve stolním te-
nisu jednotlivců kategorie muži, ženy. Uskuteční se v sobotu 25. dubna 2009 
v Orlovně. Prezence hráčů proběhne od 8.30 hod., turnaj začíná v 9.00 hod. 
Vítězové obdrží věcné odměny. Podmínkou je sportovní obuv s čistou a svět-
lou podrážkou. Přihlášky na tel.: 737 877 653 do 23. 4. 2009.

Všechny akce, pořádané Orlem, jsou určeny také pro zájemce z řad veřej-
nosti. Sportovní akce jsou podpořeny z dotací MěÚ, kraje Vysočina, MŠMT  
a Ústředí Orla.                                                                              Kučerová M.

POZVÁNKY

Určitě především bystřické ženy 
znají módní firmu IN-SPIRACE. 
I s malým kapitálem se před léty 
paní Irena Šikulová pustila do vý-
roby vlastní značky s nezaměni-
telným rukopisem. Vsadila hlavně 
na originalitu a osobitý styl. Dnes 
vlastní kromě bystřického obcho-
du i další v Brně a může inspirovat 
ostatní podnikatele v oboru. Jak 
říká: „Uspět může člověk v jakém-
koli oboru, bude-li to dělat celým 
svým srdcem“. Sama dokázala, že 
pílí a pracovitostí lze zrealizovat 
své sny. 

Ve čtvrtek 26. 2. 2009 byla její 
firma prezentována na ČT 1 v 
pořadu POKR. Irena Šikulová 
o své tvorbě v televizi mimo jiné 
řekla : „Je to takové malé výtvarné 
dílo, protože technologie barvení a 
kombinování různých výtvarných 
technik nabízí nekonečné barevné 
možnosti. Inspirace je všude kolem 

nás, v přírodě, v krásnu, nicméně 
se mi rodí v hlavě sama. Mohu říct, 
že jí mám tolik, že bych takové 
šicí dílny uživila aspoň tři, protože 
děvčata jsou ze mě nešťastná, že to 
na ně tak hrnu jedno za druhým, 
jeden nápad ještě nemám dokonče-
ný, a už bych zas vymýšlela další. 
Proto mám hrozně ráda kreativitu 
v práci, že člověk má tuto tvůrčí 
svobodu a může si vymýšlet a po-
hrávat si s materiály, s látkami a s 
těmi aplikacemi, to je prostě to, co 
mě strašně baví.“

MOTTO paní Ireny : „Chceš-li 
poznat člověka, podívej se na jeho 
práci.“

Můžeme jen dodat, že ženy mo-
hou hledat inspiraci třeba právě i v 
IN-SPIRACI a pro muže jsou zase 
největší inspirací ženy. Když jsou 
samy správně inspirovány, tak ob-
zvláště...

-HJ- 
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Rok s památkami na BystřickuDne 1. března 2009 uplynul rok 
od chvíle, kdy Mgr. Sixtus Bolom 
převzal práci odborného garanta 
památkové péče pro bystřický region 
a městskou památkovou zónu Jimra-
mov. Při této příležitosti jsme se sešli 
k bilančnímu rozhovoru.

Co Vás přivedlo na Bystřicko?
Navzdory svému asi trochu exotic-

kému jménu mám v tomto kraji rodo-
vé kořeny. V dětství jsem na Bystřic-
ku trávil část prázdnin skoro každý 
rok a vždycky jsem snil, jak by tato 
krásná krajina mohla vypadat. Před 
rokem přišla nabídka, abych převzal 
svůj díl odpovědnosti. Zatím si jen 
těžko zvykám, že věcí, které mohu 
ovlivnit, je málo, a nic nejde hned.

V čem spočívá práce památká-
ře?

Je to především služba veřejnosti. 
Zavedli jsme takové rčení: „Vy máte 
svého lékaře, Vaše nemovitost svého 
památkáře!“ Poskytujeme bezplatnou 
odbornou pomoc při zajišťování péče 
o památky, ale i objekty v památko-
vých lokalitách. Vyhledáváme v na-
šem archivu staré fotografie. Důležitý 
je vzhled celku, třeba náměstí nebo 
ulice, ale i zdánlivých detailů. Teď 
například řešíme podobu a umístění 
elektrických pojistkových skříní na 
fasádách v Jimramově. Já sám pomá-
hám majitelům nemovitostí za použi-
tí počítačové technologie. Vyfotíte si 
obrázek stavby a přímo do fotografie 
vyzkoušíte v grafickém programu 
možnosti nové fasády, barvy, členě-
ní, okna, střechu atd. Škála aktivit je 
samozřejmě mnohem širší, včetně 
pořádání přednášek a seminářů, psaní 
knih a článků. 

Památkáři jsou v obecné před-
stavě spojeni hlavně s požadavky a 
omezeními…

Naše požadavky jsou kvalita, úro-
veň a styl. Přál bych si, aby to byla 
samozřejmost. Bohužel kvalita řeme-
sel spíše upadá a míra lhostejnosti, 
ba bezohlednosti jednotlivců k okolí 
spíše vzrůstá. Podívejte se na obrázky 
Vysočiny před sto lety. Život tehdy 
nebyl zdaleka ideální, ale přesto na 
starých fotografiích nacházíte jakýsi 
přirozený soulad člověka a krajiny.

Můžeme se vrátit o sto let zpět? 
Hodnotné památky zanikaly i teh-
dy.

Jistě, to souvisí s plynutím času. 
Ale jaký byl přístup ke starým vě-
cem? Často se setkávám s tím, že 
maximum použitelného bylo znovu 
použito. A pokud byly peníze, po-
stupovalo se náhradou hodnoty za 
hodnotu. Dnes obvyklý postup je asi 
na úrovni výměny zlata za skleněné 
korálky po objevení Ameriky. Jak ji-
nak lze nazvat případ, kdy má někdo 
krásná, řemeslně dokonalá dřevěná 
okna nebo dveře, za něž by se ne-
musel stydět ani nějaký šlechtic na 
zámku, vyhodí je a koupí si lacinou 

prefabrikovanou náhražku z plastu 
nebo dřevotřísky.

To asi spíše souvisí s úsporou ná-
kladů na vytápění…

Jsem rád, že existují lidé, kterým 
se vyplatí stará okna a dveře opravit, 
případně je opatřit izolačními prvky, 
pokud trvají na tom, aby vyhověly 
současným požadavkům. A pokud 
se taková okna na jejich domě nedo-
chovala, dají si třeba dřevěná šestita-
bulková okna znovu vyrobit. Luxusní 
bydlení pro ně není ani podnikatelské 
baroko s bazénem, ani minimalistic-
ké konstrukce současných architektů. 
Koupí si statek nebo měšťanský dům 
s břízolitovou omítkou a trojdílnými 
okny, a vrátí mu ve spolupráci s pa-
mátkáři podle historické dokumen-
tace starou krásu. Pokud je takový 
objekt zapsán jako kulturní památka, 
mohou získat finanční příspěvek na 
pokrytí až 90 % nákladů. Vůbec to 
tedy nemusí být finančně ztrátové! 
Dům získá na hodnotě, a lze ho pak 
prodat za mnohonásobně vyšší cenu. 
Ze zkušenosti ovšem vím, že tako-
vých objektů se majitelé zbavují ne-
radi, mají k nim totiž citový vztah.

Ne každý ale chce žít ve skanze-
nu…

Myslíte, že majitelé venkovských 
usedlostí třeba v Itálii, v Toskánsku, 
žijí ve skanzenu? Mají tam nejmoder-
nější vybavení. Akorát je tu opačné 
pořadí důležitosti, moderní vybavení 
se zde přizpůsobuje klasickému pro-
středí a ne naopak.

Ještě prosím o stručné shrnutí. 
Co se za uplynulý rok podařilo?

Těší mne, že se minulý rok po-
vedlo v Bystřici uspořádat první 
celodenní seminář pro veřejnost na 
téma Památky a krajina. Je to velmi 
aktuální téma, kulturní krajina, aleje 
a zahrady s ovocnými stromy mizí 

děsivou rychlostí a nikdo to nedoká-
že zastavit. Těší mne, že se podařilo 
vydat knihu o Tomášovi Jurenovi a 
sborník Člověk na Moravě ve druhé 
polovině 18. století, kde je důstojně 
připomenut Řehoř Jakubec. Jsou to 
dva významní a neprávem zapome-
nutí rodáci z Prosetína. Doufám, že 
se na ně v soutěži o nejvýznamnější 
osobnosti Bystřicka nezapomene. 
Těší mne, že se podařilo dobře opra-
vit pár památek, zmíním alespoň 
zvoničku v Horní Rožínce. Zkoušeli 
jsme na počítači více variant, ale náš 
specialista na lidovou architekturu 

Ohrožená usedlost č. p. 57 v Dalečíně

Radim Silný trval na tradiční bílé fa-
sádě a výsledek mu dal za pravdu. 

Co Vás v nejbližší době čeká?
Chci dotáhnout do konce započaté 

práce na záchraně kazatelny a nápiso-
vých desek v toleranční modlitebně 
ve Veselí. Usiluji o to, aby se zahájila 
záchrana oltáře kostela sv. Havla v 
Rožné, který je provizorně usklad-
něn v nevhodných podmínkách a bez 
pomoci co nevidět podlehne zkáze. 
Je tu také objekt zchátralého Nového 
dvora, „bystřického zámku“, jak mu 
někteří říkají. Podařilo se jej předsta-
vit v rámci našeho semináře, podali 
jsme i návrh na prohlášení za kulturní 
památku. Důstojná obnova je možná, 
ale jen ve spolupráci s dalšími subjek-
ty, zejména s bystřickou radnicí. Bez 
pomoci dobrých lidí to nepůjde. Přál 
bych si, aby byla památkám Bystřic-
ka věnována dostatečná pozornost. 
Což mě přivádí k aktuálně projedná-
vanému územnímu plánu Bystřice, 
kde by bylo žádoucí definovat pod-
mínky ochrany historické městské 
zóny. Ještě chci popřát majiteli mlýna 
v Chlébském dostatek sil na obnovu 
této jedinečné technické památky s 
nešťastným osudem. A nakonec used-
lost číslo 57 v Dalečíně. Bez oněch 
dvou malebných štítů, štítu roubené 
stodoly a štítu hlavního domu s kaž-
dé léto divoce kvetoucími růžemi si 
snad ani Dalečín nedokážu předsta-
vit. Před pár dny jsem se dozvěděl o 
plánu na zbourání a teď hledám způ-
sob, jak alespoň vnější podobu, ty dva 
štíty, zachránit. Pokud byste o něčem 
věděli, ozvěte se!

red-

Karneval na ZŠ Bystřice n. P. , Nádražní 615

29. leden – den vysvědčení! 
U nás na škole jsme se však ne-

těšili jen na vysvědčení, ale také na 
karneval. Přípravu karnevalu pro děti 
1. - 5. tříd si vzaly za svou naše paní 
družinářky, Jitka Vičarová a Ludmila 
Kotlánová. Taneční rej masek se stří-
dal se zábavnými úkoly a vtipnými 

soutěžemi, při kterých asistovaly paní 
učitelky 1. stupně. Hudbu měli „pod 
palcem“ naši „deváťáci“. Atmosféra 
byla náramná!

Všichni se moc těšíme, až si za rok 
karneval zase zopakujeme!

R. Pavlačková, ZŠ Bystřice n. P., 
Nádražní 615
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Jak jsme předčítali prvňáčkům
Od začátku tohoto školního roku 

jsme zavedli patronát deváťáků nad 
prvňáčky.

Pořádáme pro ně různé besedy  
a hrajeme si s nimi hry ……. české 
a dokonce i anglické.

Všichni jsou hodní a pozor-
ní, proto jsme pro ně uspořádali  
i předčítání z knihy o dvou pastý-
řích „Ondra a Jura“.

Prvňáčci s napětím poslouchali. 
Myslíme si, že se to jak jim, tak  
i nám velice líbilo.

Po přečtení dvou kapitol se paní 

učitelka Pavlína Uhlířová zeptala 
dětí, co si zapamatovaly. Překvapi-
lo nás, kolik toho bylo.

Potom nám přečetli něco i prv-
ňáčci. Byli velice šikovní a četli 
plynule.

Prožili jsme společně pěknou  
a zábavnou hodinu, stejně hezkou, 
jako když jsme je seznamovali  
s prací na počítačích. Těšíme se na 
další setkání.

Tereza Sobotková  
a Dorota Dvořáková

Žákyně 9. B ZŠ TGM Bystřice n. P.

V sobotu dne 28. 2. 2009 proběhl 2. 
ročník párkových závodů, které připra-
vilo Gymnázium Bystřice n. P. ve spo-
lupráci s Městským úřadem Bystřice  
n. P. Byť počasí nepřichystalo příz-
nivé podmínky, sešlo se zde 48 zá-
vodníků doprovázených početným 
doprovodem a publikem. A tak jsme 
si všichni běžecké lyžovaní na rolbou 
upravené trati, řádně užili. 

Obsazeno bylo třináct kategorií  
a to od předškoláků až po muže a ženy. 
Každý účastník si odnesl pamětní list a 
vítězové byli oceněni pěknými cenami.

V budově gymnázia pak na závod-
níky i doprovod čekalo občerstvení  
v podobě párků a horkého čaje.

Naše velké poděkování patří zú-
častněným zaměstnancům Gymnázia 
Bystřice n. P. za vzornou organizaci 
akce a vedení města Bystřice n. P. za 
podporu při přípravě závodu, občerst-
vení, odměn pro lyžaře a úpravu tratí.

Věříme, že se v příštím roce opět 
sejdeme při dalším ročníku párko-

Párkové závody v běžeckém lyžování

První únorová sobota opět pa-
třila zemědělskému plesu. A opět 
byly vstupenky s místenkami i na 
stání dlouhou dobu před vlastním 
konáním vyprodané, aniž by byly 
vylepeny plakáty oznamující tuto 
společenskou akci. Již hodinu před 
zahájením to v prostorách u šaten 
a předsálí bystřického kulturního 
domu bzučelo jako v úlu. Zdravili 
se a vítali bývalí absolventi, známí, 
někteří návštěvníci se řadili do zá-
stupu těch, kteří nakupovali lístky 
ke slosování o velké množství cen 
tomboly.

Jako každoročně se plesu zú-
častnili nejvyšší představitelé měs-
ta – starosta Ing. Karel Pačiska  
s chotí, členové rady a městského 
zastupitelstva. Bylo nám ctí přivítat 
i senátorku za okres Žďár nad Sáza-
vou Ing. Dagmar Zvěřinovou, která 
přispěla svou cenou do tomboly  
a sama ji o půlnoci při tažení super-
cen výherci předala.

Začátek plesu byl výsadou stu-
dentů 4. ročníku, kteří si jako před-
tančení zvolili taneční variaci na pí-
seň ANYONE skupiny ROXETTE. 
Poté následovalo jejich ošerpování 
a uvedení „do stavu maturantské-
ho“. Pro maturanty, ale zejména pro 
jejich rodiče to byl krásný zážitek. 
Plesoví hosté házeli po maturantech 

55. ples zemědělské školy

mince pro štěstí, škoda, že u nich 
nakonec neskončily.

K tanci a poslechu hrály po celý 
večer dva orchestry – BYSTŘIC-
KÁ KAPELA a hudební skupina 
PIKARDI. Všechny věkové katego-
rie si tak mohly přijít na své. Ná-
vštěvníci plesu si mohli zatancovat 
jak na tradiční dechovou hudbu, tak 
i na moderní muziku, kterou prefe-
rovali hlavně studenti školy a mla-
dí lidé. Zábava rozhodně nevázla, 

všichni se dobře bavili, mnozí ta-
nečníci parket skoro neopouštěli.

A čím kromě tance každoroč-
ně láká zemědělský ples? Proč je 
populární a oblíbený? Určitě i do-
provodným programem a tombo-
lou. Taneční vstupy vždy přilákaly 
spoustu přihlížejících. Ať to byly 
řemeslnické tance zatančené stu-
denty 2. ročníků naší školy, v cho-
reografii Ing. Evy Bačovské, tak 
STEPAEROBIK v podání skupiny 

INKOGNITO paní Petry Nováko-
vé. Zvlášť velký aplaus následoval 
po vystoupení břišních tanečnic 
ALF LEILA WA LEILA, jež před-
vedly taneční variace na exotické 
melodie. Všechna vystoupení měla 
velký ohlas, zásluhu na celkovém 
prožitku má i pan Miroslav Kou-
delka z kulturního domu kvalitním 
nasvětlením a ozvučením sálu.

A tombola? Byla opravdu boha-
tá! Vždyť každý, kdo si zakoupil 
losy, vyhrál. I když třeba jen spr-
chový gel, salám, tričko či šroubo-
vák. A nebyli bychom na zeměděl-
ském plese, aby nebyly ve výhrách 
zastoupeny brambory, kmín, mák, 
hrách… Kdo však měl štěstí a vy-
hrál jednu z hlavních cen nebo 
supercen, odnesl si např. pekárnu 
chleba, DVD přehrávač, mikrovln-
nou troubu, poukaz na paletu cihel, 
poukaz na zájezd. Mohli ale vyhrát 
jen někteří. Ti, kteří nezískali žád-
nou z hlavních cen, nebyli dlouho 
smutní a brzy se zapojili do pleso-
vého veselí, které končilo až nad 
ránem.

Letošní zemědělský ples se opět 
vydařil, podle ohlasů nezklamal 
očekávání. Tak opět na viděnou za 
rok první únorovou sobotu!

Pořadatelé plesu

vých závodů a snad nám bude i po-
časí více přát.

Za vedení Gymnázia Bystřice n. P. 
Martin Bárta

Výsledky jednotlivých kategorií:
Předškoláci (3 - 6 let): dívky; 1. místo 
Konečná Julie
Předškoláci (3 - 6 let): hoši; 1. mís-
to Ingr Jiří, 2. místo Starý Radek, 3. 

místo Konečný Mikuláš
1. - 3.třída (7-9 let): dívky;1.místo 
Šiborová Anna, 2.místo Konečná 
Berenika
1. - 3.třída (7 - 9 let): hoši;1. místo 
Kabrda Jiří, 2. místo Vojta Jakub, 3. 
místo Bárta Jan
4. - 5.třída (9 - 11 let): dívky;1. místo 
Jandová Marie, 2. místo Nečesánko-

vá Petra, 3. místo Molíková Ilona
4. - 5.třída (9 - 11 let): hoši; 1. místo 
Starý Michal, 2. místo Vojta Radek,  
3. místo Vojta Josef 
6. - 7.třída (12 - 13 let): 1. místo Šibor 
Jakub, 2. místo Konečný Dominik,  
3. místo Koukal František
8. - 9.třída (13 - 14 let): dívky, 1. mís-
to Lomaková Adriana, 2. místo Filipi 
Helena, 3. místo Nemethová Zdeňka
8. - 9.třída (13 - 14 let): hoši, 1. místo 
Juračka Jakub, 2. místo Suchý Pavel.  
3. místo Svoboda Vlastimil
Dorostenky (15 - 18let): 1.místo Bráz-
dová Lýdie, 2. místo Mazourová Ivana,  
3. místo Trefilová Ester
Dorostenci (15 - 18let): 1. místo Fi-
lipi Václav, 2. místo Ryba Přemysl,  
3. místo Tomášek Petr
ženy: 1. místo Šiborová Věra, 2. mís-
to Stará Monika, 3. místo Kunovská 
Pavla
muži: 1. místo Balabán Jaroslav,  
2. místo Kabrda Pavel, 3. místo Kra-
tochvil Ivo
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Příjemné a pohodové odpoledne 
prožily děti školní družiny, mnohé 
děti I. stupně, děti z mateřské školy, 
na Masopustním karnevalu pořáda-
ném školní družinou. Přípravy před 
19. únorem byly přímo velkolepé. 
Příprava soutěží, masek, kdy mamin-
ky měly plné ruce práce a připravily 
pro své dítě tu nejkrásnější masku, na 
právě tento očekávaný den.

Pěkně vyzdobená tělocvična, ob-
lečení masek, nalíčení tygříků, komi-
níčků, princezen a dalších nápaditých 
masek a naše děti se dočkaly. 

Nejdříve proběhl průvod školou  
a poté se děti soustředily do tělocvič-
ny, kde začal pravý karnevalový rej. 
Probíhaly soutěže, při kterých děti 
opět prokázaly svoji hbitost, soustře-

Karnevalové veselí

Jako každý rok se po zápise do 
základní školy blíží zápis do bystřic-
kých mateřských  škol.
Zápis na
MŠ Pohádka – Nádražní 421 (Sídliště I)
MŠ Čtyřlístek – Okružní 753 (Sídliště II)
MŠ Korálky – A. Štourače 516 (Voldán)
se uskuteční ve dnech 21. 4., 22. 4. 
2009 od 8.00 do 15.00 hodin.

Jak tedy na to?
Rozhodně stojí za to navštívit 

BABY STUDIO - dny otevřených 
dveří na všech bystřických MŠ. Jsou 
to společně strávená odpoledne plná 
her pro děti a rodiče v prostředí škol-
ky, pod vedením učitelek.Usnadňují 
budoucí nástup dětí do MŠ. Prohléd-
nete si, jak to ve školkách vypadá, 
budete mít možnost zeptat se na vše, 
co vás zajímá a uděláte si obrázek  
i o personálu. /podrobné informace  
o BABY STUDIU najdete v únoro-
vém vydání Bystřicka/.

Samotný zápis spočívá v tom, 
že rodiče obdrží formulář – žádost 
o přijetí dítěte.Tuto žádost si rodi-
če mohou vyzvednout /ještě před 
zápisem/ na všech MŠ. Na žádosti  
potvrdí dětský lékař zdravotní stav 
dítěte a řádné očkování dítěte (§ 50 
z.č.258/2000Sb.) Pokud si žádost  
o přijetí dítěte rodiče vyzvednou až 
při zápisu, ve školce si vás předběžně 
zapíší, aby měli přehled o počtu dětí. 
Po vyplnění přihlášky a potvrzení 
lékaře se přihláška odevzdá školce. 
Tyto žádosti jsou na MŠ evidovány 
pro zahájení přijímacího řízení. 

Do mateřské školy se přijímají 
děti ve věku zpravidla od tří do šesti 
let. Děti starší 3 let, jejichž maminka 
nadále pobírá rodičovský příspěvek, 
mohou školku navštěvovat nejvýše 
na 4 hodiny denně. 

V době zápisu se rodiče s dětmi  
mohou seznámit s prostředím mateř-
ské školy, jejím školním vzdělávacím 
programem, provozními záležitost-
mi, školním řádem a dozvědět se 
další údaje, které je o konkrétní ma-
teřské škole zajímají. Rodiče obdrží 
informační leták o MŠ a děti drobnou 
pozornost.

Taneční, krásná a nedílná součást 
mládí, na kterou snad každý člověk 
rád vzpomíná. My, studenti sexty  
a II. A zdejšího gymnázia, také.

Poprvé jsme na taneční parket 
našeho kulturního domu vstoupili 
ve čtvrtek 25. září 2008. A naše po-
city? Rozklepaná kolena, žaludek až 
v krku, studené ruce, orosená čela, 
myšlenky typu: Určitě spadnu! Sluší 
mi to? S kým jen budu tančit? Zvlád-
nu to??? Pak ale vstoupila do sálu 
dáma drobné postavy, ale velkého 
charisma, paní Buryanová. Ihned se 
pro nás stala autoritou, ale zároveň 
vnesla do sálu pocit klidu a pohody. 
Uvítala nás milými slovy a vše probí-
halo (přes pár drobných karambolů) 
ke spokojenosti všech zúčastněných.

V podobném duchu plynuly další 
a další týdny. Každý čtvrtek byl pro 
nás slavnostním dnem, na který jsme 
se moc těšili. Postupně se z nás stáva-
li úspěšní tanečníci – polku , valčík, 
jive, chachu i tango máme v malíčku. 

Zápis a nástup do mateřské školy
Pokud se rodiče nemohou z váž-

ných důvodů dostavit k zápisu ve 
stanovených dnech, je nutné přijetí 
dítěte domluvit v nejbližším možném 
termínu přímo s vedením mateřské 
školy.

Co by dítě mělo umět:
• obouvat a zouvat bačkory a boty 

(tkaničky zaváže učitelka)
• poznat si své oblečení (vše by 

mělo být označené)
• oblékat a svlékat tričko, kalhoty, 

ponožky (učitelka připraví, pomůže, 
ale dítě by se mělo snažit)

• vydržet sedět při jídle u stolu
• samo se najíst lžící (dokrmí uči-

telka)
• pít ze skleničky
• umývat si ruce mýdlem, utírat se 

do ručníku, ovládat vodovodní ko-
houtek ,používat záchod

(pleny jsou nepřípustné)
• používat kapesník, vysmrkat se
• zvládat chůzi ve skupince
Nezapomínejte, že od zápisu do 

nástupu do školky je spousta času. Je 
zbytečné se teď trápit nad tím, co vaše 
dítě ještě nezvládá. Např. oblékání se 
lépe trénuje na jaře, když už není tolik 
vrstev a i obouvání je snadnější. Roz-
hodně z toho dítě nebude zkoušené 
při zápisu, tak zůstaňte v klidu a tr-
pělivě a pomaloučku prohlubujte do-
vednosti vašich dětí v sebeobsluze.

Co bude dítě do MŠ potřebovat:
• bačkory (pantofle nejsou vhodné)
• náhradní spodní prádlo, ponožky, 

tričko (i větším dětem se může stát, 
že se mohou polít…)

• oblečení do třídy
• oblečení na pobyt venku (musíte 

počítat s tím, že se děti venku ušpiní)
• pláštěnka
• papírové kapesníky
• pyžamo s našitými poutky

Věřím, že poskytnuté informace 
vám pomohou orientovat se v přijí-
mání dětí do mateřské školy a těším 
se na shledanou s vámi a vašimi dět-
mi u zápisu.

Vlasta Moncmanová,
ředitelka mateřské školy

děnost, odvahu a touhu po vítězství. 
Při tanci starší žáci uplatňovali různé 
taneční kreace a ti malí zkoušeli své 
starší vrstevníky a sourozence napo-
dobovat.

Zpestřením programu bylo vystou-
pení družinových dětí ukázkou mo-
derního tance, dále vystoupila děvča-
ta ukázkou orientálního tance a něčím 
novým byla ukázka TAEKWONDA.

Byly oceněny nejnápaditější mas-
ky a nejlepší tanečníci.

Sešlo se hodně dětí, rodičů a praro-
dičů a děti odcházely s pocitem pěk-
ně prožitého odpoledne. Nechť naše 
děti mají těchto krásných zážitků ve 
svém životě co nejvíce.

Eva Sedláčková,  
ZŠ T. G. Masaryka

Taneční – vstupenka do světa dospělých?
Ale nejen to! Z kluků jsou praví gen-
tlemani a dívky se již neumějí chovat 
jinak než jako dámy. Kromě tance 
nás totiž paní Buryanová seznamova-
la se zásadami správného chování ve 
společnosti.

S přicházející zimou však přišel  
i konec našich tanečních. Psal se čtvr-
tek 11. prosince 2008 a my jsme na-
posled vstupovali na taneční parket. 
Naše dokončená se moc vydařila, 
tančili jsme, smáli se, bylo nám moc 
hezky, avšak pár slziček se přeci jen 
vloudilo...

Taneční skončily, ale pro nás za-
čal nový život. Život dospělých lidí. 
Až náhodou potkáte na ulici mladé-
ho muže, který Vás slušně pozdraví, 
pustí do dveří, pomůže s taškou...  
a slečnu způsobného chování i vyja-
dřování, vězte, že je to někdo z nás, 
tanečními vychovaný student či stu-
dentka sexty nebo II. A Gymnázia  
v Bystřici.
Radka Janoušová a Kamila Mašová



ŠKOLSTVÍ, ZÁJMOVÉ ORGANIZACE A ZDRAVOTNICTVÍ
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Zubní pohotovost k březnu a dubnu 2009
BŘEZEN 2009

28. 3. MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 110
29. 3. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 566 662 899

DUBEN 2009
  4. 4. MUDr. Stanislav Voborný, Osová Bitýška 130, 566 536 712
  5. 4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
11. 4. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  Žďár n. S., 566 690 131
12. 4. MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko, 566 543 287
13. 4. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 566 666 222
18. 4. MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí, 566 524 275
19. 4. MUDr. Eva Peňázová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 900

Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových 
stránkách 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)































 
 
 


 
 
 











Osadní výbory amístní organizace Rovné, Divišov uspořádaly v neděli  
1. března 2009 lyžařské řízkové závody. Závodů se zúčastnilo přes 50 účastní-
ků všech věkových kategorií. Během závodů se zájemci mohli zúčastnit jízdy 
na saních taženými koňmi.Vyšlo krásné počasí s dostatkem sněhu. Ambrož A. 

LYŽAŘSKÉ PÁRKOVÉ ZÁVODY

První úterý v měsíci březnu jsme se opět sešli s předškolními dětmi  
z mateřských škol na 2. tělovýchovném odpoledni pořádaném v rámci akce 
„Předškoláku, neboj se!“ Děti přišly patřičně sportovně naladěné, a tak  
o počátečním ostychu nemohla být vůbec řeč. S vervou jim vlastní se pusti-
ly do plnění přichystaných úkolů, které byly tentokrát zaměřeny na zručnost 
a zdatnost. Své schopnosti s nadšením zkoušely. Úspěchy přinesly radost  
a úsměvy nejen jim, ale i rodičům a prarodičům, kteří je přišli podpořit. Bylo 
nám všem společně dobře. P. S. Ještě vzkaz pro děti: „Sejdeme se v červnu!“

R. Pavlačková, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Skotačení s předškoláčky















 











Charitní pečovatelská služba, 
která spadá pod Oblastní chari-
tu Žďár nad Sázavou, rozšířila na 
počátku nového roku sklad svých 
kompenzačních pomůcek. Jedná se 
o pomůcky, které kompenzují, tedy 
dorovnávají či nahrazují. Pomáhají 
při nedostatečnosti různých funkcí 
lidského těla, které jsou změněny 
v důsledku onemocnění. Zapůjčit 
nyní lze například různé typy cho-
dítek, sedaček a protiskluzových 
podložek do vany, polohovací lůž-
ka a antidekubitní matrace, hrazdy 
k polohování, opěradla pod záda  
a invalidní vozíky. Zapůjčení vozí-
ku je hrazeno dle platného ceníku 
Charitní pečovatelské služby. 

„Hlavním důvodem pro zřízení 
skladu a půjčovny kompenzačních 

Tisková zpráva ze dne 5. března 2009

Bystřická Charitní pečovatelská služba zapůjčuje  
kompenzační pomůcky

pomůcek bylo zajištění důstojné 
hygieny a lepší mobility těch, kteří 
z důvodu své nemoci nebo starší-
ho věku nemohou již fungovat ve 
svém prostředí tak jako dříve.“ 
uvedl Miroslav Prudký, vedoucí 
Charitní pečovatelské služby.

Sklad je umístěn v prostorách 
Domu s pečovatelskou službou 
na Hornické ulici 643 v Bystřici 
nad Pernštejnem. V případě zájmu 
či poskytnutí bližších informací 
je možné kontaktovat pracovni-
ci Charitní pečovatelské služby 
paní Danuši Machanovou na tel.: 
566 552 437. Sklad je také mož-
né navštívit v rámci jeho provozní 
doby, a to v pondělí, středu a pátek 
od 8.00 do 12.00 hod. a ve středu  
v odpoledních hodinách od 13.00 
do 15.00 hod.
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RYBNÍKY BYSTŘICKA  - POKRAČOVÁNÍ SOUTĚŽE

Navazujeme na předcházející číslo Bystřicka a zveřejňujeme druhou část snímků rybníků z našeho regionu. Pro pořádek znovu opakujeme, že je nutno 
určit minimálně tři lokality a rozluštění zaslat se svojí adresou nejpozději do 31. 4. 2009 na adresu redakce novin. Výherci, které čeká exkurse na nádrž 
Vír vč. prohlídky vnitřních prostor, event. poukázky na kapra, budou losováni na vernisáži výstavy fotografií rybníků regionu a panoramat Vysočiny, jejíž 
termín zveřejníme v dubnovém čísle.           Radomír Zamazal

Obr. č. 9: Regionu znalý pozorovatel by zde neměl zaváhat Obr. č. 10: Rybníček zcela na jihu regionu, ale pozor - je třeba k němu odbočit

Obr. č. 11: Upravená požární nádrž v centru obce na východě regionu Obr. č. 12: Na západě regionu najdete v centru obce rybník s úpravným okolím

Obr. č. 13: Další rybník v centru obce, ležící v JJZ okraji regionu Obr. č. 14: Zde snad není třeba komentář ale upřesněte lokalitu

Obr. č. 7: Rybník v jedné z větších obcí na SV regionu Obr. č. 8: Kdo rád navštěvuje památky regionu, neměl k němu určitě daleko



KNIHOVNA A ZUŠ
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme malý výběr nových knih, zaevi-

dovaných v průběhu měsíce února.

Knihy pro dospělé:
   Emil Hácha
Bendl Karel  Události třetího tisíciletí
Brož Ivan   Hvězdy proti hvězdám
Cimický Jan  Psychotesty a desatera na 
   každý den
Contadino Luigi  Skvosty českého umění
Formáčková Marie  Sněženky a machři po  
   25 letech
Heaser Sue  Výroba šperků z modelova- 
   cího stříbra
Hernández Jesús  Operace Valkýra
Ježek Zdeněk  Sukulenty
Komorous Jiří  Lovci smrti
Kopta Josef  Hlídač č. 47
McNab Andy  Mstitel
Niedl František  Poslední batalion
Oplustil Gustav  Za humorem cestou necestou
Pařízek Antonín  Kniha o těhotenství a dítěti
Přibský Vladimír  Valdštejn a Eleonora
Ray Susan   Půvab bižuterie z korálků
Sauzede Jean-Paul  Spokojené soužití v nové rodině
Suchý Ondřej  Dobrý a ještě lepší František 
   Nepil
Svoboda Ludvík  Deník z doby válečné
Tingel Robert  Korzický lev a francouzská 
   holubice
Vandenberg Philipp  Osmý hřích

Knihy pro mládež:
Awdry W.   O mašince Tomáškovi
Burdová Michaela  Poselství jednorožců
Flanagan John  Hraničářův učeň. Rozvaliny 
   Gorlanu
Paolini Christopher   Brisingr
Wilson Jacqueline  Líza Bublina

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

Večer na dvou kolech

Vážení občané!
Srdečně vás zveme na slavnost-

ní společný koncertní večer ZUŠ 
Vranov nad Toplou a ZUŠ Bystřice 
n. P., který pořádáme k 20. výročí 
spolupráce obou škol. Koncert pod 
názvem „Hrajeme, zpíváme, tancu-
jeme, malujeme po česku a po slo-
vensku“ se uskuteční dne 23. dubna  
v 18.00 hodin ve velkém sále Kul-
turního domu. Vystoupí v něm za 
naše hosty taneční soubor v doprovo-
du cimbálové muziky, uvidíte scénku 
žáků literárně dramatického oboru, 
zahrají slovenští klavíristé a houslisté, 
mladí výtvarníci nainstalují výstavu 
prací - to vše společně s našimi dět-
mi. Za naši školu se dále představí dětský pěvecký sbor Pramínek a Studánka, smyčcový soubor 
Něhoslava Kyjovského, dechový soubor a sólisté. V dopoledních hodinách žáci a učitelé obou 
škol uspořádají pro děti základních škol regionu již tradiční výchovný koncert, na kterém jim 

tentokrát představí všechny obory, 
které se dají studovat na základních 
uměleckých školách – hudební, 
výtvarný, literárně dramatický  
a taneční. Touto společnou akcí na-
vazujeme na prosincovou návštěvu 
našich žáků a učitelů ve Vranově 
nad Toplou, odkud si všichni při-
vezli vzpomínku na milé přijetí  
a na plný sál pozorných diváků 
při našem vystupování. Přijďte se  
v hojném počtu podívat i vy na 
koncert, který určitě bude stát za to! 
                                 Eva Bagarová

POZVÁNKA

Městská knihovna v Bystřici nad Pernštejnem
připravuje besedu s bývalou redaktorkou  

Československého rozhlasu v Brně  
paní Věrou Rudolfovou.

Díky svému povolání se mohla seznámit s mnoha 
pozoruhodnými lidmi kulturního a společenského 
života Žďárska, Novoměstska a Bystřicka. Jejich 
poutavé osudy nám přibližuje ve svých knihách 

Město mého srdce, Kraj věčných návratů a Kraj 
návratů a setkání.

Beseda se uskuteční v úterý 21. dubna 2009  
v 17.00 hodin v městské knihovně.

Městská knihovna se zapojila do 
projektu „Bystřicko čte dětem“ velmi 
vydařenou akcí s názvem „Čtení na 
dvou kolech“. Poutavé vyprávění s pro-
mítáním diapozitivů z cesty po Africe 
dobrodruha a spisovatele Jana Tomšíčka 
zaujalo téměř šedesát posluchačů nej-
různějších věkových kategorií, stejně 
jako úvodní čtení, do kterého se zapojili 
naši čtenáři paní Navrátilová, paní Kob-
zová a nechyběl ani starosta města pan 
Pačiska.



ZPRÁVY Z MĚSTA

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                           13. strana

Popis řešeného prostoru
Jde o docela zvláštní sídliště, s orga-

nickým trasováním cestní sítě rozmís-
těným podél výrazné severojižní osy 
– ulice Hornická. V kolmém směru se 
k ose od východu připojuje druhá osa, 
ulice Spojovací. V místě setkání obou 
os je střed půlkruhu, kolem kterého se 
sídliště rozvíjí západně od hlavní osy. 
Poblíž tohoto středu se měl s největší 
pravděpodobností nacházet centrální 
prostor, troufám si tvrdit, že s ním pů-
vodní koncept musel počítat. V reálu 
z něj však zbylo pouze torzo – o cca 
15 m posunutá uliční čára. Vypadá to, 
že celá tato urbanistická koncepce je 
cíleně založena na myšlence uzavřít 
možnost další zástavby sídlištního 
charakteru západním směrem. V tom-
to smyslu je v konceptu zakódovaná 
určitá kvalita, na kterou lze při revita-
lizaci navázat. 

Dalším výrazným rysem sídliště je 
jeho umístění do jižního svahu. Bohu-
žel na formální půdorysnou geometrii 
byl při návrhu položen větší důraz, než 
na nabízenou přírodní a přirozenou 
kvalitu, kterou nabízela osluněná jižní 
expozice. 

Stávající hustota zástavby neumož-
ňuje kromě několika málo výjimek 
další stavební činnost. Z tohoto úhlu 
pohledu se dá říct, že sídliště je sta-
vebně naplněný prostor, u kterého lze 
zvyšovat pouze jeho kvalitu, nikoli 
objem.

Základní nedostatky 
• Přílišná nadřazenost motorové do-
pravy nad dopravou pěší. 
• Vysoká propustnost silnic, umož-

Studie regenerace Sídliště II, Bystřice nad Pernštejnem
ňující dosažení velkých rychlostí bez 
optických a fyzických bariér. 
• Nedostatečný počet parkovacích 
míst.
• Výskyt nekoordinovaně vzniklých 
ploch a prostorů bez jednoznačného 
určení.
• Nečitelnost hranic mezi veřejnými, 
„polosoukromými“ a „soukromými“ 
prostory.
• Absence bezpečných a „volnočaso-
vých“ pěších tahů.
• Chybějící skloubení estetického  
a funkčního řešení odpadového hos-
podářství.
• Absence centrálního prostoru.

To je pouze hrubý základní výčet 
na první pohled patrných nedostatků. 
V rámci rozboru je pro regeneraci 
zpracován problémový výkres, který 
přímo označuje konkrétní problémová 
místa. 

Přístup k řešení úkolu
Musíme vycházet z předpokladu, 

že v dohledné době nedojde k asana-
ci ani zahuštění stávajícího bytového 
fondu. Vstupujeme tedy do prostoru 
sídliště jako do předem dané struktu-
ry, kterou nelze výrazně měnit, pouze 
zvyšovat její kvalitu. Toto zvyšování 
kvality je směrováno na potřeby a po-
city obyvatel sídliště a tento proces je 
označen pojmem revitalizace. Nejvý-
stižnější překlad tohoto pojmu je sice 
„znovuoživení“, ale já bych spíše řekl, 
že by se mělo jednat o „vnesení nové 
kvality“, která by z anonymních všed-
ních prostorů vytvořila příjemné místo 
k bydlení. 

Jaké prostředky můžeme k tomuto 
cíli použít? 
• Hledat řešení uvedených základních 
nedostatků 
• Zlepšit technický a vizuální stav stá-
vajících objektů
• Za pomoci zeleně, barev, drobné 
architektury a správného trasování 
dopravních tahů přiřadit prostorům 
odpovídající měřítko a charakter.

Při hledání nejlepšího řešení se však 
střetávají dva cíle: 

• Jak už bylo uvedeno, základní-
mi cíly je uspokojení potřeb a pocitů 
obyvatel. Bohužel se většinou tyto cíle 
navzájem vylučují. Nejvýstižnějším 
příkladem je parkování. Požadovanou 
potřebou je mít své zaparkované auto 
co nejblíže a na dohled, ale z hlediska 
pocitů je cíl bydlet v zeleni, klidu a bez 
kolizí s motorovou dopravou. 

• Dalším příkladem je rozdílnost 
pocitů a potřeb různých věkových 
skupin a to hlavně ve vazbě na dětská 
hřiště. Jedna skupina chce mít toto 
zařízení kvůli bezpečnosti na dohled 
a na doslech, jiná kvůli klidu přesně 
naopak. Dalo by se pokračovat desít-
kami dalších příkladů.

Proto se musíme smířit s myšlen-
kou, že nelze navrhnout optimální ře-
šení vyhovující všem.

Ještě je potřeba se zmínit o limitách 

řešeného území. Limita je něco, co 
omezuje návrh řešení z hlediska tech-
nické nebo finanční proveditelnosti. 
V některých případech nelze najít ta-
kové řešení, aby stejnou měrou byly 
uspokojeny potřeby i pocity obyvatel 
a přitom nebyly porušeny hranice sta-
novených limit. V tom případě některý 
z těchto tří faktorů musí být upozaděn. 
Pokud je tímto upozaděným faktorem 
limita, přináší to s sebou zásah do 
technické infrastruktury a tím pádem  
i do investic. Navržené řešení s limi-
tami pracuje, ale ve vybraných pří-
padech je upřednostněno hledisko 
funkční nebo estetické. 

Řešené území není samostatným 
satelitem. Bylo sice donedávna kon-
covou zástavbou města na jeho zá-
padním okraji, ale v současné době 
je připravována a částečně již reali-
zována nízkopodlažní zástavba, která 
má v budoucnu vytvořit přirozený  
a pozvolný přechod mezi volnou kra-
jinou a městem. Proto je do návrhu 
revitalizace zapracován projekt na tuto 
zástavbu pod názvem „Obytný soubor 
Rovinky“.

Dalším převzatým a zapracovaným 
projektem je „Okružní křižovatka  
u kaple sv. Anny“ v místě vjezdu do 
sídliště. 

Třetím projekčním podkladem, kte-
rý byl do projektu revitalizace zapraco-
ván, je návrh „Obnovy veřejných pro-
stranství – hřiště Za starým kravínem“.

Také při stanovení míst pro tříděný 
odpad vycházel náš návrh částečně  
z podkladů předaných investorem pod 
názvem „Svozová místa domácího 
odpadu“

Výsledné řešení bylo několikrát 
konzultováno a upravováno podle po-
žadavků a připomínek investora. 

Celkové urbanistické řešení v sobě 
zahrnuje několik koncepčních celků:
1. Komunikace pro motorová vozidla 
včetně řešení zpomalovacích míst
2. Parkovací místa
3. Pěší trasy a chodníky včetně pře-
chodových míst
4. Vnitrobloky
5. Místa pro dětská hřiště
6. Místa pro domovní a tříděný odpad
7. Centrální prostor
8. Zeleň a terénní úpravy 
9. Rozvojové plochy

Zásady navrženého řešení
1. Komunikace pro motorová vozi-

dla včetně řešení zpomalovacích míst
Řešení motorové dopravy v pohybu 

i v klidu je v současné době jedním ze 
základních kriterií pro stanovení kva-
lity bydlení. Navržené řešení vychází 
vstříc dvěma protichůdným požadav-
kům, což je snadná, rychlá a pohodlná 
dostupnost všech míst a proti ní stojící 
požadavky na bezpečnost, estetiku  
a omezení rychlosti uvnitř sídliště. 

Ulice Hornická - severojižní osa síd-
liště, tvoří v současnosti přímý koridor 
s možností rychlého průjezdu. Přitom 
hlavní funkce této komunikace je pře-

devším přivaděč do sídliště a požadav-
ky na průjezd jsou pouze minimální. 
Proto jsou v návrhu do osy komunika-
ce zakomponovány dva zpomalovací 
prvky. Prvním je nově navržený cent-
rální prostor sídlištního náměstí v mís-
tě křížení s ulicí Spojovací a druhým je 
kruhový objezd v místě křížení s ulicí 
Luční. Tento systém tvoří přirozené 
retardéry, které rozdělují přímý kori-
dor na tři úseky, které opticky i fyzicky 
nutí řidiče k pomalé jízdě.

Ulice Okružní, vycházející z geo-
metrie kruhu, je v projektu regenerace 
trasově upravená tak, aby v prostoru 
před mateřskou školou vznikl půdo-
rysný zpomalovací retardér. Není to 
však jediný důvod pro návrh úpravy 
trasy. Tato úprava má i další pozitivní 
dopady na celkovou koncepci sídliště. 
Díky ní se scelí a rozšíří plocha parko-
vé zeleně před vstupem do mateřské 
školy a přitom se současně zvýší ka-
pacita parkovacích stání. Tato řešení  
s sebou sice přináší nerespektování li-
mity inženýrských sítí v trase původní 
komunikace, ale zato umožní vybudo-
vání komunikační větve rovnoběžné  
s ulicí Hornickou. Tato větev řeší kromě 
zlepšené dopravní obslužnosti hlavně 
deficit v počtu parkovacích míst.

Obdobně jsou na jižní straně sídliště 
navrženy úpravy komunikačních větvi 
před jednotlivými objekty. Větve řeší 
hlavně chybějící parkovací místa.

Nově je také navrženo oboustranné 
šikmé stání za areálem mateřské školy 
v prodloužení ulice Nová čtvrť. Toto 
stání vzhledem ke stísněným podmín-
kám může být pouze jednosměrné,  
a výjezdem na ulici Okružní.

Významným zpřehledněním a sce-
lením zelených ploch je zrušení staré-
ho a návrh nového zásobování mateř-
ské školy a příjezdu k trafostanici.

V severojižním kvadrantu sídliště 
je navrženo také několik úprav v tra-
sování komunikací, jedná se však pře-
devším o úpravy křižovatek a nájezdů 
a o řešení prostoru kolem prodejny 
potravin v ulici Spojovací. 

Nově je navrženo několik komu-
nikací sloužících ke zvýšení kapacity 
parkovacích stání u všech bytových 
domů v této části sídliště.

2. Parkovací místa
Parkování je noční můrou sou-

dobých urbanistů. Požadavky v této 
oblasti jsou snůškou protichůdných 
podmínek. Obzvláště revitalizované 
prostory zápasí s faktem, že původní 
urbanistické koncepce předpokládaly 
méně než třetinové zatížení statickou 
dopravou. Ani sídliště v Bystřici není 
výjimkou. Největší požadavky na par-
kovací místa jsou tam, kde je nejméně 
místa. Záchytná parkoviště v dostupné 
vzdálenosti větší než 100m nefungují. 
Proto je v návrhu nové trasování ko-
munikací podřízeno částečně nutností 
řešit tyto komunikace jako oboustran-
ná parkoviště. Návrh velkorysého 
podzemního parkingu tady naráží na 
nepřekonatelnou finanční bariéru.

Vážení občané, zejména pak oby-
vatelé sídliště II.

Na následujícím dvojlistu Vám 
předkládáme k seznámení a k při-
pomínkování studii „Revitalizace 
sídliště II“. Její zpracování jsme si 
zadali v ateliéru pana architekta Svo-
janovského proto, abychom se poku-
sili předejít jedné společné bolesti asi 
všech sídlišť s vysokou koncentrací 
obyvatel. Opravy jednotlivých prv-
ků i jednotlivé rozvojové aktivity se 
provádějí tak, jak je život přináší a jak 
nastává jejich potřeba. Nejsou pak 
dostatečně koordinované ani časově 
ani prostorově. Zpracovaná studie 
popisuje cílový stav, ke kterému by 
každý dílčí krok, každá dílčí oprava 
i každá dílčí změna měla směřovat. 
Je nutno si říci, že tato studie ukazu-
je stav, jak by sídliště mělo vypadat 
za deset, možná až za dvacet let. A v 
tomto období život přinese mnohé, co 
nás donutí ji v něčem změnit. Avšak 
nejvhodnější chvíle pro posbírání 
námětů občanů, kteří v tomto území 
bydlí, je právě nyní. Takže zveřejnění 
studie v tomto čísle městských novin 
má dva cíle: jednak seznámit veřej-
nost z významným dlouhodobým 
projektem, který radnice připravuje, 
a jednak poskytnout Vám prostor 
uplatnit svoje návrhy a náměty. Tyto 
prosím adresujte Odboru správy 
majetku a investic Městského úřadu.  
                                              Aleš Sitař

(Pokračování na str. 14)
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V některých případech je stávajícího místa před objekty tak 
málo, že parkovací komunikace tvoří nástupní prostory do 
objektů. Pro tento stav neexistuje optimální řešení. Obyvate-
lé se musí vzdát buď parkování, nebo zeleně. Podle konzul-
tací je však jednoznačnou prioritou parkování. 

3. Pěší trasy a chodníky včetně přechodových míst
Návrhy tras chodníků se dají zařadit do tří skupin. 
První skupina zahrnuje chodníky kolem motorových ko-

munikací a parkovišť. Tyto chodníky respektují trasu těchto 
dopravních ploch.

Ve druhé skupině se návrh snaží o přetrasování stávají-
cích pěších tahů tak, aby se v co největší míře předešlo vy-
šlapávání nových chodníčků a podchytily se přímé a logické 
směry pohybu chodců.

Do třetí skupiny patří nově navržené chodníky.
První a druhá skupina vychází z navržených nebo stávají-

cích daností a návrh se snaží pouze o optimalizaci tras. Tyto 
návrhy se obtížně slovně popisují, důležitá je jejich grafic-
ká podoba. Navržené změny tras se zásadně odehrávají ve 
vnitřním prostoru řešeného území. 

Třetí skupina pěších tras je odlišná. Patří do ní především 
promenádní alej vně západní zástavby sídliště. Tento pěší 
tah není jako v předešlých případech nejkratší a nejlogičtější 
spojkou a není ani vynucen žádným provozem. Je plánova-
ný jako sběrnice pohybu směřujícího do přírody. Umožňu-
je téměř nekolizní pohyb lidí a tvoří předěl mezi stávající  
a nově navrženou nízkopodlažní zástavbou. Návrh této „pro-
menádní“ trasy není ukončen, protože zatím nejsou přesně 
známé záměry s jihozápadním okrajem sídliště.

4. Vnitrobloky
Stávající sídliště je složeno ze dvou typů zástavby. Jde  

o liniovou zástavbu tvořící ulice v kombinaci s objekty o 
dvou až třech sekcích. Tento druhý typ objektů vytváří po-
citově prostory vnitrobloků, které však nejsou v současné 
době díky svému otevření jako vnitrobloky vnímány. Proto 
se v návrhu snažíme za pomocí zeleně a částečně i terénních 
úprav zajistit těmto prostorům určitý stupeň intimity. Jenom 
tak totiž začnou obyvatelé jednotlivých objektů vnímat vni-
troblok jako svůj polosoukromý prostor, čímž se zvýší jeho 
užitné vlastnosti a dá se předpokládat, že dojde alespoň k 
částečné změně přístupu obyvatel k údržbě zelených ploch 
vnitrobloků. V dokumentaci jsou jednotlivé vnitrobloky pro 
větší přehlednost označeny písmeny „A – K“.

5. Místa pro dětská hřiště
V prostoru stávajícího sídliště je navrženo 6 dětských 

hřišť o různém vybavení a velikosti. Hřiště jsou plošně roz-
místěna tak, aby pokrývala potřeby pro tento typ vybavení v 
dostupných vzdálenost max. na vzdálenost dvou bloků. Tato 
vybraná místa představují vyšší koncentraci herních prvků 
doplněných o malá hřiště. Konkrétní řešení dětských hřišť 
bude předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. 

U ostatních vnitrobloků se předpokládá základní vybave-
ní ve formě dětských koutků, ale již bez hřišť. Vycházíme  
z toho, že nejlepší herní plochou je dobře udržovaný trávník 
v kombinaci s několika plochami doplněnými terénní mo-
delací a zelení. Do projektu revitalizace je převzat projekt 
hřiště „Za starým kravínem“, pod názvem „obnova veřej-
ných prostranství Za starým kravínem“. Tento projekt zabírá 
podstatnou část vnitrobloku „E“. 

Hlavní herní místa kromě vnitrobloku „E“ jsou umístě-
na:
• Západně od vnitrobloku „A“
• V rozšířeném parku před mateřskou školou
• Uvnitř vnitrobloku „D“, kde jsou spojena s návrhem vět-
ších terénních úprav
• Ve vnitrobloku „I“
• Ve vnitrobloku „J“

6. Místa pro domovní a tříděný odpad
Výchozím podkladem pro umístění kontejnerů byl mate-

riál předaný investorem pod názvem „svozová místa domá-

(Pokračování ze str. 13)

(Pokračování na str. 15)
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cího odpadu“. Bohužel nově navržená koncepce dopravy, 
pěších tahů a zeleně si vynutila také nový návrh umístění 
svozových míst. Tento návrh byl investorem akceptován  
a představuje samostatnou přílohu projektu revitalizace. 

7. Centrální prostor
Každé sídliště by mělo mít svůj identifikátor, který ho 

vyjme z anonymity a přiřadí mu „tvář“. Urbanistická kon-
cepce našeho řešeného sídliště přímo vybízí, aby se tento 
identifikátor umístil do křížení ulic Hornická a Spojovací. 
V tomto prostoru se totiž nalézá pomyslný střed kružnice, 
která tvoří základ trasy ulice Okružní. Navíc je toto místo 
také těžištěm řešeného území. Předpokladem vzniku nové-
ho „Centrálního prostoru“ je asanace kotelny (O28). 

V naší vizi vzniklé v rámci projektu regenerace má „Cen-
trální prostor“ několik funkcí: 
• V první řadě by měl zastávat funkci náměstí – společen-
ského a shromažďovacího prostoru. 
• Dále by měl fungovat jako již uvedený identifikátor. 
• Z dopravního hlediska se jedná o kloub, do kterého se sbí-
hají nejdůležitější dopravní a pěší tahy. 
• Z hlediska bezpečnosti chodců jde o půdorysný retardér 
a místo bezpečného pěšího propojení východní a západní 
části sídliště. 

Asanací kotelny se otevírá možnost optického a pěšího 
propojení s vnitroblokem „E“.

Nově vzniklý centrální prostor lze uzavřít v místě navr-
žené rozvojové plochy o víceúčelový objekt, který spole-
čenským využitím parterové části může podpořit funkci 
„náměstí“. 

8. Zeleň a terénní úpravy 
V procesu revitalizace panelového sídliště hraje zeleň 

jednu z nejdůležitějších rolí. Dokáže zabezpečit potřeby  
a naplnit pocity obyvatel sídliště, dokáže prostor uzavřít, 
zútulnit a zpříjemnit. Dokáže odclonit vše, čeho se v sídlišti 
nelze fyzicky zbavit a co je optickou závadou. To jsou urba-
nistické aspekty funkce zeleně. Možná mnohem důležitější 
jsou však aspekty biologické. Bez zeleně nelze při tak husté 
koncentraci zpevněných ploch a střech udržet odpovídající 
klimatickou pohodu. Jde především o vlhkost ovzduší, která 
snižuje prašnost a zlepšuje dýchání. 

Dále jde o zajištění akustické pohody způsobené sníže-
ním efektu ozvěny a naopak zvýšením částečného hluko-
vého útlumu. 

Proto je v návrhu zastoupeno tolik kategorií zeleně. 
Zvlášť tu uvádíme zeleň veřejnou a parkovou, zeleň vnitro-
blokovou, zeleň zahrady mateřské školy. Schematicky jsou 
označena i nejdůležitější místa pro umístění stromů, místa 
pro umístění keřů, místa pro realizaci bariérové a popína-
vé zeleně a místa pro terénní úpravy. Lze předpokládat, že 
navržená zeleň se nedá realizovat jako samostatný blok v 
plném rozsahu a jednorázově. Bude vždy součástí nějaké 
etapy, nebo ostatních uvedených celků. Podstatou však zů-
stává její nenahraditelnost a nutnost jejího zařazování na 
nejvyšší příčky stupnice důležitosti.

9. Rozvojové plochy
Uvnitř sídliště jsme našli pouze 4 místa pro možný roz-

voj sídliště. Tři místa jsou navržena pro bydlení a služby a 
jedno místo umožňovalo realizaci podzemního parkoviště. 
Vzhledem k finanční náročnosti bylo podzemní parkoviště 
z rozvoje území vyjmuto. 

Pro čisté bydlení lze použít dvě atypické přístavby k ho-
lým štítům bytových domů směrem k ulici Za rybníčkem. 
Tato zástavba je míněna také jako portál mezi sídlištěm  
a nově vznikající nízkopodlažní zástavbou. 

Největší rozvojová plocha sídliště je závislá na asanaci 
stávající kotelny u plánovaného centrálního prostoru. Na 
této rozvojové ploše by se ideálně daly skloubit dvě funk-
ce – bydlení a služby. Osazení objektu je navrženo tak, aby 
jeho hmota zcela neuzavřela průhled do vnitrobloku „E“, 
aby objekt ukončil a uzavřel „Centrální prostor“ východním 
směrem a aby parterová část objektu umožnila provozování 
obchodu nebo služeb.                            Roman Svojanovský

(Pokračování ze str. 14)
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OSOBNOSTI
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SEDM OSOBNOSTÍ BYSTŘICKA
Děkujeme za Vaše hlasy a připomínáme, že v anketě může každý hlasující odevzdat každý měsíc 1 kupón a tím tedy přidělí vždy max. 7 hlasů. Na 

pořadí uvedených osobností nezáleží, každá dostane jeden hlas. Na konci ankety bude sedm hlasujících vylosováno a odměněno zajímavými cenami. 
Hlasovat můžete osobně i poštou, hlasování po internetu bylo zrušeno! Skutečné osobnosti nepotřebují organizovat podporu, za ně mluví jejich práce 
a ohlas mezi lidmi. Všemi způsoby sháněné hlasy ještě samy o sobě z nikoho osobnost neudělaly...

Hlasovací kupón i seznamy kandidátů seženete v Turistickém informačním centru v Bystřici a najdete je na www.bystricenp.cz (kultura, Sedm 
osobností Bystřicka), kde budou stručně prezentováni i další kandidáti. Širší prostor dnes dáváme prezentaci dalších hlavních adeptů na titul Osob-
nost Bystřicka. Dne 1. 3. 2009 zemřel ve věku 86 let Stanislav Hulák, všestranný sportovec a duše sokolské činnosti v Bystřici n.P. Sokolská organizace 
jej navrhuje za dalšího kandidáta na osobnost Bystřicka. Více se o panu Hulákovi dočtete v dnešním nekrologu v Bystřicku.

19. Josef Věromír Pleva (1899 
Svratka - 1985 Brno), učitel, rozhla-
sový redaktor a ředitel, spisovatel, 
autor knih pro mládež. Od r. 1914 
se učil knihařem u mistra Bálka ve 
Svratce. Od r. 1917 bojoval na italské 
frontě, kde onemocněl úplavicí a poz-
ději zápalem plic. Po válce pracoval 
jako knihař v Novém Městě a přitom 
dokončil měšťanskou školu. V r. 1920 
nastupuje na učitelský ústav v Čáslavi 
a po absolvování učí v Novém Městě, 
Křižánkách, Bohuňově a Karasíně, 
kde píše v r. 1927 svou první knihu 
Eskorta (vyšla 1929). Od 1930 učí 
Pleva v Brně, kde ho Václavek vyzval 
k psaní pro děti. Vzniká tak Malý 
Bobeš (1931-1934, přeprac. 1950 a 
1953), Hoši s dynamitem (1934) a 
Kapka vody (1935). Od r. 1936 pra-
cuje v rozhlase, po únoru 1948 má 
funkce v Syndikátu spisovatelů, stává 
se i ředitelem brněnského rozhlasu, 
ale od r. 1953 se věnuje jen spiso-
vatelství. Vydává Náruč maminčinu 
(1943), Budulínka (1946), Budík 
(1948), Jedinou cestu (1954), Dávno 
tomu (1970), Přátelé (1974) ad.

20. Vincenc Koutník (1911 samo-
ta „Jalovčí“ u Dolní Rožínky - 2007 
Bystřice n. P.), sportovec-sokol, 
hrdina protifašistického i protikomu-
nistického odboje, politický vězeň, 

uznávaná osobnost, čestný občan 
města Bystřice nad Pernštejnem 
(2006), nositel Československého 
válečného kříže 1939 a Medaile Za 
hrdinství (2002). Většinu války strávil 
v ilegalitě, spával po lesích a dvakrát 
se prostřílel z obklíčení. Po komunis-
tickém puči si to zopakoval a nakonec 
si odseděl skoro 15 let v nejhorších 
komunistických kriminálech.  Jeho 
pozoruhodné a poctivé skutky nako-
nec přitáhly pozornost televizních 
i rozhlasových tvůrců, spisovatelů, 
studentů, pozornost mnoha starých i 
mladých obdivovatelů. 

 

21. Ak. malíř Alois Lukášek 
(1911 Zlatkov - 1984 Nedvědice), 
známý krajinář Bystřicka. Do školy 
chodil i v Bystřici, vystudoval učitel-
ský ústav v Žatci, učil v Ostrově nad 
Oslavou, Mirošově, Zvoli a od roku 
1937 devět let v Daňkovicích. Tam 
navázal kontakt s malíři jezdícími 
do Sněžného a v letech 1945-1949 
vystudoval z jejich podnětu Akade-
mii výtvarných umění. Po absolvo-
vání učil v Jimramově, Nedvědici a 
konečně i v Bystřici (1956 – 1964). 
Od roku 1964 se věnoval jenom tvor-
bě. Maloval kytice, zátiší, figury, ale 
především krajiny. Ve stovkách olejů 
zachytil milovanou Vysočinu v je-
jích proměnách.V roce 1977 se stal 
zasloužilým umělcem, v roce 1981 
dostal Řád práce a ve stejném roce 
otevřel Síň odkazu Mistra Lukáška 
v bystřickém muzeu, kde dodnes 
najdete spoustu jeho děl. 

22. Josef Kšica (1926 Pivoni-
ce – 2001 Bystřice n. P.), pedagog, 
pohotový bystřický sbormistr, citli-
vý hudebník a skladatel. V Bystřici 

založil dětský sbor Kohoutek, smí-
šený sbor gymnázia a pěvecký sbor 
Vysočina. Kšicovo Otvírání pramenů 
vzniklo na text Mil. Bureše, skladba 
Vysočině (1958) zase  na milé verše 
Oldřicha Mikuláška, které autor věno-
val městu Bystřici nad Pernštejnem. 
Kromě mnoha písní jmenujme cyk-
ly Pivonické tance, Pastorely, Roční 
miniatury, Modlitbu, Ukolébavky, 
Hymnus, Novému životu, Obrázky 
z Vysočiny, Dvojzpěvy z Vysočiny, 
Vernisáž či Salón kytic. Sbor Já se 
tam vrátím napsal pro ženský sbor, 
barytonové sólo a klavír na výběr z 
textů Františka Halase. Josef Kšica 
zhudebnil i Pernštejnské anonymy, k 
znovuodhalení sochy TGM v Bystři-
ci složil Intrádu a sbor Otvírání země, 
k sedmdesátinám malíře Al. Lukáška 
zkomponoval dětský sbor Okénka 
rámů, k otevření Kulturního domu v 
Bystřici skladbu Vítej v kraj můj, vítej. 
Vernisáže malířů  Vysočiny hudebně 
doprovázel na příčnou flétnu. Tiskem 
vyšla Kšicova „Metodika dětského 
sborového zpěvu“ a „Zpívané suity“ 
pro děti mateřských škol. Jím sebra-
né písně z Pivonic i z Hlučínska byly 
zveřejněny v „Průvodci písňovými 
sbírkami“. Samostatně vyšly „Lidové 
písně z Kravař“ (1998).

23. Miloslav Ištvan (1928 Olo-
mouc – 1990 Brno), hudební sklada-
tel a pedagog, odmalička vyrůstal v 
Bystřici. Z bystřické měšťanky odešel 
na gymnázium (Praha, Nové Město, 
Brno). Již v období středoškolských 
studií začal M. Ištvan komponovat, 
byl však také praktický muzikant: 
hrál sólově na klavír nebo doprová-
zel, hrál na hornu v dechové kapele 
v Novém Městě na Moravě a v době 

studia na JAMU v Brně působil v 
mládežnickém Souboru J. Fučíka 
(písně a tance, estrádní orchestr) 
především jako umělecký vedoucí a 
aranžér, ale také jako akordeonista, 
kytarista a kontrabasista. Na brněnské 
JAMU vystudoval kompozici (1948-
1952). Na stejné škole pracoval jako 
asistent, docent a krátce (1970-1971) 
byl i prorektorem. Autor např. orches-
trálních děl: Balada o Jihu, Zaklínání 
času, Tempus irae, Vokální symfonie, 
také Znělky ke 400. výročí povýšení 
Bystřice na město. V roce 1980 ini-
cioval a zorganizoval volné sdružení 
hudebních skladatelů a muzikologů, 
lidí (pozdější Camerata Brno), které k 
sobě vázalo obdobné politické smýš-
lení a tendence svobodně, hluboce, 
hledačsky tvořit .

24. Eduard Valdhans (1928 
Černvír), pedagog a malíř. Eduard 
Valdhans vystudoval učitelský ústav 
v Brně a učil na Hlučínsku, kde začal 
malovat. V letech 1956 – 1959 absol-
voval v Praze dálkový kurz kresby 
a malby. V roce 1961 se s rodinou 
usadil v Bystřici nad Pernštejnem. 
Působil zde pedagogicky jako ředitel 
školy a samozřejmě se sám umělecky 
realizoval. Maloval vysočinské kraji-

Medailonky dalších kandidátů

Pokračování na str. 17
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ny i zátiší, nevyhýbal se ani kresbě a 
grafice. Jeho díla zdobí příbytky čet-
ných domácností na Bystřicku i jin-
de, najdete je ve školách, knihovnách, 
kulturních domech a jiných veřejných 
budovách. Obrazy má ve všech svě-
tadílech, v Evropě třeba ve Švédsku, 
Anglii, Rusku či Švýcarsku.

25. RNDr. Ludvík Ducháček 
(1950 Brno), zpěvák, hudební znalec, 
mineralog. Od roku 1973 pracoval v 
Uranových dolech v Dolní Rožínce až 
do konce roku 1990 jako geolog úse-
ku, geofyzik a krátce i jako pomocný 
měřič. V Bystřici nad Pernštejnem 
bydlel v letech 1979 - 2007. Úspěšný 
účastník televizních soutěží „Deset 
stupňů ke zlaté“ (1975 – 1976 v obo-
ru „Slavní pěvci“) a „Buď anebo“ 
(1982 zvítězil v oboru „Světová ope-
ra“). Sám zpíval ve sboru a v letech 
1981 – 2007 byl předsedou Klubu 
přátel hudby v Bystřici. Celých 26 let 
tedy pomáhal organizovat koncerty 
pro bystřické publikum. Pan Duchá-
ček také nasbíral odhadem na 2 000 
kusů nerostů, hornin a zkamenělin, 
z nichž asi 1 500 položek věnoval 
Městskému muzeu v Bystřici nad 
Pernštejnem. 

 

26. Josef Kšica ml. (1952 
Opava),všestranný hudebník, var-
haník, cembalista, sbormistr a 
skladatel, vyrůstal v Bystřici, kde 
vystudoval gymnázium. Po studiu 
na brněnské konzervatoři u prof.
V.Bělského(varhany) a u prof. 
J.Ducháně ( kompozice).Na  hudeb-
ní fakultě AMU v Praze u prof. 
M.Šlechty a Jiřiny Pokorné (opět var-
hany).Poté se stal postupně varhaní-
kem v několika pražských chrámech. 
V kostele sv. Antonína v Holešovi-

cích a v kostele Nejsvětějšího Srd-
ce Páně na Vinohradech. Současně 
byl varhaníkem  v Jubilejní pražské 
synagoze v Jeruzalémské ulici (vrch-
ní kantor Dr.Ladislav Blum).Působil 
jako korepetitor, zpěvák a varhaník 
v našich předních sborových těle-
sech (Pražský mužský sbor, Kühnův  
smíšený sbor, Pražský filharmonický 
sbor, Pražský komorní sbor). Úspěš-
ně účinkoval na mnoha zahraničních 
festivalech v roli cembalisty a varha-
níka. Od roku 1999 je varhaníkem 
a ředitelem kůru katedrály sv. Víta 
v Praze a sbormistrem Pražského 
katedrálního sboru. Dále působí jako 
cembalista a varhaník v souboru Ars 
instrumentalis pragensis, který v roce 
1996 získal 1. cenu a zlatou medaili 
na mezinárodní soutěži v japonské 
Ósace za interpretaci triových sonát 
Jana Dismase Zelenky.Je zakláda-
jícím členem souboru Mysterium 
musicum Praha. Věnuje se též rea-
lizacím staré české duchovní hudby 
pro novodobé premiéry. V říjnu 1996 
účinkoval na úvodním koncertě obno-
vených a nově vysvěcených varhan 
v bystřickém chrámu sv. Vavřince. 
Manželka Pavla je koncertní pěvky-
ní, syn Přemysl (1981) pokračuje v 
rodinné tradici, nyní studuje varhanní 
hru na pražské HAMU u prof. Popel-
ky a sám též koncertuje.

27. Karel Rossí (1955 Brno), aka-
demický malíř. V letech 1971 - 1975 
vystudoval Střední uměleckoprů-
myslovou školu v Uherském Hradišti 
a poté v letech 1975 - 1980 Akade-
mii výtvarných umění v Praze (u 
profesora Karla Součka). Je členem 
výtvarné skupiny Položená osmička. 
Samostatně vystavuje od roku 1981 
v Praze, Brně,  Žďáru nad Sázavou, 
v Bystřici nad Pernštejnem, ve Zlíně, 
Jihlavě, Prostějově, v Helsinkách, 
Klagenfurtu, Benátkách, Mnichově 
ad.  Karel se věnuje malbě krajin a 
zátiší malovaných staromistrovskou 
technikou. Jeho plátna vyprávějí 
složité příběhy, do reálné krajiny 
zasazuje transcendentní děje a  pro-
bouzí v divákovi fantazii.

28. Tomáš Rossí (1955 Brno), 
akademický malíř. Studoval stejné 
školy jako bratr Karel a stal se asi 
nejdynamičtější osobností z bystřic-
ké malířské rodiny. Studijně pobýval 
na Academia di Belle arti v Perugii 
(Itálie). Do výtvarného života vstou-
pil na počátku 80. let jako jeden z 
výrazných představitelů nové expre-
sivní malby (neoexpresionismus), 
která měla jedinečné předpoklady 
v autorově eruptivním malířském 
temperamentu. Projevil se v plátnech 
rozměrných formátů a průrazné akry-
lové barevnosti. Kolem roku 1990 
však zjemnil svůj malířský styl, kon-
centruje kompozici, soustřeďuje se 
na výtvarné kvality obrazu a uvolňuje 
svůj osobitý ironický humor. Vysta-
voval v Brně, Praze, Olomouci, Ml. 
Boleslavi, Křížovicích, ale i v Kobe, 
Toulouse, Amsterodamu, Budapešti, 
St. Pöltenu, Rimini, ad. V současné 
době tvoří nejvíce obrazy s duchovní 
tematikou.

 
29. Božena Rossí (1957 Podbre-

zová), akademická malířka.
V patnácti letech odešla jako 

Boženka Čtvrtlíková z Podbrezové 
na uměleckou průmyslovku do Uher-
ského Hradiště, kde poznala Karla 
Rossí. Oba později vystudovali i Aka-
demii výtvarných umění v Praze a 
jako životní partneři nacházejí domov 
v Bystřici. Boženka Rossí absolvuje 

na AVU v roce 1982 a získává přitom 
Cenu ateliéru.

Na Bystřicku se pak rodí celý 
rodinný výtvarný klan. Boženka se 
inspirovala symbolizmem i surrealiz-
mem, tvořila soubory zátiší i krajiny 
a došla k poznatku, že právě tady je 
doma! 

Časem našla cestu k abstrakci a 
zdůrazňuje, bravurně zvládla řemes-
lo, techniku. Maluje, maluje, maluje 
a vystavuje. Samostatně od roku 
1983 v Brně, Frýdku-Místku, Jihla-
vě, Telči, Křížovicích, Žďáře, Praze, 
Kroměříži, Berouně, Prostějově, Zlí-
ně, ale i v Helsinkách, Klagenfurtu, 
St.Poltenu, Frankfurtu nad Moha-
nem, Echingu, Benátkách či Berlíně.

30. Jiří Štourač (1960 Nové 
Město na Mor.), akademický malíř. 
Vyrůstal ve Švarci, ale v Bystřici 
vystudoval gymnázium (1975-1979) 
a právě zde se začal vážněji zajímat o 
výtvarné umění. V letech 1979 – 1984 
vystudoval Akademii výtvarných 
umění v Praze. Tvořil krajiny, ale už 
počátkem 80. let přesedlal na figury 
a především kreslil vlastní představy. 
Hned po pádu komunizmu je pozván 
na Akademii, kde se stal asistentem a 
zůstal jím do června 1995. Na prvním 
místě miluje Vysočinu! Nikdy netvo-
ří komerčně. Počet výstav nepřehání 
a obrazy prodával vyjímečně. Přesto 
je ctěn kritiky i zasvěcenými přízniv-
ci. Velké plochy pokrýval často doko-
nalou uhlovou kresbou, která byla 
vnějším projevem autorova duševní-
ho a duchovního hledání i nalézání, 
jeho úvah o smyslu života i smrti. 
Současně je i skvělým portrétistou a 
ilustrátorem. V létě 1991 došel pěšky 
až do Španělska! Na jaře 1999 vyšla 
kniha „Cesta do Compostely“, kterou 
napsal s Ivanem Kolmanem společně. 
Jiří Štourač ilustroval skvělým způ-
sobem Erbenovu Kytici, dále zpěv-
ník duchovník písní „METANOIA“, 
román Hynka Jurmana Ve znamení 
zubří hlavy, básnickou sbírku Miloše 
Doležala Čas dýmu a knihu H. CH. 
Andersena Šťastný Per. Založil rodi-
nu a vrhl se zase na barvu, která je 
podle něj symbolem radosti. Žije v 
Novém Městě na Moravě, ale rád by 
se vrátil na Bystřicko.  

 Hynek Jurman

Pokračování ze str. 16
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA DUBEN 2009

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

Pátek 3. dubna - malý sál KD - 19.30 
– 24.00 hodin
26. OCHUTNÁVKA VÍN 

Prezentace firmy „Rodinné vinařství 
Vrátil“, oblast Morava, vinařská pod-
oblast velkopavlovická, Starovice

Rodinné vinařství je vedeno pod 
hlavičkou společnosti Bohemia Ca-
nopus. Vyrábí vína z vlastních vinic z 
oblasti Starovic a Šakvic, kde se daří 
vinným révám jako je chardonnay, 
burgundské šedé, sauvignon blanc, 
tramín, ryzlink rýnský, merlot a mod-
rý portugal. O víně hovoří sklepmistr  
a majitel firmy Ing. René Vrátil.
Zpívá Jožka Šmukař, hrají Jan Rampá-
ček – cimbál a Petr Mikulka - housle
Hlavním reklamním partnerem večera 
je firma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 70 Kč, omezená kapacita sálu!
Předprodej: KD od 16. 3. 2009

Úterý 7. dubna – velký sál KD – 15.00 
– 17.00 hodin
Pořádají: Mateřské školy Bystřice n. P.
AKADEMIE MATEŘSKÝCH 
ŠKOL

Slavnostní vystoupení dětí bystřic-
kých mateřských škol a výstava vý-
tvarných prací
Vstupné: dobrovolné

Středa 8. dubna - velký sál KD - 15.00 
- 19.00 hodin
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNÍ 
DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Neděle 12. dubna – malý sál KD 
– 20.00 hodin
VELIKONOČNÍ TANEČNÍ VE-
ČER PŘI SVÍČKÁCH

Reprodukovaná hudba od 70. let až 
po současnost včetně hudby na přání 
pro všechny věkové kategorie

Velký výběr vín – míchané nápoje 
– výběr minutkových jídel – půlnoční 
losování vstupenek o ceny
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 70 Kč
Předprodej: KD od 23. 3. 2009

Středa 15. dubna – velký sál KD 
– 17.00 hodin
OPERETA
RŮŽE Z ARGENTINY
Hrají členové Pražské komorní zpěvohry

Jedna z nejvtipnějších a nejtem-
peramentnějších hudebních komedií 
světoznámého skladatele Járy Bene-
še. Hudební komedie vznikla v roce 
1940 a do dneška baví diváky svým 
humorem, aktuálností, romantikou  
a exotikou. 

Hrají: Jan Přeučil, Jiří Štědroň/Er-
nesto Čekan, Jana Fabiánová/Lucie 
Černíková, Andrea Sousedíková,  
J. Dodo Slávik, Jana Koutová/Iva Bu-
ková, Libor Žídek/Václav Vostárek
Režie: Libor Žídek
Předprodej: knihkupectví od 25. 3. 2009

Pátek 17. dubna - velký sál KD – 10.00 

hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK

Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 12 Kč, veřejnost 17 Kč

Pátek 17. dubna – velký sál KD 
– 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
QUANTUM OF SOLACE – JA-
MES BOND 007

Nekonečná pouť za spravedlností 
napříč celým světem tentokrát Bonda 
svádí dohromady s krásnou, ale prud-
kou Camille. Ta ho zavádí k Dominicu 
Greenovi, bezcitnému obchodníkovi  
a hlavnímu šéfovi tajemné organizace 
Quantum. Milovníci „bondovek“ si 
přijdou jistě na své!
Hrají: Danile Craig, Olga Kurylenko, 
Gemma Arterton, Judi Dench, Jeffrey 
Wright, Giancarlo Giannini, Jesper 
Christensen a další
Režie: Marc Foster
zvuk Dolby Digital 5.1 – 100 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 8. 4. 2009

Sobota 18. dubna – velký sál KD 
– 19.30 hodin
Pořádá: SONK při ZUŠ a KD Bystřice n. P.
KONCERT
LETEM VALČÍKOVÝM SVĚ-
TEM aneb od menuetu k valčíku
Hudba: Orchestr N. Kyjovského, řídí 
Lenka Macháčková
Tanec: žáci SOŠ a VOŠ v Bystřici  
n. P. a taneční skupina „Krok sun 
krok“, choreografie Eva Bačovská
Program: barokní, klasicistní, roman-
tické i současné sklady – např. G. Ph. 
Telemann, F. Lehár, J. Strauss a další 
Některé skladby doprovodí tanečníci 
ukázkami tanců
Vstupné: dobrovolné

Středa 22. dubna – velký sál KD – 8.30 
a 10.00 hodin
VÝCHOVNÝ POŘAD
MEMENTO

Dramatizace známého románu Rad-
ka Johna v provedení Víta Chadimy  
a Oto Rajmana z agentury RAJCHA.

Memento je román o narkomanech. 
Posluchač se dostává do středu dění, 
do života těch, kteří propadli droze, 
pro něž se stává fetování hlavním či 
spíše jediným smyslem života. Urče-
no: 7. - 9. tř. ZŠ a SŠ
Vstupné: ZŠ, SŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč

Středa 22. dubna – velký sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT - NEZMAŘI

Stálicí české hudební scény v oblas-
ti folkové, trampské a country písně je 
jihočeská skupina Nezmaři. Skupina 
vznikla v roce 1978 a za 30 let se vy-
švihla mezi špičkové folkové kapely. 
Dvojnásobný nositel Porty, dvojnásob-
ný vítěz divácké ankety „Zlatý klíč“, 
12 CD – to je vizitka této party muzi-
kantů a zpěváků, ve které se vystřídalo 

za 30 let více jak 10 interpretů.
Repertoár je kladně ovlivněn tvor-

bou velikánů folku jako jsou Pavel 
Žalman Lohonka a Miki Ryvola. 
Současné složení kapely je následující:
Tonda Hlaváč – kytara a zpěv
Šárka Benetková – zpěv
Pavel Zajíc – kytara, zpěv
Pavel Jim Drengubák – basa, zpěv
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: knihkupectví 6. 4. 2009

Čtvrtek 23. dubna – velký sál KD 
– 18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P.
KONCERT
SPOLEČNÝ KONCERT ZUŠ VRA-
NOV N. T. a ZUŠ BYSTŘICE N. P.

Vystoupí žáci a učitelé z obou škol 
Z Vranova n. T. vystoupí taneční 

soubor s cimbálovou muzikou, žáci 
literárně dramatického oboru a další 
hudebníci. Program doplní soubory  
a žáci bystřické ZUŠ.
Vstupné: dobrovolné

Pátek 24. dubna – velký sál KD 
– 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
TOBRUK
Film oceněný 3 soškami Českého lva.

Druhá světová válka, podzim roku 
1941. Do Němci a Italy obleženého 
města Tobruku v severoafrické Libyi 
jsou odvedeni vojáci 11. východního 
československého praporu. Mezi nimi 
i mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho na-
ivní a idealistické představy o hrdin-
ství a válce jsou syrově konfrontovány 
s nesnesitelným peklem africké pouš-
tě, dennodenním ohrožením života  
a všudypřítomnou smrtí.

Hrají: Jan Meduna, Petr Vaněk, Ro-
bert Nebřenský, Kryštof Rímský, Ma-
těj Hádek, Michal Novotný, Andrej 
Polák, Matúš Krátky a další
Režie: Václav Marhoul
zvuk Dolby Digital 5.1 – 100 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 15. 4. 2009 

Pondělí 27. dubna – velký sál KD 
– 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTA-
VENÍ
JAK PRINCEZNA MÁŇA ZA-
CHRAŇOVALA MARTINA  
Z PEKLA
Hraje: Divadélko Andromeda Praha 
– Andrea Sousedíková a Dodo Slávik

Hloupý čert Haramáš sebere místo 
lakomce Hrabala hodného Bártovic 
Martina do pekla. A jelikož co peklo 
jednou schvátí, již nikdy nevrátí, musí 
Martina osvobodit statečná princezna 
Máňa. Jak se jí to podaří, uvidí děti ve 
veselé pohádce plné písniček.
Určeno: MŠ a 1. – 3. tř. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč

Úterý 28. dubna – malý sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
PETR ŠPAČEK – baryton

FRANTIŠEK KRATOCHVÍL 
– klavír a hosté

Petr Špaček, rodák z Bystřice nad 
Pernštejnem, kde absolvoval gymná-
zium. Po vystudování JAMU v roce 
1999 nastoupil na pozici sólisty Mo-
ravského divadla Olomouc, obor ba-
ryton, kde působí dodnes. Mezi jeho 
stěžejní repertoár patří např. postavy 
Papageno (Kouzelná flétna) Don Gi-
ovanni (stejnojmenná opera), Hrabě 
Tomskij (Piková dáma), Marbuel 
(Čert a Káča) a další. 

František Kratochvíl vystudoval 
JAMU v Brně, obor klavír a na této 
školy také od roku 1974 až dodnes 
pracuje jako odborný asistent klavírní-
ho oddělení.
Program: W. A. Mozart – Kouzelná 
flétna (Papageno), Figarova svatba 
(Figaro), Don Giovanni (Giovanni 
„Šampaňská“, Zerlina a duet Giovan-
ni + Zerlina)
P. I. Čajkovskij – Evžen Oněgin (árie 
Oněgina)
B. Smetana – Braniboři v Čechách 
(Ludiše), Čertova stěna (Vok), Hubič-
ka (Vendulka)
U. Giordano – Andrea Chénier (Ge-
rarde)
Vystoupení se uskuteční v rámci cyk-
lu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH – Ra-
thgeber k.s.
Vstupné:100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD 20. 4. 2009

Čtvrtek 30. dubna – hlavní program  
u koupaliště
ČARODĚJNICE

Po roce se opět sejdeme za jakého-
koli počasí u ohně na koupališti. Sraz 
všech čarodějnic, čarodějníků, ale  
i ostatních se koná v důsledku před-
pokládané rekonstrukce náměstí až  
u „ohně“ od 20.00 hodin. Zde dosta-
nou všichni, kteří patří mezi čarodějni-
ce a budou tak vypadat, čokoládovou 
medaili a budou zařazeni do slosování 
o hodnotné ceny. Od 20.00 hodin hraje 
Dechová hudba P. Slezáka.
Zapálení ohně cca ve 20.30 hodin.
Pro dobrou náladu hraje populární 
country skupina PUNC, bohaté ob-
čerstvení, soutěže a OHŇOSTROJ … 
samozřejmě bude!!!
Poděkování za spolupráci: DDM, Les-
ní společenství obcí s.r.o., Sbor dobro-
volných hasičů, WERA WERK s.r.o.

Změna programu vyhrazena!
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ROŽENSKÉ NETRADIČNÍ SÁŇKOVÁNÍ
Masopustní čas a přívaly sněhu 

inspirovaly naši školu k vyhlášení 
netradičního sjezdu v maskách na 
čemkoli. Vynalézavost a fanta-
zie dětem a také jejich rodičům 
opravdu nechybí, takže po impro-
vizované sjezdovce se na sáňkách, 
bobech a pytlech proháněly rozto-
divné masky, čerti, myška, slečna 
v noční košili, dřevorubec a další 
záhadné bytosti. Bravurní jízdu na 
lopatě předvedl Spiderman. Vel-
kou pozornost vzbudil potápěč s 
rukávky, který si zjevně spletl roční 
období. Svoje sáňky s nezbytnou 
kojeneckou výbavou do cíle při-

…kolik tatínků se nabízelo, 

že Nastěnku zahřeje !

Smích prý prodlužuje život. Pokud 
se toto tvrzení zakládá na pravdě, bu-
dou návštěvníci blažkovského karne-
valu opravdu dlouho naživu. 

V sobotu 14. února se za námi do 
Blažkova přišlo pobavit skoro tři sta 
lidí z okolních vesnic i měst. Přichys-
tali jsme karneval pro děti a docela 
nás překvapilo, že je čím dál více 
lidí, kteří mají smysl pro humor,  chuť 
se bavit a věnovat se dětem. Rok od 
roku se návštěvnost zvedá. Začínali 
jsme se čtyřmi desítkami místních 
dětí a v letošním  ročníku nám nezby-
la židle volná. Hosté byli bezvadní, 
vůbec jim nevadilo, že jsme děti usa-
dili na zem, aby  lépe viděly a snadně-
ji se  dostaly k soutěžím. A přestože 
se v dnešní době tvrdí, že jsou lidé k 
sobě bezohlední a sobečtí, musíme s 
radostí konstatovat pravý opak. Ať se 

Baba Jaga hnula kamkoliv, všude jí 
hosté dělali místo. A když macecha 
Nastěnce hubovala, z domu ji hnala 
a líbezná dívenka  na mrazu téměř  
umírala, kolik tatínků se nabízelo, 
že Nastěnku zahřeje. Pak že nejsou 
dobří lidé. Přáli bychom Vám, abyste 
viděli, co dobrých skutků chudáci ro-
diče činili, když  své děti na hřbetech 
nosit museli! A že dobra není nikdy 
dost, dětičky přispěchaly   Nastěnce 
na pomoc. Zalévaly pařez a jakmile 
Ivánek dostal od loupežníků nářez, 
neváhaly, nebály se, chytly lano a s 
pány loupežníky popraly se. Pouče-
ním do budoucna pro nás je, že  pět 
metrákových loupežníků - dost málo 
je! 

Faktem je, že pokud  budou blaž-
kovské maminky a babičky péct tak 
dobré cukroví, jako napekly na le-
tošní karneval, tak v příštím roce  o 
statné loupežníky rozhodně nouze 
nebude. 

Poděkování patří nejen Vám, kte-
ří jste přišli, ale i všem obyvatelům 
obce, neboť se téměř nenajde rodina,  
která by s karnevalem nepomohla. 

A pokud máte chuť něco alespoň 
malého pro ostatní udělat, neváhejte 
a pusťte se do toho! Vždyť i z mála  se 
může stát dobrá tradice. 

vezlo i miminko. Někteří odváž-
livci prosvištěli mezi slalomovými 
brankami v dětské vaničce, přenos-
né tašce z dětského kočárku nebo 
dokonce na obrovském plechu na 
maso. K vidění byly také akroba-
tické prvky, za něž by se nemusel 
stydět ani Aleš Valenta. Naštěstí 
nikdo nebyl zraněn a vozítka také 
přežila kousky, z nichž přihlížejí-
cím naskakovala husí kůže. Všichni 
zúčastnění byli nakonec odměněni  
medailemi ze slaďoučkého perníku 
a odnášeli si domů hezké zážitky ze 
sportovního dopoledne.

ZŠ a MŠ Rožná

Již podruhé nabídla družina Zá-
kladní školy v Rožné dětem, jejich 
rodičům a široké veřejnosti možnost 
strávit příjemný podvečer ve společ-
nosti knih. V týdnu od 9. do 13. úno-
ra 2009 se tu opět uskutečnila akce 
Bystřicko čte dětem, jejímž hlavním 
cílem je obnovit a podpořit pravidel-
né hlasité čtení dětem.

Týden zahájil předčítáním pověstí 
ze svých knih Ing. Hynek Jurman. 
Se svými pověstmi z Rožné vystou-
pili i žáčci naší školy, které při loň-
ském čtení pan Jurman vyzval, aby 
také sami začali tvořit. 

V úterý z knihy K. Čapka Deva-
tero pohádek předčítala slečna Lea 
Surovcová, spolupracovnice České 
televize Brno. Společně s panem 
Kolbabou si děti vyzkoušely těžký 
život listonoše, když luštily adresu a 
překládaly telegram z morseovky. Na 
závěr dostali zajímavý úkol - sepsat 
dopis, který někoho potěší. Domů si 
tak každý nesl hezké psaníčko se spe-
ciálním sladkým razítkem.

Četbou úryvků z knihy Oldřicha 
Blažíčka Mládí na Vysočině přenesla 
paní Marie Punčochářová všechny 
přítomné do doby před sto lety, kdy 
tento slavný malíř prožíval v Rožné 
svoje dětství a mládí. Bylo zajímavé 
srovnávat, jak vypadala naše obec 

Rožná čet la  dětem
dříve a jak vypadá dnes. Dospělí si 
připomněli svoje zážitky z mládí a 
děti zjistily, že dříve dětství nebylo 
jen plné her a zábavy. Historickou 
atmosféru dotvořily předměty dnes 
již málo známé, takže poznat jejich 
dřívější použití nebylo snadným úko-
lem. I psaní husím brkem při petrolej-
ce se stalo výjimečnou atrakcí. Tento 
den se také stal významným pro naše 
prvňáčky, kteří převzali symbolický 
Čtenářský glejt a knihu, jako odměnu 
za svoji snahu a pokrok ve čtenář-
ských dovednostech.

Kniha 5 minut před večeří Ivy Pro-
cházkové, kterou velmi krásně pře-
četla paní Marie Trávníčková, nás 
seznámila s příběhem slepé holčičky 
Babety. Děti si mohly vyzkoušeli 
jaké to je, „poslepu“ se pohybovat v 
neznámém prostoru a poznávat svět 
pouze pomocí sluchu, hmatu, čichu 
nebo chuti. 

Poslední den tohoto týdne nás pan 
farář Römer seznámil s historií Bib-
le a tradicí Velikonoc tak, jak ji zažil 
Ježíš Kristus. Během diskuze pak 
zodpověděl řadu dětských dotazů. 

Doufáme, že čtení přineslo všem, 
kteří se ho zúčastnili, mnoho krás-
ných a zajímavých zážitků a potvrdi-
lo motto této užitečné akce: „Televize 
dítě neobejme, nepřitulí, neodpoví na 

jeho dotazy. Čtení pouhých 20 minut 
denně je neocenitelný vklad do ma-
lého človíčka, do záchrany rodinných 
vazeb a lidskosti ve společnosti, již 
kraluje odosobněný svět počítačů, 
internetu a televize.“ 

Poděkování také patří všem orga-
nizátorům a sponzorům, kteří se na 
této akci podíleli.

ZŠ a MŠ Rožná
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Bystřicko čte dětem
Také ve Strážku se četlo dětem

Krásnému projektu Čtení dětem 
bylo na stránkách Bystřicka již věno-
váno tolik zajímavých příspěvků, že 
je těžké uveřejnit něco nového. A tak 
mi dovolte napsat tento článek jako 
poděkování Mikroregionu  Bystřicko 
ze získaný grant, jehož zásluhou bylo 
pro nás, okolní školy a obce, daleko 
snazší projekt uspořádat a  jako podě-
kování všem na naší škole, kteří měli 
tolik práce s organizací celé akce. 
Zbývajících pár slov bych chtěla na-
psat spíš jako seznámení s těmi, kteří 
naši školu navštívili a přispěli tak ke 
krásnému „čtecímu“ týdnu. 

Vše začalo v pondělí 23.2. v 17.00 
hodin, kdy přijel do Štěpánova číst 
charismatický český herec Ondřej 
Vetchý. Představovali jsme si ho z 
mnoho filmů a přisuzovali mu jen 
ty nejlepší vlastnosti. Ve skrytu duše 
jsme se obávali, aby nás trochu ne-
zklamal. Jenže právě naopak. On 
předčil veškerá naše očekávání. Naši 

Štěpánov opět četl dětem

„Knihy jsou lidem tím, čím jsou 
perutě ptákům,“ pronesl kdysi an-
glický básník John Ruskin. Co zna-
menají knihy pro Vás? Za naši školu 
mohu říci, že pro nás se kniha stala 
nezbytnou životní potřebou. Samo-
zřejmě ne všichni považují četbu za 
něco důležitého a obohacujícího, a 
tak jsme přemýšleli, jak literaturu 
těmto dětem ještě více přiblížit, jak je 
k četbě motivovat. S radostí jsme se 
proto zapojili do mikroregionálního 
projektu „Česko čte dětem.“

Naše společné podvečerní čtení 
probíhalo v týdnu od 2. do 6. břez-
na 2009 v budově základní školy. 
Před prvním pondělním setkáním 
jsme byli všichni velmi napjatí, ko-
lik malých čtenářů, jejich rodičů, či 
prarodičů si najde čas a stráví s námi 
nevšední odpoledne. Byli jsme velmi 

mile překvapeni. Nečekaně početná 
účast potěšila i našeho prvního hos-
ta, pana Ing. Karla Kalného, jehož 
velkým koníčkem je potápění. Pro 
naše čtení si připravil úryvek ze své 
nejoblíbenější knihy s názvem Afri-
ka – život a smrt od Josefa Vágnera. 
Diváky velmi zaujal i filmový medai-
lonek „Co se skrývá pod hladinou“. 
Po besedě byli všichni pozváni k ma-
lému občerstvení. A nejen to, děti si 
mohly v dílničce pomocí barviček na 
sklo vybarvit zvířátka, která si odnes-
ly s sebou domů. Z prvního dne jsme 
měli velmi dobrý pocit, a tak jsme se 
nemohli dočkat úterý.

Ani to nás nezklamalo! Pan doc. 
Mgr. Jan Kolegar, pedagog Diva-
delní fakulty JAMU, nadchl všechny 
děti i dospělé. Svým osobitým před-
nesem Kubuly a Kuby Kubikuly od 
Vladislava Vančury strhl pozornost 

veškerého osazenstva. S připrave-
ným vystoupením se představili žáci 
prvního stupně, kteří předvedli svoje 
umění na zobcovou flétnu a zahráli 
písně z českých pohádek. Následo-
vala živá diskuze a pro menší čtenáře 
byla připravena dílnička s názvem 
Tvoření s pohádkami. Děti, které si 
mohly samy z hlíny vymodelovat svá 
strašidýlka a opět si je odnést domů, 
byly nadšené. Dospělí posluchači be-
sedovali nad kávou a zákusky. 

Středa se odehrávala v duchu histo-
rie a pověstí. Předčitatelem se nemo-
hl stát nikdo jiný než člověk, který je 
sám autorem mnoha knih z historie, 
spisovatel Ing. Hynek Jurman. Ten-
tokrát jsme se v naplněné místnosti 
ocitli v dobách minulých a se zá-
jmem jsme se všichni zaposlouchali 
do pověstí z našeho regionu. Zazněl 
i napínavý příběh z jeho další knihy s 

Chtěl jste být vždycky hercem? nebo 
otázky k natáčení, stále odpovídal 
ochotně, s úsměvem, a s každou od-
povědí jsme se přesvědčovali o jeho 
skromnosti a svým způsobem i pla-
chosti. Po besedě se fotil se všemi 
zájemci, podepisoval velké množství 
památníků, fotek. Když odjížděl, 
zanechal v nás všech krásně hřejivý 
pocit .

Naše čtení pokračovalo dál. V úte-
rý přijala pozvání Bc.Veronika Kla-
pačová, redaktorka zpravodajství rá-
dia Petrov. Vybrala si knížku Miloše 
Macourka „Pohádky“. A i ona si nás 
úplně získala. Četla působivě, do děje 
dokázala vtáhnout všechny poslucha-
če. Byla to opravdová posluchačská 
„lahůdka“. Po čtení si děti mohly 
vymalovat krásné omalovánky, které 
pro ně vyrobily naše paní učitelky.

Středa patřila mateřské školce. Je-
jich pozvání přijala paní Hana Špač-

školu navštívil člověk velmi citlivý, 
milý, sympatický, který četbou z kni-
hy Oty Pavla „Zlatí úhoři“ přesvědčil 
všechny, že ten, kdo tuto knihu ještě 
nečetl, tak musí rozhodně učinit. No 
a pak už následovala beseda. Odpoví-
dal na všechny otázky, které mu malí 
či velcí pokládali. Ať už to byly otáz-
ky typu – Pane Vetchý, bylo ti teplo 
v pekle? Četla ti maminka pohádky? 

názvem V zatáčkách. I beseda se do-
čkala velikého ohlasu, stejně jako au-
togramiáda, jež se konala záhy poté. 
Třetí den žáci v naší dílně vytvářeli 
komiksy na některé z pověstí od pana 
Jurmana. Někteří ilustrovali pověst o 
kostelíku ve Vítochově, jiní se ocitli 
na zřícenině hradu Zubštejna, či se 
seznámili s pernštejnskou bílou paní. 

V pořadí čtvrté předčítání s ná-
zvem Čtení z lesa proběhlo dopoled-
ne v mateřské škole. Paní Jana Hole-
má, maminka našeho prvňáčka, četla 
našim nejmenším pohádky o lesních 
zvířátkách. Děti zaujatě poslouchaly, 
zvídavě se vyptávaly a pak se už ne-
mohly dočkat, až si zvířátka samy vy-
robí. A že se jim povedly, o tom není 
pochyb! I čtvrtý a pátý ročník se vel-
mi těšil na čtvrteční dopoledne. Paní 
Emílie Uchytilová, pracovnice úřadu 
městyse, oslovila děti oblíbenou po-
hádkou od Josefa Čapka O pejskovi 
a kočičce. U hádanek a rébusů, které 
na čtení navazovaly, se děti opravdu 
nenudily.

Pátek se stal dnem, kdy „Děti četly 
dětem“. Každá třída z druhého stupně 
si připravila nejen čtení ze své oblí-
bené knihy, ale především netradiční 
hry a soutěže. To vyloudilo na tvářích 
svých mladších spolužáků úsměv a 
bylo znát, že se všichni dobře baví. 

Týden se nachýlil ke konci, a nám 
nezbývá než si přát, abychom si krás-
né vzpomínky uchovali co nejdéle a 
opět se sešli v tak hojném počtu i při 
dalších společných akcích.

Dovolte, abych i já popřála moře 
naděje všem, kteří věří, že se kniha 
nikdy nevytratí ze života lidí a rozlou-
čila se s Vámi citátem opět od Johna 
Ruskina: „Bojte se člověka, který 
přečetl jen jednu knihu“. Co říkáte, 
máme se Vás bát…?

Mgr. Leona Nováková

ková, která četla z knihy Jiřího Šan-
dery „Bambalanda a Štruntalanda“. 
Po vtipných příbězích Bambalandy 
a Štruntalandy následovaly soutěže a 
hry, při kterých se děti opravdu vydo-
váděly.

Ve čtvrtek jsme se všichni těšili na 
paní Lenku Cackovou , která četla z 
knihy J.K. Rowlingové „Bajky Barda 
Beedleho“. Její příchod měl obrovský 
ohlas. Přišla převlečená za čarodějku 
a její bratr za čaroděje. Po přečtení 
příběhu následovalo „čarování“ a po 
něm připravily paní učitelky výrobu 
„pravých kouzelnických čepic a hů-
lek“.

Každý den byl večer zakončen po-
sezením maminek, babiček a dětí ve 
školní jídelně, kde jim paní kuchařky 
připravily vynikající chutné občerst-
vení. 

Proto se již všichni těšíme na příští 
rok, na další poutavé čtení.

Mgr. Jana Romanová
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Texty z Vysočiny a o Vysočině

Básník trpkého osudu, Jan Zahrad-
níček (1905-1960), se narodil v Mast-
níku u Třebíče a zemřel v Uhřínově. 
Prožil těžký úraz páteře a hrudníku, 
vážné nemoce, protiprávné odosuzení 
ve vykonstruovaném procesu a 9 let 
věznění v nejhorších komunistických 

kriminálech. Přesto všechno patří k našim největším lyrikům, jak dokládá i 
následující ukázka.

Jan ZAHRADNÍČEK: PÍSEŇ

Máš ráda spřežení ta vraná
borových lesů vzhůru podle cest,

nebesa nad nimi tak prudce zotvíraná
(ó milovaný, milovaná!)
nemohu, nemohu než slavit vjezd
v ten pohled tvůj jak ona lemovaný
spřežením řas, jež světlo svírají,
co přes tvář tvou i přes zem, přes balvany
(ó milovaná, milovaný!)
sníh pleti neposkvrněné se rdí.
Obzor, tětiva prudce napínaná,
pod ním kříž na kříž cesty lidské jdou,
usednout, Bože, tam kde sluneční je strana,
(ó milovaný, milovaná!)
krok můj se setkal s tichou chůzí tvou.
přes hory, doly a řeky, sta a sta mil...

(úryvek)
připravil -hj-

PERLY A PERLIČKY - 3      PERLY A PERLIČKY -3     PERLY A PERLIČKY - 3      PERLY A PERLIČKY - 3

Čtení dětem v Rovečném
Nechat se vtáhnout do světa fanta-

zie a dobrodružství, prožívat s hlavní-
mi hrdiny jejich příběhy mohly v týd-
nu od 16.2. – 23.2.2009 děti i dospělí 
v Rovečném. 

Naše vesnice se zapojila s 15 ob-
cemi regionu do projektu Bystřicko 
čte dětem.

V současné uspěchané a přetech-
nizované době se často zapomíná na 
nejvěrnějšího přítele člověka – kni-
hu. Málokdo si najde čas posadit se 
večer na okraj dětské postele, otevřít 
pohádkovou knihu a zpříjemnit tak 
během malé chvilky usínání nejenom 
našim dětem, ale i sami sobě.

Úkolem tohoto projektu je přimět 
lidi zastavit se, vzít knihu do ruky, 
chvíli nad ní relaxovat a snít. Za fi-
nanční podpory kraje Vysočina pro-
běhl v Rovečném  úspěšně týdenní 
cyklus čtení dětem v knihovně, ve 
škole a mateřské školce, na evange-
lické faře.

Měli jsme možnost nahlédnout do 
kroniky obce, připomenout si historky 
nedalekého  Tajemného hradu Svoja-
nova od Bohuslava Březovského.

 Pohádky Miloše Macourka vyprá-
věly hlavně těm nejmenším zajímavé 
příběhy ze života dětí. Všichni dospělí 
jistě rádi zavzpomínali na velmi ob-
líbenou knihu jejich dětství od Jana 

Čtenáři vírské knihovny 
MLOK si hrají s fantazií

Vírská knihovna rozjela zajímavý 
experiment. Její návštěvníci do ní 
přicházejí nejen proto, aby četli, ale 
i proto, aby se sami stali autory. Na 
začátku všeho byla kniha s nepopsa-
nými listy. Postupně se její stránky 
začali plnit snůškou fantazií. Zejmé-
na děti tvoří příběh, který poslední 
dobou začíná nabírat na obrátkách. 
Všechno začalo prvním zápisem vír-
ské knihovnice Dany Říhové:

Na půdě starého domu se popr-
vé od té tajemné události pohnul 

vzduch. Zaprášená truhla nadzvedla 
víko, i pavouk se probudil… Někdo 
otočil klíčem v zámku u dveří.

Děti pak stvořily postavy tří dětí 
Jirky, Katky a Klárky a tajemného 
pavouka Kristiána, který umí měnit 
svou podobu. Vyprávění zavádí hr-
diny příběhu na maškarní bál, kde 
se znenadání objevuje i Kristián, na 
pirátskou loď, na které se piráti zba-
vují podivné truhly. Do příběhu se 
postupně zapojuje i Katčin praděde-
ček Julius, který před mnoha a mno-
ha lety přišel do města s prázdnou 
truhlou a šátkem na krku…  Jakou to 
má souvislost? Co všechno o tom ví 
Katčin tatínek? A jak havrani louskají 
ořechy?

Chcete-li alespoň nahlédnout do 
fantazie vírských dětí, vyhledejte na 
internetových stránkách Víru (www.
virvudolisvratky) odkaz Knihovna/
Snůška.

Byla jednou jedna prázdná knížka...lidé kolem ní jen chodili … Až jednou do ní kdosi na-psal první větu a odešel… 
A najednou byla zajímavá. Přicházeli další a další li-dé,a psali... a stvořili tak příběh ze svých myšlenek a fantazií …. 

Staňte se tvůrcem 

bláznivé snůšky 

myšlenek 

Napište další větu 

nebo dvě nebo tři… 

Výsledek bude jistě 

jedinečný! 

Kniha s příslovečnými nepopsanými listy čeká za dveřmi 
MLOKa. Malí i velcí, pište...fantazírujte...tvořte….!  

Co z toho asi vznikne?  
Čím více vás bude psát, tím dříve se to dozvíte…  

             
            D a n a  Ř í h o vá  
            k n i h o vn i c e  

 

Snůška  
aneb  co tak přijde na mysl... 

PFLEGRŮV KARASÍN 
POČTVRTÉ

Společnost Františka Kroha vy-
pisuje čtvrtý ročník literární akce 
„Pflegrův Karasín“. 

Pořadatelé vyhlašují literární sou-
těž a v ní dvě témata: 

 1.  Můj div Bystřicka,
 2. Osobnost Bystřicka, které si  

           vážím. 
Zúčastnit se mohou všichni žáci, 

studenti i dospělí občané z České 
republiky, samozřejmě se nejvíce 

počítá s účastníky z Bystřice a nejbližšího okolí. Věkově jsou katego-
rie rozděleny věkem 6-8, 9-12, 13-15, 16-19, 20 a více let.

Školy si mohou uspořádat svoje vlastní kola. Uzávěrka soutěže je 1. 
června 2009, práce můžete odevzdávat v Turistickém informačním 
centru v Bystřici, žáci a studenti u vedení svých škol. 

Finále proběhne v měsíci červnu, kdy budou vyhlášeny výsledky, 
autoři vítězných prací odměněni a nejlepší práce budou veřejně pře-
čteny, případně otištěny v Bystřicku.  Chystá se opět beseda s někte-
rým oblíbeným umělcem. 

-HJ-

 

Karafiáta - Broučci. Poučným doku-
mentem o válečných útrapách židov-
ské dívenky a její rodiny z Nového 
Města na Moravě bylo čtení z knihy 
Karen Levinové – Hanin kufřík.

Týden čtení uzavřel milý host Vla-
dimír Hauser, člen divadla Husa na 
provázku. V místní knihovně velmi 
poutavě četl z knihy Arnošta Goldfla-
ma – Standa a dům hrůzy.

Po každém čtení se děti zapojily 
do připravených soutěží, kvízů a ma-
lovaní. Ve školce soutěžily v pojídání 
špaget, vyráběly špagetové a červené 
svetříky. V knihovně malovaly hrad-
by hradu Svojanova, na faře si za-
hrály zábavnou hru, ve škole během 
promítání fotografií z historie školy 
plnily Hanin kufřík obrázky věcí, kte-
ré by v situaci dívenky Hany byly pro 
ně důležité a nepostradatelné.

Každé odpoledne s knihou bylo 
zpestřeno  občerstvením, příjemným 
posezením  a jistě  všichni posluchači 
odcházeli domů s pocitem, že zasta-
vení se nad knížkou za to stálo.

Děkujeme všem, jež se podíleli na 
přípravách a realizaci tohoto projek-
tu  a děkujeme také Vám, kteří jste 
si udělali čas a přišli si poslechnout 
poutavá čtení.

Obec Rovečné

Chcete do Trenkovy rokle?
V loňském roce jsme nejen vybrali Sedm divů Bystřicka, ale 6. září 

2008 uskutečnili i průzkumný zájezd po těchto atraktivitách. Protože byl 
o podobný zájezd deklarován zájem, jsme ochotni výlet po našich divech 
zopakovat pro veřejnost. Trasa by vedla jednak po šesti divech, které jsou 
celkem dostupné autobusem a jako specialitu chystáme i zájezd do Tren-
kovy rokle, kde by se část výletu absolvovala pěšky. Trasa pochodu povede 
dosti náročným terénem, ale nebude dlouhá. Po celé trase zájezdů bude 
připraven podrobný výklad průvodce a vždy se bude pamatovat i na občer-
stvení. Zájezdy se uskuteční zřejmě v sobotu a pouze při dostatečném počtu 
zájemců. Cena bude stanovena po uzavření přihlášek. Hlásit se tedy můžete 
na tyto zájezdy:

1. Po Divech Bystřicka (Zubštejn, Vítochov-kostel, Dalečín-hrad, Vír-
ská přehrada, Štěpánov-Vysoká skála, Pernštejn).

2. Do Trenkovy rokle.
Závazné přihlášky přijímá Turistické informační centrum v Bystřici, 

Masarykovo nám. 1, 593 01 Bystřice n. P., telefon: 566 551 532, mail: 
info@bystricenp.cz.                                                                                   -HJ-
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BOZP ČR 
- nabídka služeb v oblasti BOZP 
- nabídka služeb v oblasti PO 
- zpracování dokumentace 
- školení 
- bezpečnostní značení 
- vyhotovení plánů revizí 
- a další... 
http://www.bozpcr.cz

Webhosting 
- PHP ve verzi 5.x 
- MySQL a administraci přes PhpMyAdmin 
- 1GB pro webovou prezentaci 
- Denní zálohování Vaší prezentace a jiných souborů
- Plná technická podpora 
- Další služby... 

Více informací naleznete na našich stránkách: 
http://www.openwebhosting.cz

Dále nabízíme: 
- Prodej a servis alkoholtesterů
- Kopírování a vazba dokumentů

Kontakt: 
Zdeněk Koukal 
Dolní Rožínka 72 
592 51 Dolní Rožínka 
E-mail: zkoukal@seznam.cz
Telefon:  +420 608 973 042 
Fax:  +420 566 567 004 

PNEUSERVIS

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Bankovní, nebankovní půjčky, fin. poradenství, pojištění. Tel.: 737 
450 676, 721 234 511  
• „Práce doma. www.jobdoma.cz“
• Hledáme brigádníky na rozvoz knih s vlastním autem. Tel.: 739 067 
695. Vhodné i pro důchodce.
• „Zhubni! www.topfigura.cz“
• Nové oblečení z Anglie pro ty nejmenší i větší. Navštivte www.e-kids.cz
• Prodám VW Transporter 1,9 D, 5 místný, r. v. 92, spolehlivý. Cena 
dohodou – spěchá! Kontakt: 608 251 065 
• Prodáme byt 2+1, OV, v Kuřimi. Kontakt:  603 76 69 79
• Výměna obecního bytu 2+1 (56 m2 cihla) za 1+1 nebo garsoniéru  
v Bystřici. Kontakt 725 684 522.
• MASÁŽE v NEDVĚDICI! Bližší informace u paní Sadecké na tel.: 
604 270 978

Zima na Vysočině o sobě dala 
zase po dlouhé době vědět. Bílé 
pláně přilákaly běžkaře, svahy se 
zaplnily sjezdaři a snowboarďáky. 
O tom, že sníh je lákadlem pro 
velké i malé nemůže být pochyb. 
Skauti nezaháleli a zimních rado-
vánek si náležitě užili.

Skromnou sněhovou nadílku 
v lednu využili kluci a holky ze 
skautského oddílu Třítečáci k na-
pínavé výpravě, při níž se snažili 
osvobodit v rámci celoroční fan-
tasy hry město držené tajemnými 
Vlčími jezdci. Čekaly je zajímavé 
úkoly a na řadu přišly i boje se 
štíty, vlastnoručně vyrobenými na 
schůzkách v klubovně. Nesmělo 
chybět vaření na sněhu, což je sice 
náročnější, nicméně oddíl pracoval 
jako sehraný tým, takže hladový 
nikdo nezůstal. Světlušky, naše 
nejmenší děvčata, se pustily do 
výzdoby klubovny a různých ru-
kodělných prací uvnitř klubovny. 
Starší skauti využili mrazivých 
dnů a vyrazili vyzkoušet ledovou 
stěnu ve Víře. Pro většinu kluků 
to byla nová aktivita, takže prvotní 
pohled na zaledněnou skálu plnou 
velkých rampouchů budil respekt. 
Ale po prvních pokusech se již 
hroty cepínů a maček zakusovaly 
do ledu rychle a přesně. Kromě 
adrenalinového zážitku měli ti nej-
odvážnější, kteří dokázali vylézt 
až na vrchol čtyřicet metrů vysoké 

Skautské středisko KLEN informuje

skály, skvělý výhled. Všichni tak 
zužitkovali lezení na umělé stě-
ně, kam pravidelně chodí. Když 
konečně v únoru napadl dostatek 
sněhu, začaly ty pravé sněhové 
hrátky. Mladší kluci využili jízdy 
na bobech a sáních, neboť kopec na 
Lužánkách máme skoro u klubov-
ny. Třítečáci vyrazili pro změnu na 
běžky. Po krásně upravené trase od 
rolby dojeli až na Domaňák, kde 
sehráli několik her ve sněhu. Poté 

si vyzkoušeli jak vypadá jízda vol-
ným terénem. Přejíždění přes bílé 
pláně, kde nebyla projetá stopa, 
bylo velkým zážitkem. Roveři pro 
změnu prověřili v prachovém sně-
hu a závějích chůzi na sněžnicích, 
jako přípravu na březnový přechod 
pohoří Malé Fatry na Slovensku. 
Noční výlet na sněžnicích tak vy-
zkoušel jejich orientaci a vytrva-
lost. Již tradiční únorovou akcí je 
zimní táboření v Jizerských horách 

s názvem Předěl. Tentokrát bylo to-
lik sněhu, že spaní ve vlastnoručně 
postaveném eskymáckém iglú bylo 
tím pravým prožitkem. Poslední 
únorový víkend vyrazili Třítečáci 
na chatu Rabuňka u Věcova. Noč-
ní výstup na běžkách a sněžnicích 
na chatu za svitu čelových baterek 
byl pro všechny zúčastněné záži-
tek na celý život. Následovalo pl-
nění úkolů v rámci celoroční hry. 
A tak postupně skautíci bojovali 
dohromady ve velké sněhové bitvě 
proti Vlčím jezdcům, stavěli lodě 
ze sněhu, putovali po zamrzlých 
pláních a získávali nová města do 
svých panství. Cestování Starým 
světem plným trpaslíků, obrů, elfů, 
či rytířů se pomalu posunulo do 
své druhé poloviny a velká mapa 
ve skautské klubovně odkryla nová 
místa. A spousta dobrodružství 
ještě na své odkrytí čeká. Můžeš je 
odkrýt i ty. Stačí přijít na schůzku 
a zapojit se do programu.

Kontakt a termín schůzek: 
Oddíl vlčat (chlapci 7 - 11let): Fi-
lip Koenig– 724/795397, úterý  
17 – 19h
Oddíl světlušek(děvčata 7 - 11 let): 
Michaela Hovorková – 732/110745, 
čtvrtek 17 – 19h
Skautský oddíl (chlapci a děvčata 11 
– 15 let): Luboš Gável – 731/179242, 
pátek 16 – 18h

S pozdravem Luboš Gável 
- Upír
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                                                          Bystřice nad Pernštejnem - Bratrská 118  
           vedle Telecomu na ul. Bratrské - osobní servis     
                                                                                                                           telefon  566 550 951 
                                                                  v areálu ZDAR (staré ČSAD) -  nákladní a osobní servis              

                                                                                                                            telefon   566 551 317           
                                                                                                      
                                                                                                                            

                                                                                                                           Upozornění!! 
                                                                                                     Pneumatik za akční ceny je pouze omezené množství, 
                                                                                                     a proto uvedené ceny nebudeme schopni garantovat               
                                                                                                     po celé jaro. Zkrátka - kdo dřív přijde, ten dřív mele. 
  

                      Barum      Firestone                             Barum   Firestone   Bridgestone
   165/70R13     760,-           870,-          195/65R15    1.199,-      1.330,-       1.499,- 
   165/70R14     899,-        1.030,-          205/55R16    1.599,-      1.750,-       2.099,- 
   175/65R14     920,-           990,- 
   185/60R14     960,-        1.080,-              Akční ceny jsou i u některých dalších rozměrů,
                                                                              které nejsou v tabulce uvedeny. Prodáváme také                           
  Ceny jsou včetně DPH a platí do vyprodání zásob.       plechové a lité disky na všechny typy automobilů. 
  

 Nabízíme rovněž opravy, prodej, montáž a vyvažování nákladních a traktorových pneumatik.     
 Prodáváme značky Barum, Mitas, Bridgestone, Firestone a dalším za  velmi  výhodné ceny.               
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PRODEJ UHLÍ - AUTODOPRAVA





RYCHLOST, KVALITA, SPOLEHLIVOST

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

Hnědé uhlí  Ledvice. Černé uhlí Ostrava, PL
Brikety hnědouhelné, Kostkoořech Sokolov

NOVĚ: SKLÁDÁNÍ UHLÍ 
PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM

 přímo do Vašeho sklepa  











































 

SKLAD: Bystřice nad Pernštejnem - vlakové nádraží, Nové Město na Moravě – nádražní ul., Nedvědice

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

e-mail: pstruharstvi.ujcov@email.cz
www.rybarstvivm.cz

Telefon: 566 566 480   Mobil: 724 835 563



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

w
w

w
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ek
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ac

e.
cz

w
w

w
.kovovedekorace.cz

592 45 Lísek 
Nabízíme kovářské a 

zámečnické práce včetně
povrchové úpravy a montáže

např. ploty, brány, mříže, 
zábradlí, dekorační předměty,...
Zaměření a návrh zdarma

Umělecké kovářství  
zámečnictví

Jiří Hudec, Lísek 95

Do konce dubna sleva 15%

605 969 770
www.kovovedekorace.cz

24. strana                                                                                           Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko



INZERCE

VÍME, KAM 
S VYSLOUŽILÝMI 
SPOTŘEBIČI!

LZE JE ODEVZDAT...
... PRODEJCI PŘI KOUPI 
 NOVÉHO SPOTŘEBIČE

... DO SBĚRNÉHO DVORA

CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

www.elektrowin.cz
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Eltasat s.r.o., Masarykovo nám. 18, 593 01 Bystřice n./P., tel. 566 520 083
email: bystrice@eltasat.cz                      www.eltasat.cz

Pořidte si satelitní sestavu pro příjem českých
a slovenských programů v digitální kvalitě

NOVA TV, ČT1, ČT2, ČT4 Sport, ČT24, Prima TV, Noe TV, NOVACINEMA, Z1,
Public TV, Óčko, TV Barrandov, STV1, STV2, TV JOJ, JOJ PLus a TA3
bez měsíčních poplatků s balíčkem MULTI na 2 měsíce ZDARMA

3590,- KčSestava obsahuje:
satelitní přijímač
parabolu 60 Fe
kartu Skylink CZ
konvertor
10m koax. kabelu
scart kabelscart kabel

zajistíme montáž,
splátkový prodej
s akontací 0%
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NOVĚ OTEVŘENÁ

PRODEJNA

Průmyslová 993, Bystřice

autorizovaný prodejce traktorů Zetor

www.nekvinda.cz

Prodejna Bystřice
Průmyslová 993 (areál Sagras a. s.)
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 993, mobil: 737 167 091
tel./fax: 566 523 616
nekvinda.bystrice@email.cz

Sídlo firmy
Nekvinda – Zemědělská technika, a. s.
Pražská 2133/36, 568 02 Svitavy
tel.: 461 534 404, fax: 461 530 335
e-mail: nekvinda@nekvinda.cz

Traktory Zetor
Proxima 45-60 kW, Proxima Plus 60-74 kW
Forterra 66-90 kW, UŘ I. II. III. IV.

Ostatní sortiment
autobaterie, ložiska,
pneumatiky pro osobní a nákladní automobily,  
 zemědělské a stavební stroje
rotační a žací stroje (Agrostroj Pelhřimov), 
spojovací a svařovací materiál, 
gufera, traktorové vleky, pluhy,
hadice, klínové řemeny, oleje,
maziva, autokosmetika


