
I /2009

ROČNÍK IV., LEDEN 2009, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Téma měsíce: REKAPITULACE ROKU 2008

Novinky pro řidiče                                                                                         strana 4
Otevřený dopis k Hoře                                                                                                  strana 5
Sedm osobností Bystřicka                                                         strana 12 - 13
Program kulturního domu na únor 2009                                               strana 15
Mikroregion (Branišov, Rožná, Střítež, Vír, Zvole)                               strana 16 - 17

Již několik roků se společně se-
tkáváme osobně, na stránkách tisku 
nebo na diskusním fóru. Stále se 
snažíme jako radnice co nejvíce ko-
munikovat s vámi, pro které správu 
našeho města děláme. Vy jste těmi 
hlavními příjemci výsledků naší 
společné práce na radnici. Jsem si 
vědom, že každý člověk má trochu 
jiný názor na správu města, na sta-
novené priority investičních akcí 
a rekonstrukcí, ale především bych 
chtěl nás všechny spojit myšlenkou 
budování města proporcionálně pro 
mladou generaci, střední proud i se-
niory.

Když se ohlédneme za uplynu-
lým rokem, musíme konstatovat, že 
byl velmi úspěšný a mám takový 
dojem, že se v takové podobě již ni-

Vážení spoluobčané, Bystřičáci!

RYBOVA MŠE V BYSTŘICI

Pokračování na str. 3

Po dvou stoletích si neumíme 
Vánoce bez Rybovy mše ani před-
stavit. V Bystřici se o tento tradiční a 
krásný zážitek zasloužila především 
paní Lenka Macháčková se svým 
smyčcovým kvartetem CAPPELLA 
ALLEGRA (vystupuje od roku 
2003), žďárským chrámovým sborem 
FONS (od 2002) a dalšími hudební-
mi hosty. Nevšední umělecký zážitek 
tedy nepřivezli „umělci z Prahy“! 
Vznikl z místních zdrojů a opravdu 
stál za to. Než posluchači vyrazili do 
mrazivé noci, odměnili účinkující za-
slouženě dlouhým potleskem.

Hynek Jurman
Foto: Josef Břenek

Tolik známé tóny „České mše vá-
noční“ zazněly v půdním sále Měst-
ského muzea v Bystřici v sobotu 3. led-
na 2009. Zaplněné hlediště se v duchu 
přeneslo do časů F. L.Věka, v nichž 
tato pozoruhodná skladba vznikala.

Autor Jakub Jan Ryba (1765-
1815) byl svými četnými nepřáteli 
(kdo o nich dneska ví!) štván, po-
mlouván a hanoben, jeho tvorba byla 
označována za slátaninu, kocovinu 
a urážku církevní hudby. Autor znal 
nejlepší odpověď – tvořil. „Je-li nit-
ro šílené, rádo si uleví,“ zaznamenal 
samotný Ryba, jako by chtěl osprave-
dlnit svou roční žatvu: 24 písní, mše, 
Te Deum, litanie, opera, 8 kasací ad.

kdy nemůže opakovat. Nebudu psát 
o akcích, které se podařilo realizovat, 
protože o nich jsme se zmiňovali již 
mnohokrát a konec konců jsou reali-
zovány někde kolem nás.

Za zmínku by stálo pouze množ-
ství připravované práce a jeho vliv 
na nás, obyvatele našeho města a ná-
vštěvníky. Bezesporu nejvýznamnější 
událostí roku 2009 bude rekonstrukce 

Masarykova náměstí. Tato akce se do-
tkne všech. Nejdůležitější bude zajis-
tit chod obchodů, restaurací a služeb 
s co nejmenším omezením. Již byla 
ve veřejné soutěži vybrána fi rma, 
která bude rekonstrukci zajišťovat 
(DIRS s.r.o. Brno). Se zhotovitelem 
již jednáme o harmonogramu prací 
a budeme dbát na jeho dodržení. 

Vyhlášení grantových programů Města

Bystřice nad Pernštejnem

Město Bystřice nad Pernštejnem vyhlásilo pro rok 2009 tyto granty:
1. Počin přispívající k rozvoji sportovního života ve městě

 - objem fi nancí pro tento program je 800.000,- Kč

 - termín pro podání žádosti – 16. 2. 2009

 - informace Ing. Blanka Svobodová, telefon 566 590 355

2. Podpora aktivit zaměřených na mládež

 - objem fi nancí pro tento program je 200.000,- Kč

 - termín pro podání žádosti – 16. 2. 2009

 - informace Ing. Blanka Svobodová, telefon 566 590 355

3. Počin přispívající k rozvoji kulturního a společenského  

  života ve městě

 - objem fi nancí pro tento program je 200.000,- Kč

 - termíny pro podání žádosti – 16. 2. a 12. 6. 2009

 - informace paní Jitka Cisárová, telefon 566 552 376

4. Údržba majetku

 - objem fi nancí pro tento program je 300.000,- Kč

 - termín pro podání žádosti – 31. 3. 2009

 - informace Ing. Ivan Buchta, telefon 566 590 333
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
LEDEN A ÚNOR  2009 

Datum Akce Místo Organizátor 
31. 1. 2009 Župní turnaj v bowlingu a kuželkách (jen pro leny) Sportovní hala Orel 
  2. 2. 2009 Lyža ské závody ve slalomu pro mládež   (viz. str. 6) Karasín Orel 

  4. 2. 2009 Tvo íme z pedigu I. (15.00 hod.) Kopretina – centrum 
pro rodi e s d tmi 

Kopretina – centrum 
pro rodi e s d tmi 

  6. 2. 2009 III. obecní ples (za . 19.30 hod.), hudba „Zuberská šestka“ KD Zvole Obec Zvole a ZŠ Zvole 
  7. 2. 2009 55. Zem d lský ples VS a MS KD VOŠ a SOŠ 
  7. 2. 2009 Turnaj ve volejbalu Sportovní hala Felcman 
  7. 2. 2009 Adrex Ice Run 2009 (závody v lezení na rychlost) ledová st na ve Víru Adrex 
  8. 2. 2009 Okresní p ebor starších žák  v tenisu Sportovní hala Tenisový klub 
10. 2. 2009 Výchovný koncert VS KD KD 

10. 2. 2009 Pravidelné setkání len  Sdružení k es anských senior  
pro region Byst icko (od 14.00 hod) Orlovna  SKS + Orel 

13. 2. 2009 Koncert žák  ZUŠ (15.00 hod.) sál ZUŠ ZUŠ 
14. 2. 2009 Spole enský ples Mega a.s. a MEGA-TEC s.r.o. VS KD KD 
14. 2. 2009 Turnaj ve fotbalu žák  Sportovní hala OFS Ž ár n.S. 
15. 2. 2009 Turnaj ve florbalu Sportovní hala ZŠ Horní Brno 
17. 2. 2009 Animované pásmo pohádek VS KD KD 

17. 2. 2009 Otev ený turnaj ve stolním tenisu pro mládež  do 16 let  
(viz pozvánka str. 6 ) Orlovna Orel 

18. 2. 2009 Kurz: Aranžování a vazba kv tin (15.00 hod.) 
Výroba sušené dekorace do interiéru na pov šení 

Kopretina – centrum 
pro rodi e s d tmi 

Kopretina – centrum 
pro rodi e s d tmi 

19. 2. 2009 Koncert KPH – eské saxofonové kvarteto MS KD KD 
20. 2. 2009 Odpolední diskotéka VS KD KD 
20. 2. 2009 Masopustní karneval ZŠ TGM ZŠ TGM 
21. 2. 2009 Turnaj ve florbalu Sportovní hala ZŠ Horní Brno 

21. 2. 2009 Tradi ní masopustní zábava (za . 19.30 hod.), hudba 
„Br ovská šestka“ KD Branišov SDH Branišov 

21. 2. 2009 Otev ený turnaj ve vybíjené pro mládež do 14 let      
(viz pozvánka str. 6) Orlovna Orel 

22. 2. 2009 D tský karneval VS KD KD, DDM, ZŠ a MŠ 
Píse né 

22. 2. 2009 Turnaj ve florbalu Sportovní hala ZŠ Horní Brno 

25. 2. 2009 Tvo íme z pedigu II. (15.00 hod.) Kopretina – centrum 
pro rodi e s d tmi 

Kopretina – centrum 
pro rodi e s d tmi 

28. 2. 2009 IX. Ples sportovc  VS a MS KD SK a ASK  
28. 2. - 1. 3. 2009 Celostátní turnaj starších žák  v tenisu Sportovní hala Tenisový klub 

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Narození

ŘÍJEN 2008
  8. 10.  Šimon König
  8. 10.  Jan Špatka
22. 10.  Antonín Sláma
             František Sláma

LISTOPAD 2008
  1. 11.  Vojtěch Ťupa
  2. 11.  Kateřina Zbraňková
  3. 11.  Marek Skalník
  7. 11.  Jakub David Kubovčík
13. 11.  Pavel Chocholáč
17. 11.  Tomáš Ambrož
24. 11.  Vendula Korbářová
28. 11. Tereza Kincová

Jubilanti

ÚNOR 2009
Josef Křenek  88 let
Anna Nunvářová  85 let 
Marie Legátová  80 let
Vlasta Kolářová 80 let
Rostislav Vymazal  70 let
Ladislav Jakubec  70 let
Marie Kincová  70 let 
Jaroslav Chlumský  70 let

Úmrtí

31. 10.  Ladislav Polák
  4. 11.  Stanislava Hájková
  7. 11.  Petr Reisinger
  7. 12.  Marie Doležalová
14. 12.  Vladislav Čermák
16. 12.  Rudolf Golemba
21. 12.  Drahomíra Kachyňová
23. 12.  Josef Pospíšil
26. 12.  Dagmar Halušková
28. 12.  František Vobr

Od 1. 1. 2009 vám kontaktní místa 
Czech POINTU nově nabízejí tyto 
služby:

Formulář registru účastníků 
provozu modulu autovraků ISOH 
(informační systém odpadového hos-
podářství)

Formulář seznamu kvalifi kova-
ných dodavatelů (informační systém 
o veřejných zakázkách)

Formulář výpisu bodového hod-
nocení osoby (centrální registr řidičů).

Všechny uvedené výpisy získáte na 
počkání na Obecním živnostenském 
úřadu v Bystřice nad Pernštejnem, 
Příční ul. 405 - 2. poschodí, 593 01 
Bystřice n. P.

OZNÁMENÍ

Také v této plesové sezóně se 
mohou příznivci dobré zábavy 
těšit na již tradiční Sportovní 
ples, který se bude konat v so-
botu 28. 2. 2009 v KD Bystřice 
n. P. K tanci a poslechu budou 
hrát skupiny Pikardi (velký sál) 
a Tandem (malý sál). 

SPORTOVNÍ PLES SPORTOVNÍ PLES 
20092009

Na základě Obecně závazné vy-
hlášky města Bystřice n. P. č. 6/4 
upozorňujeme občany, že poplatek 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
je pro rok 2009 500,- Kč na osobu.

Poplatek je možné zaplatit na po-
kladně MěÚ.

Termíny jsou pro: do
- integrované obce 31. 3. 2009

- ulice Lipová, Višňová, Jívová, Topo-
lová, Nádražní 30. 4. 2009

- ulice Hornická, Spojovací, Okružní, 
Novoměstská 31. 5. 2009

- ostatní ulice 30. 6. 2009

Bezhotovostní platba: 

Číslo účtu: 19-627751/0100
Variabilní symbol: 315001337
Specifi cký symbol: vaše rodné číslo

POPLATEK ZA SVOZ 
ODPADU 2009

Vážení spoluobčané, Bystřičáci!
Dokončení ze str. 1
Práce budou zahájeny podle dél-
ky zimy. Jak jen budeme moci 
s prováděním zemních prací začít, 
hned se tak stane. Do konce letošní-
ho roku by mělo být z 90% hotovo. 
Bude to však chtít ode všech notnou 
dávku trpělivosti a pevných nervů.

Do konce školního roku bychom 
rádi otevřeli Sportovní areál Tomáše 
Dvořáka, začne postupné budování 
rybníků a tůní v oblasti Rácová, bu-
dou se budovat Bystřická zastavení 
a chceme započít s opravami Zubštej-
na. Velký zájem máme na opravách 
bytového fondu, proto opět dojde 
k dalším akcím. Vzhled našeho města 
také ovlivní vybudování padesáti tří 
pevných stání – tzv. třídících hnízd. 
Odpadnou nevhodně uložené zvony 
na plasty, ale budou plnohodnotná 
třídící místa – tedy plast, sklo, papír 
a směsný odpad. Budeme také po-
skytovat kompostéry na biologický 
odpad. Toto jsou velké a viditelné 
investice v našem městě. Dále ale 
budou probíhat drobné opravy, re-

konstrukce a jiné práce, které nejsou 
tak vznosné, ale jsou potřebné, proto-
že zpříjemňují běžný život jak nám 
přímo ve městě, tak občanům našich 
místních částí. Jejich celkový objem 
je plánován ve výši cca 30 mil. Kč. 
Tyto práce v této částce tedy musí být 
také vidět.

Život není však jenom o investi-
cích, opravách a jiných materiálních 
radostech. Chtěli bychom stále pro-
hlubovat kulturní život města, spor-
tovní aktivity a hlavně sounáležitost 
našich občanů s místem, kde žijí a je 
jim dobře. Na okraji zájmu nezůstá-
vá ani zaměstnanost, vzdělání a péče 
o seniory. Oblast, která je velmi pro-
blémová a kde máme rezervy, je bez-
pečnost a veřejný pořádek. Snad i v té-
to oblasti do budoucna zaznamenáme 
více úspěchů.

Závěrem mi dovolte popřát hod-
ně pevného zdraví, štěstí, osobní 
pohody, pevných nervů, tolerance 
a životního optimismu v roce 2009.  

Ing. Karel Pačiska, starosta města
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 ZPRÁVY Z RADNICE 

V novém roce je nutné znovu si 
připomenout některé „zlozvyky“, 
zejména nesprávné parkování v 
místech, která k tomu nejsou urče-
na. Město se snaží řidičům jejich 
koníček znepříjemnit např. tím, že 
na místa vybraná odborem dopravy 
jsou ukládány tzv. bludné balvany. 

Jak je vidět, někteří řidiči si již 
uvědomili, že tímto způsobem se 
nelze chovat. Ti druzí si musí být 
vědomi, že jejich jednání nebude 
tolerováno ani městem (diskuze 
o zřízení MP, sankcemi), ani sluš-
nými a obětavými spoluobčany 
tohoto města. Zde bych vyzdvihl 
přístup paní Pechové, která i přes 
nepochopení určité skupiny lidí 
opětovně vyzývá k postupu proti 
těm řidičům, kteří si zaparkuji svá 
vozidla, jak chtějí.

Řidiči vozidel volají po zvýšení 
počtu parkovacích míst, což je lo-
gické vzhledem k počtu vozidel. 
Mají pravdu!! Míst k parkování 
je opravdu málo, ale jsou i místa, 
která jsou poloprázdná. Tato místa 
se nachází např. na parkovišti vedle 
kulturního domu, na parkovišti za 
DPS,… Samozřejmě již slyším 
hlasy, že je to moc daleko od domu, 
na auto nebudu vidět, atd. Ale mu-
síme být trochu soudní a vyčkat, až 
dojde k očekávané výstavbě či re-
konstrukci míst k tomu určených. 

Odbor dopravy a SH

Samospráva uspořádala v posledním měsíci roku 2008 několik akcí pro děti. 
Nejúspěšnější byla Mikulášská diskotéka (viz foto), na niž se kromě asi 80 ná-
vštěvníků dostavil i Mikuláš s početnou suitou nebešťanů i pekelníků a také 
s nadílkou. Úspěšný byl i zájezd na bruslení do Nedvědice, mimo jiné asi i pro-
to, že proběhl před Vánoci, kdy teplé počasí ještě nedovolilo bruslit na místních 
rybnících. Mezi tyto dvě akce se vtlačilo ještě zdobení vánočního stromku u kap-
ličky. Ani letos tato akce neměla příliš velkou odezvu u občanů, samospráva v ní 
však chce pokračovat i nadále, protože ji pokládá za vhodný příspěvek k vánoč-
nímu koloritu v obci.

Samospráva děkuje jménem svým i jménem občanů starostovi a místostaros-
tovi za jejich účast na prosincové veřejné diskusi s občany Domanína a těší se na 
další podobné akce.

Zdeněk Skula, předseda samosprávy

Z jednání místní samosprávy v Domaníně

PARKOVÁNÍ

Nepotřebujeme více zákonů, více 
úřadů, více úředníků a více počítačů. 
Potřebujeme kvalitní zákony, funkční 
úřady, profesionální úředníky a uži-
tečnou informační technologii.

V oblasti veřejné správy se touto 
strategií zabývá projekt pod názvem 
e-Government. 

Symbol projektu e-Government je 
eGon a jeho heslo je: „moderní, přá-
telský a efektivní úřad“

Efektivní veřejná správa je hlavním 
cílem současné moderní a dynamicky 
se rozvíjející společnosti. Tento vývoj 
směřuje k vyšším nárokům na kvalitu, 
rychlost a schopnost úřadů přizpůsobit 

Cesta k vybudování efektivní veřejné správyCesta k vybudování efektivní veřejné správy
se potřebám občanů. V současné době 
již veřejná správa dostala několik no-
vých podob a ta nejdůležitější podoba 
nás právě čeká. Zákon o eGovernmen-
tu – o elektronických úkonech a auto-
rizované konverzi dokumentů. Zákon 
o elektronických úkonech a autorizo-
vané konverzi dokumentů byl vyhlášen 
ve Sbírce zákonů dne 19. 8. 2008 jako 
zákon č. 300/2008.

E – Government ACT 
Srdcem našeho eGona je zákon 

o eGovernmentu.
Cílem zákona o eGovernmentu je 

vytvoření optimálních podmínek pro 
elektronickou komunikaci jak mezi 
občany a úřady, tak mezi úřady na-
vzájem, a to včetně sledování toho, 
jak se věci vyvíjejí uvnitř úřadu. 

Elektronická komunikace člo-
věk-úřad však není povinná! Každý 
má možnost komunikovat s úřady 
takovou formou, jaká mu vyhovuje. 
Uvnitř úřadů a mezi úřady navzájem 
se však bude komunikovat pouze 
elektronicky. Po úřadech tak už nebu-
dou obíhat lidé, ale jen dokumenty.

Papír už na úřadování není nejlepší 
– e Dokument.

Vytvořením e Dokumentu zrov-
noprávníme listinné a elektronické 
podoby dokumentů a pomocí autori-
zované konverze písemnost z listinné 
podoby převedeme do elektronické. 
Konverzi dokumentů budou provádět 
notáři, krajské a obecní úřady s vyu-
žitím elektronického podpisu.  Dojde 
k bezpečnější ochraně osobních úda-
jů – e Identita.

Elektronická identita výrazně zvýší 
ochranu soukromí a funkční ochranu 
osobních údajů veřejnosti při styku 
s úřadem. 

Zvýší se tím transparentnost správ-
ního rozhodování a sníží se možnost 
zneužití dat.

Vytvoří se elektronické spisy – 
elektronické schránky.

Úřady budou mít povinnost ko-
munikovat mezi sebou elektronicky. 
Ušetří se čas, nervy a peníze. Navíc 
budou úřady pod trvalou kontrolou, 
jak vyřizují jednotlivá podání. Zřídí 
se elektronické datové schránky, ne-
jen pro úřady, ale i pro fi rmy – práv-
nické osoby, kam jim budou úřady 
doručovat rozhodnutí, výzvy a pod-
něty. Takovou bezpečnostní elektro-

Připomeňme si několik novinek  v 
provozu na pozemních komunikacích.

Od 1. 1. 2009 musí mít řidič při ří-
zení motorového vozidla u sebe tyto 
doklady :

a) řidičský průkaz,
b) osvědčení o registraci vozidla 

(tzv. malý TP),
c) doklad prokazující pojištění od-

povědnosti (resp. jen zelenou kartu),
d) doklad o zdravotní způsobilosti 

(dle věku 60, …),
e) pokud vykonáváte závislou čin-

nost nebo podnikáte s motorovými 
vozidly, k jejichž řízení opravňuje ři-
dičské oprávnění skupin a podskupin 
C, C+E, D, D+E, je řidič dále povinen 
mít při řízení u sebe průkaz profesní 
způsobilosti řidiče pro příslušnou sku-
pinu nebo podskupinu.

Dále stojí za povšimnutí zvýšení 
hranice způsobené škody při doprav-
ní nehodě na zúčastněných vozidlech 
včetně přepravovaných věcí z částky 
50.000,- Kč na částku 100.000,- Kč. 
Tato hranice je limitující pro dvě skut-

kové podstaty, a hlavně pro povinnost 
oznámení či neoznámení dopravní 
nehody policii. Mimo jiné přibyla 
také další povinnost účastníků do-
pravní nehody, a to sepsání společné-
ho záznamu o dopravní nehodě. Tato 
povinnost nastane jen tehdy, pokud 
nevznikne povinnost oznámit tuto 
dopravní nehodu policii. Nesplnění 
povinnosti sepsání společného zá-
znamu je sankcionováno blokovou 
pokutou do výše 2.000,- Kč, ve správ-
ním řízení pokutou od 1.500,- Kč do 
2.500,- Kč, a dále 3-mi body do regis-
tru řidičů. Samotná povinnost spočívá 
v sepsání předmětného záznamu, není 
nutné mít ve vozidle tiskopis. Pojišťov-
ny samy vypomáhání tím, že předmět-
ný tiskopis mají k dispozici  na svých 
pobočkách.

Od nového roku také platí, že ori-
entační dechová zkouška, která bude 
pozitivní, je považována za přímý 
důkazní prostředek pro správní řízení. 
Je věcí každého řidiče, aby pro svoji 
právní ochranu a jistotu využil  insti-

tutu lékařského vyšetření ve zdravot-
nickém zařízení spojeného s odběrem 
biologického materiálu. Neznalost zá-
kona neomlouvá a každý  je odpověd-
ný za své jednání. Ve většině případů 
je již pozdě před správním orgánem 
tvrdit, že o takové povinnosti řidič ne-
věděl.

Pokud se jedná o měření rychlosti 
vozidel, opětovně může měřit rychlost 
i obecní policie, ale pouze v místech 
určených Policií ČR a úsek musí být 
označen přenosnou dopravní značkou 
s vyobrazením kamery snímající rych-
lost a nápisem „MĚŘENÍ RYCH-
LOSTI“. Konec tohoto úseku je opět 
označen přenosnou dopravní značkou 
s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnu-
tým a nápisem „KONEC MĚŘENÍ 
RYCHLOSTI“. Je to jen malý výčet, 
ale podstatný.

Závěrem Vám všem přejeme hodně 
zdraví a štěstí a neposlední řadě i mno-
ho  kilometrů bez dopravních nehod.

Odbor dopravy a SH

NOVINKY PRO ŘIDIČE

nickou schránku si bude moci zřídit 
i každý občan dobrovolně.

Mozkem, tedy pamětí eGovern-
mentu jsou základní registry veřejné 
správy. V nich budou bezpečně ucho-
vána data nás všech. Základem je, že 
data budou mezi jednotlivými regist-
ry sdílena bezpečným a řízeným pří-
stupem. Tím se pro všechny žadatele 
proces, na rozdíl od současnosti vel-
mi zjednodušuje.
Registr osob 
Registr ekonomických subjektů
Registr územní identifi kace, adres 
a nemovitostí
Registr práv a povinností

Mezi těmito registry bude dochá-
zek k výměně referenčních údajů.

Ing. Marie Nováčková, vedoucí 
oddělení obecní živnostenský úřad 
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ZPRÁVY Z RADNICE A O MĚSTĚ

Začátkem každého roku rekapitu-
lujeme a hodnotíme, co se událo ve 
městě rok předešlý. Asi nejviditelněj-
ší byly opravy komunikací. Hned na 
jaře došlo k rekonstrukci komunika-
ce, chodníku a parkoviště na ulici Dr. 
Veselého za bezmála 3 milióny korun. 
Ve stejné době probíhala oprava chod-
níku na ulici Novoměstské v blízkosti 
lékárny (1 milión Kč). Poté došlo na 
ulici Višňovou, která dostala z gruntu 
nový kabát (4 milióny Kč) a Beranku 
(2 milióny). Vše vrcholilo na podzim 
výstavbou chodníku na ulici Vírská 
(8 miliónů korun, z toho 4,5 miliónu 
činila dotace ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury), rekonstrukcí 
mostu Na Příkopech (2,5 mil. Kč) 
a výstavbou okružní křižovatky u Pen-
ny marketu, která byla zbudována za 
padesátiprocentní účasti kraje Vyso-
čina. Ani naše místní části (Domanín, 
Kozlov, Pivonice) nezůstaly stranou, 
co se týká oprav silnic. Dalším infra-
strukturním majetkem, kterým jsme 
se ve spolupráci se Svazem vodovodů 
a kanalizací Žďársko zabývali, byla ka-
nalizace. Velmi důležitá byla výstavba 
nové kanalizace na ulici K Ocho-
zi, do které se napojily všechny prů-
myslové podniky v oblasti (1,1 mili-
ónu korun) a rekonstrukce kanalizace 
na ulici Okružní za bezmála 1,5 mili-
ónu korun, na kterou bude v letošním 
roce navazovat oprava parkovacích 
míst a chodníků. Pokračovali jsme 
také v přebudovávání zastávek měst-
ské hromadné dopravy, a to na ulici 
Novoměstské a Nádražní. Nezapo-
mněli jsme ani na děti a mládež, čehož 
je důkazem nový herní koutek na ulici 
Okružní a plocha pro skateboard. Ani 
zeleň nepřišla zkrátka, neboť bylo vy-
sazeno 67 stromů.

Velká, a nutno podotknout, že velmi 

Rekapitulace roku 2008
zdařilá, byla akce s názvem odbahnění 
a revitalizace rybníku Argentina. Tato 
akce neobsahovala pouze samotné 
odbahnění rybníku Argentina, ale 
i odbahnění nad ním položených dvou 
rybníků, výstavbu nového bezpeč-
nostního přelivu, výpustného zařízení 
a dosypání hrází. Celá tato akce vyšla 
na 7,5 miliónů korun, ovšem město 
zaplatilo pouze 1,5 miliónů korun, 
zbytek byla dotace z ministerstva ze-
mědělství.

Ani letos jsme nezapomněli na 
školy – na obou našich školách bylo 
zrekonstruováno další sociální zaří-
zení (přes 2 mil. Kč). Na poliklini-
ce byla zmodernizována rehabilitace 
a v letošním roce dojde k opravě zasta-
ralé elektroinstalace.

V minulém roce město také začalo 
s výměnou oken bytových domů na 
sídlišti I. Letos by měla být dokonče-
na výměna oken domů 879 – 887 (6,4 
miliónů korun) a pokračovat se bude 
domy čp. 873 – 878. Bylo dokonče-
no zateplení, výměna oken a oprava 
balkónů na domu s pečovatelskou 
službou (9,5 miliónu). U domu čp. 
953 – 955 došlo k rekonstrukci výtahů 
(2,2 mil. Kč), u čp. 921 – 929 rekon-
strukci elektrických rozvaděčů (1 mil. 
Kč), zemní izolace domů 867 – 869, 
885 – 887, 927 – 929 (1 milión korun). 
Za poslední tři roky město investovalo 
do svého bytového fondu celkem 70 
miliónů korun.

Nemohu zapomenout ani na naše 
místní části, kde kromě výše zmiňova-
ných oprav vozovek proběhlo několik 
významných akcí. Bratrušín – výstav-
ba dětského hřiště a oprava kapličky, 
výstavba posezení u kulturního domu, 
Divišov – zbudování dětského koutku, 

Silvestrovské loučení se starým 
rokem s tolik zdůrazňovanou osu-
dovou osmičkou se konalo nejrůz-
nějšími způsoby, v kruhu nejužším 
i na veřejnosti. Mnoho bystřických 
občanů přišlo na půlnoční ohňostroj 
a zaplnilo vlastně podstatnou část 
Masarykova náměstí od radnice až 
po kostel. Na improvizované tribuně 
před muzeem všechny pozdravil sta-

Rádi bychom přispěli do diskuse 
o využití kopce Hora. Navrhované 
řešení, totiž stavba repliky šibenice, 
nám nejenom „vzalo dech“ (někte-
ří z nás tomu ani dlouho nemohli 
uvěřit), ale také dalo chuť aktivně 
vystoupit se svým názorem. V mno-
ha ohledech se naše názory shodují 
s obsahem dopisu paní Zobačové 
v listopadovém čísle Bystřicka. Ně-
které argumenty stojí za to zopako-
vat. V diskusi k tomuto tématu ovšem 
zazněly a znějí i opačné názory, ke 
kterým cítíme potřebu se vyjádřit.

V říjnovém čísle Bystřicka sto-
jí, že soutěž vyhrál ateliér Mozkyt 
s projektem hvězdárny, ale že ten-
to projekt byl odmítnut z důvodu 
fi nanční náročnosti, přičemž stu-
dio mohlo přijít s jiným řešením. 
Vyhrát projekt s návrhem, který 
je nakonec odmítnut, ale kde vítěz 
přesto dostane druhou šanci - není 
to tak trochu absurdní a k smí-
chu? Zajímavé by bylo vědět, kdo 
s myšlenkou šibenice přišel, ale to 
už necháme na konkrétním autorovi, 
zda se přihlásí.

Otevřený dopis k diskusi o plánované stavbě repliky šibenice na kopci Hora
Dát jedno z nejviditelnějších míst 

široko daleko tomuto projektu je 
opravdu nešťastné. Chceme se den-
nodenně dívat na šibenici? My roz-
hodně ne. Myšlenka duchovní osy 
Bystřice (kaple sv. Anny, kostel Nej-
světější Trojice na hřbitově, kostel 
sv. Vavřince a kopec Hora) je určitě 
zajímavá, ale replika šibenice se do 
ní vůbec nehodí. Právě naopak, linii 
by zcela zrušila.

Lze zaslechnout názor, že je tato 
část historie v současné době popu-
lární. Takový argument ale sotva ob-
stojí. Ano, existují muzea mučících 
nástrojů, ale většinou (jako podobné 
muzeum v Praze) slouží spíše jako 
pouťová atrakce pro turisty. Opráv-
něně se obáváme, že by tak dopadl 
i kopec Hora. Zamýšlená osvětová 
a vzdělávací stezka o útrpném prá-
vu by celkový diskutabilní dojem 
z šibeničního vrchu nezvrátila.

Nestačí ani argument, že se tak při-
pomene historická tradice místa. Jaká 
tradice? Že naši předci takto (z pohle-
du současnosti často nepochopitelně 
přísně) rozhodovali o životě a smrti 
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rosta města Ing. Karel Pačiska a jako 
překvapení vystoupil barytonista 
Jakub Pustina, jenž zazpíval hymnu 
a pak ještě několik skladeb. Boha-
tým ohňostrojem, tancem mnohých 
přítomných, zpěvem a veselím byl 
tak na bystřickém náměstí přivítán 
nový rok 2009. Tak ať je pro nás pro 
všechny zase šťastným!

Hynek Jurman, foto: P. Faus ml.

Dvořiště – výstavba nové hasičky, Ka-
rasín a Lesoňovice – opravy obecních 
domů, Pivonice – rekultivace vodní 
nádrže a oprava dešťové kanalizace, 
Vítochov – technické zázemí hasičár-
ny. V místních částech bylo proinves-
továno bezmála 6 miliónů korun.

Méně viditelná, ale pro provoz 
nezbytná, je postupná rekonstrukce 
veřejného osvětlení (ulice Zlatá, Brat-
rušínská, Zahradní). V roce 2008 jsme 

díky použití méně energeticky nároč-
ných svítidel snížili spotřebu o 28 000 
kW, což činí 5 % spotřeby.

Jak je vidět z tohoto hrubého výčtu, 
Bystřice v minulém roce žila, budova-
la a získávala prostředky z cizích zdro-
jů, a to jsem nerozebíral ty všeobecně 
známé největší akce (náměstí, atletic-
ký stadion, odbahnění Domanínského 
rybníka, Zubštejn, revitalizace Rá-
cová, Bystřická zastavení), které nás 
letos čekají.     

Josef Vojta, místostarosta

druhých? Minulost soudit nemůžeme. 
Prostě a jednoduše: Máme mnohem 
blíže k těm, kteří tam vystavěli ony tři 
kříže, než k těm, kteří tam budovali 
šibenici. Máme k nim blíže nejen ča-
sově, ale i názorově. Minulost nejde 
oživovat a v tomto případě je nutno 
dodat: naštěstí! Lze si ji jistě připo-
mínat. Proč stojí u Slavkova Mohyla 
míru? Nebo proč na Staroměstském 
náměstí je na místě popravy dvaceti 
sedmi českých pánů v dlažbě vyzna-
čeno dvacet sedm křížů? Nestojí to 
trochu za zamyšlení?

Zbývá ještě otázka: Proč v na-
šem městě tímto do daleka viditel-
ným způsobem připomínat tradici 
útrpného práva? Copak naše město 
nemá jiné, a opravdu pamětihodné 
tradice? Starost o chudé a potřebné 
v městském špitálu nebo tradice sou-
kenického řemesla jsou příkladem 
za mnohé.

Věříme, že bystřičtí radní a zastu-
pitelé tuto věc ještě důkladně pro-
myslí a že šibenici odmítnou. Určitě 
nechtějí, jako i my nechceme, aby 
naše město bylo takto „slavné“. Ne-

jde zdaleka jen o pohled zvenku na 
naše město. Jde přece také o to, jak 
nakládáme se svým prostředím, ve 
kterém žijeme, jak se v něm cítíme 
a jak ho chceme budovat a rozvíjet. 

A jaké navrhujeme řešení? Ob-
novení původních tří křížů jako 
připomínku minulosti tohoto místa 
a lesopark jako prostor k odpočin-
ku, individuálnímu sportu a třeba 
i rodinnému výletu s piknikem. Pro-
jekt lesoparku byl, bohužel, odmít-
nut. Proč se tak stalo? Neměli by-
chom podřizovat všechny naše kroky 
a činy přáním a potřebám turismu. 
Chce to jen více úcty k vlastnímu 
městu a jeho obyvatelům.

Mgr. Vít Mišaga – autor textu
PhDr. Jarmila Michálková
Mgr. Olga Mišagová
Ludmila Navrátilová
Mgr. Noemi Robotková
Mgr. Markéta Slámová
PhDr. Jarmila Horáčková

V Bystřici nad Pernštejnem 
dne 10. ledna 2009
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V pátek 9. 1. 2009 proběhla na 
naší škole ZŠ Nádražní 615 soutěž ve 
sběru papíru ve spolupráci s TS města 
Bystřice n. P. 

Proč?
Dobře víme, kolik odpadů denně 

vyhazujeme a jak je těžké odpad li-
kvidovat.

Co jsme sbírali?
Svázané balíky po 5 a 10 kg dělené 

na novinový papír, kartony a směsný 
papír.

Jak akce probíhala?
Od 12 do 15.30 hod. jsme vážili pa-

pír před hlavním vchodem naší školy 
a nakládali do přistaveného auta TS 
města Bystřice n. P. Za každých 10 kg
papíru žáci získali jeden los do sou-
těže o věcné ceny. Překvapil nás vel-
ký počet účastníků, kdy kromě žáků 
školy se akce zúčastnily často i celé 
rodiny, které neodradilo ani velmi 
mrazivé počasí. Závěrem akce pro-

Víte, že 50 kg sběrného papíru ušetří 1 strom?

běhlo losování o věcné ceny, které 
fi nančně podpořily TS města Bystři-
ce n. P. a MěÚ Bystřice n. P. Sponzo-
rům děkujeme.

Jaké množství papíru se nám 
podařilo nasbírat?

10,4 tuny a ušetřili jsme tím 208 
stromů. 

Děkujeme všem účastníkům akce, 
kteří nám pomohli zachránit tyto stro-
my a také členům Ekotýmu s organi-
zací.

Důležité je také vědět, jak se na-
sbíraný papír dále zpracovává. Proto 
v tento den dopoledne proběhla bese-
da „TONDA – obal na cestách“ fi rmy 
Eko-kom pro žáky 6. a 7. ročníků.
Získali informace o recyklaci papíru, 
ale i o třídění dalších odpadů. Beseda 
byla zpestřena hrou, kde si sami moh-
li vyzkoušet, zda správně třídí odpad.

Učitelé ekologické výchovy – 
H. Kopecká, D. Pivková

„Náš kulatý dům“ – exkurze 5. tříd ZŠ TGM
Dne 13. 11. 2008 se žáci 5.A a 5.B ZŠ TGM v Bystřici nad Pernštej-

nem vydali autobusem do brněnského Planetária Mikoláše Koperníka, kde 
zhlédli zajímavý program „Náš kulatý dům“.

Dozvěděli se, že jejich kulatý dům je vlastně naše modrá planeta Země, 
připomněli si všechny ostatní planety sluneční soustavy a získali o nich 
nové informace. Orientovali se na noční obloze zaplavené hvězdami 
a rozpoznávali známá souhvězdí. V průběhu programu si také zasoutěžili, 
a tak zúročili získané poznatky.

Cesta domů se svačinou a fi lmem z autobusového videa rychle uběhla 
a z Brna s námi přicestovaly nejen pracovní listy do přírodovědy, které nám 
planetárium darovalo, ale i trojrozměrné pohlednice těles sluneční sousta-
vy, které si děti koupily ve vestibulu planetária. Tam také visely na všech 
stěnách „zdánlivě se hýbající obrazy“, které nás pobavily a zároveň úspěš-
ně demonstrovaly, jak nás mohou smysly klamat. Příští rok tito žáci jako 
„šesťáci“ určitě zase rádi pojedou zhlédnout další vesmírný program.

Mgr. Jana Vojtová a Mgr. Jana Hájková, ZŠ TGM

V listopadu byla zkolaudována stav-
ba „Odbahnění a rekonstrukce rybní-
ka Argentina“. Stavba byla zahájena 
v květnu loňského roku a jejím účelem 
bylo provedení odstranění sedimentu 
ze dna rybníka na původní niveletu 
dna nádrže, oprava návodního opev-
nění hráze proti vodní erozi, srovnání 
průlehů v hrázi na jednotnou výšku, 
provedení rekonstrukce bezpečnost-
ního přelivu do sdruženého objektu 
s výpustným zařízením rybníka tak, 
aby došlo k bezpečnému převádění 
i tzv. stoletých vod, provedení dosta-
tečně dimenzovaného odtokového po-
trubí do vodoteče zakončeného opev-
něným vývarem. Při provádění odto-
kového potrubí pod silnicí byl na do-
poručení ochránců přírody instalován 
tzv. žabí přechod. Na pravostranném 
přítoku rybníku byla obnovena tůňka 
pro obojživelníky. Po odbahnění bylo 
provedeno i obnovení písčitých pláží 
na pravém břehu rybníka. Tato akce 
byla z 80% dotována z dotačního 
programu Ministerstva zemědělství 
a 20% doplácelo Město Bystřice nad 
Pernštejnem z vlastních prostředků. 

Širším cílem Města Bystřice nad 
Pernštejnem bylo provedení „vyčiště-
ní“ celého povodí rybníka Argentina 
tak, aby mohla tato vodní nádrž plnit 
znovu i funkci rekreačního využití. 

K tomuto cíli byly dále realizovány 
následující kroky: 

Ve spolupráci se Svazem vodovo-
dů a kanalizací Žďársko bylo letos 
provedeno prodloužení veřejné kana-
lizace na ulici K Ochozi a tak umož-
něno napojení splaškových vod od 
všech subjektů, které podnikají v této 
části průmyslové zóny na městskou 
čistírnu odpadních vod. Dosud byly 
tyto splaškové vody po předčištění 
v septicích a dočišťovacím rybníčku 
vypouštěny do Argentiny. 

Společnost Zemědělská dopravní 
technika, spol. s r. o. provedla vyčiš-
tění a odvoz sedimentů z vlastního 
rybníčku nad Argentinou, který dříve 
sloužil pro předčištění vypouštěných 
odpadních vod. Tím byla odstraněna 
„stará zátěž“, která se v povodí Ar-
gentiny nacházela. Třetím krokem pro 
zlepšení vodního režimu celého povo-
dí bylo provedení nutných udržova-
cích prací na dalších dvou rybníčcích 
nad Argentinou v majetku Města Bys-
třice nad Pernštejnem a spravovaných 
Moravským rybářským svazem, MO 
Bystřice nad Pernštejnem. 

Rybník se v současné době na-
pouští, předpokládá se plné napuš-
tění po jarním období tání na plnou 
hladinu. 

-ok-

Rybník Argentina je již nachystán 
i k rekreačnímu využití

POZVÁNKA
Orel jednota Bystřice nad Pernštej-

nem a župa Metodějova připravily 
v měsíci únoru pro děti a mládež 
několik zajímavých akcí otevřených 
také pro veřejnost.

V době jarních prázdnin, v pon-
dělí dne 2. února 2009, se uskuteční 
lyžařské závody pro mládež ve slalo-
mu na sjezdovce v Karasíně. Začátek 
závodu je stanoven již na 8.00 hod., 
přihlášky se přijímají na tel. 737 555 
154 již nyní. Rozhodující ke konání 
závodů budou sněhové podmínky 
a provoz sjezdovky.

Pro mládež milující stolní tenis 
je určen veřejný turnaj ve stolním 
tenisu věkové kategorie do 16 let 
(chlapci i dívky), který se bude konat 
v úterý dne 17. února 2009 v Orlov-
ně. Prezence hráčů je od 15.00 hod., 

turnaj bude zahájen v 15.30 hod. 
Další akce určená mládeži je tur-

naj ve vybíjené. Bude se konat v
sobotu dne 21. února 2009 v 10.00 
hod. v Orlovně. Družstva mohou 
tvořit chlapci společně s dívkami, 
kategorie 14 let a mladší. Počet hráčů 
v družstvu je 7 (6 hráčů + 1 kapitán). 
Přihlášky na tel. 604 168 415 nebo 
e-mail jan.cech@zdas.cz. S pravidly 
budou hráči seznámeni před zaháje-
ním turnaje.

Vítězové závodu i turnajů budou 
odměněni. Pitný režim bude zajiš-
těn.

Na březen se připravuje, opět pro 
mládež, turnaj v badmintonu a ještě 
další ve st. tenisu. Termíny budou 
včas oznámeny.             

Kučerová M.
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Internetové kurzy pro rodiče a seniory

Jak žáci 9. A odlévali předvánoční olovo

Vážení spoluobčané. Na ZŠ 
Nádražní jsme pro Vás opět při-
pravili cyklus počítačových kurzů 
s názvem Internet spojuje genera-
ce. Tyto kurzy jsou určeny jednak 
spoluobčanům v důchodovém věku 
a také rodičům s dětmi předškol-
ního a školního věku. Naší snahou 
je pomoci Vám, kteří jste nedostali 
šanci naučit se pracovat s počíta-
čem a nemůžete využívat obrovské 
množství informací umístěných na 
Internetu. 

Cílem kurzů je zvládnout zákla-
dy ovládání osobního počítače, vy-
hledávání informací na Internetu, 
používání elektronické pošty a další 
způsoby komunikace. Nemusíte se 
obávat toho, že výuku nezvládnete. 
Tempo výuky přizpůsobíme vašim 
potřebám, probíranou látku promí-

táme na velkoplošné plátno a postu-
pujeme krok za krokem. Při výuce 
Vám opět budou pomáhat vybraní 
žáci školy, naši lektoři - junioři.

První kurz je určen našim seni-
orům a proběhne ve dnech (úterý) 
17. 2., 24. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3. 2009 
vždy od 15 do 17 hodin. Druhý kurz 
je určen rodičům, kteří mají děti 
předškolního nebo školního věku do 
16 let a proběhne ve dnech 24. 3., 
31. 3., 7. 4., 14. 4., 21. 4. 2009 vždy 
od 15 do 17 hodin. Cena každého 
kurzu je 250 Kč, úhrada kurzovného 
se provádí v první hodině kurzu. Zá-
jemci se mohou přihlásit buď osob-
ně na ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, 
Nádražní 615 nebo telefonicky na 
čísle 566 550 401, kde vám poskyt-
neme další informace. 

Ing. Bc. Jiří Petr

LOTERIE ŽIVOTA
Byl 11. prosinec a my, studenti 

gymnázia, jsme usedali na židle v aule 
naší školy. Netušili jsme, že dnešní 
dopoledne se pro nás všechny stane 
nezapomenutelným. Věděli jsme pou-
ze, že nás čeká nějaký fi lm... Vedoucí 
vzdělávacího projektu „Loterie života“, 
pan Zdeněk Tulis, nás nenásilně uvedl 
do dokumentu o Nicholasi Wintonovi 
a po jeho skončení jej poutavě okomen-
toval. Jméno Nicholas Winton většina 
z nás slyšela poprvé, i když by tohoto 
velkého muže měl znát a oslavovat celý 
svět. Posuďte sami:

Sir Nicholas Winton (*19. 5. 1909 
Londýn) v roce 1939 zachránil 669 ži-
dovských dětí před smrtí jejich rychlým 
transportem z Československa do Velké 
Británie, kde si je rozebrali náhrad-
ní rodiče. Za svůj nejhorší zážitek z té 
doby považuje chvíli, kdy se dozvěděl, 
že poslední transport dětí dne 1. září 
1939 již nevyjede. Toho dne stálo 250 
dětí na peróně zbytečně. Začala válka 
a většina z těchto dětí ji nepřežila. Pan 
Winton o svém velkém činu nikdy ne-
mluvil. Až náhoda v roce 1988 způsobi-
la, že se o transportech ohrožených dětí 
z Prahy do Londýna dozvěděla jeho 
žena Greta. Ta předala vše historičce 
Elizabeth Maxwelové, která ve studiu 
BBC zorganizovala setkání sira Winto-
na s „jeho dětmi“. Je až neuvěřitelné, 
z kolika zachráněných dětí se staly vý-
znamné osobnosti. 

Anglická královna povýšila pana 
Wintona do šlechtického stavu a Vá-

Jak zajímavým a hlavně lákavým 
způsobem prožít předvánoční třídní 
program?

Co takhle v praxi vyzkoušet někte-
ré tradiční zvyky a činnosti, které se 
váží ke štědrovečernímu programu? 
Jistě všichni slyšeli o lití olova, roz-
krajování jablíčka a hledání hvěz-
dičky nebo o dívčím házení boty. 
Všichni slyšeli, ale nikdo na vlastní 
kůži nezažil.

Protože k odlévání olova potře-
bujeme lihové kahany, tavící lžičky 
a nádoby se studenou vodou, přestě-
hovali jsme se, také netradičně, do 
učebny chemie.

A začalo první kolo odlévání, do-
slova učednické období pro všechny 
zúčastněné.

Jaký „kus“ olova máme dát tavit, 
jak poznáme, že už je olovo roztave-
né, jakým způsobem taveninu nalít 
do vody, kdy odlitek z vody vytáh-
nout, nepopálíme se?

Postupně získávané zkušenosti 
a poznatky si žáci ochotně vymě-
ňovali, radili si, povzbuzovali se. 
A co teprve, když si prohlíželi více či 
méně zajímavé, ale vždy originální 
výtvory – téměř dokonalý kroužek, 

jinde olověná drátěnka.
Po společném vyhodnocení poku-

sů se deváťáci pustili do dalšího od-
lévání. Většinou si již počínali jako 
zkušení profesionální odlévači. Zača-
la se objevovat první olověná zvířátka 
– ještěrka, motýl s rozepnutými kříd-
ly, klubko hadů, ale také lidská lebka, 
srdíčko nebo prsten. Popravdě řeče-
no, fantazie žáků pracovala naplno!

Tak olovo jsme zvládli, na řadě je 
rozkrajování donesených jablíček.
Každému žáku „vyšla“ hvězdička, po 
celý další rok tedy pevné zdraví.

Na pořadu naší besídky je poslední 
dívčí tradice. Je zajímavé, že pozor-
nost chlapců napnutá na sto procent, 
nebývalý šum mezi dívkami. Pokud 
se bota hozená děvčetem přes rame-
no natočí po dopadu šipkou ke dve-
řím, dívka se do roka provdá, nebo 
alespoň opustí rodinu.

Děvčata se do „botoházení“ moc 
nehrnou. A jak to dopadlo? Až na 
jedinou výjimku všechny deváťačky 
zůstanou v roce 2009 doma u rodičů.

Čas určený na besídku uběhl jako 
voda, rychle si popřát pevné zdraví, 
klidné Vánoce a hurá domů. 

RNDr. Luboš Koudelka, třídní učitel

clav Havel jej vyznamenal řádem T. G.
Masaryka. Matěj Mináč natočil o 
tomto silném příběhu fi lm Všichni moji 
blízcí a dokument Síla lidskosti, kde je 
průvodcem Joe Schlesinger – jedno 
z Wintonových dětí. 

Sir Winton letos v květnu oslaví 100. 
narozeniny a z iniciativy prezidenta 
Klause se již připravuje oslava na 
Pražském hradě. 

Po celou dobu představení panovalo 
v aule hrobové ticho. Pozorně jej sle-
dovali všichni - od malých primánků 
až k dospělým maturantům. Každý si 
z fi lmu možná odnesl něco trochu jiné-
ho: Někoho nejvíce ranily autentické 
záběry hrůz války; jiného pláč matky 
mávající do vlaku svému dítěti, které 
již nikdy neuvidí. Nejstarší chlapci stu-
denti asi přemýšleli, zda by byli za pár 
let schopni takového velkého činu jako 
tehdy dvacetiletý pan Winton; pro jiné 
bylo nejsilnější dojemné setkání, kdy 
pan Winton netuše seděl v sále upro-
střed „svých dětí“, které naráz povstaly 
a začaly mu tleskat a děkovat.... Nikdo 
z nás neočekával tak silné emoce – kde-
kdo jen stěží zadržoval slzy.

Proto, když nám byla předána pe-
tice, kterou již podepsaly desetitisí-
ce žáků základních a středních škol 
žádající příslušnou komisi norského 
parlamentu, aby siru Nicholasi Win-
tonovi udělila za jeho zásluhy No-
belovu cenu za mír, neváhali jsme 
a podepsali ji také.

Kamila Mašová a Radka Janoušová

Ve dnech 20. – 22. listopadu se 
konaly oslavy 55. výročí založení 
bystřického gymnázia. Čtvrteční 
dopoledne bylo věnováno základ-
ním a středním školám v Bystřici 
nad Pernštejnem, kterým byly za-
slané pozvánky. 

Věřte, že přijít do haly, kde 
140 dětí, které od září věnova-
ly spoustu času a úsilí tomu, 
aby secvičily 1,5 hodiny trvají-
cí program, čeká na předvedení 
a nemají komu, je smutné nejen 
pro oči, ale i pro duši.

Nevím, jak jinak to říci, ale páni 

Jen pár slov
ředitelé, paní ředitelko, myslím si, 
že profesní spory by v tuto chvíli 
měly jít opravdu stranou. Vždyť 
sami moc dobře víte, jak těžké je 
v dnešní době děti motivovat k ak-
tivitám, které pro tuto dobu nejsou 
až tak populární. 

Vždyť ještě v minulém roce to 
byli vaši žáci a někteří z účinkují-
cích jsou stále vašimi žáky. Jejich 
spolužáci, ale i sourozenci z vyš-
ších či nižších ročníků by je určitě 
rádi přišli podpořit. 

                              Jitka Exlová
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Prakticky celé první pololetí škol-
ního roku 2008/09 se veškeré dění 
na gymnáziu neslo v duchu dvou pě-
tek. Nad rámec běžného vyučování 
byly připravovány akce, programy 
a vystoupení, živé, fotografi cké a fi l-
mové prezentace, vznikala výtvarná 
výzdoba a do tisku podoba sborníku 
za poslední pětileté období.

Dovolte rekapitulaci uskutečně-
ných aktivit k jubileu školy:

soutěž v mluveném projevu, be-
seda nad knihami K. Čapka, fi lmo-
vá projekce s besedou o válečných 
zásluhách Nicholase Wintona pro 
studenty a žáky bystřických škol, 
turnaj smíšených družstev stř. škol 
v odbíjené, basketbalový vánoční 
turnaj žáků, hokejové utkání stu-
dentů proti učitelům gymnázia na 
ZS v Nedvědici, turnaj ve stolním 
tenisu v bystřické sokolovně, spor-
tovní dopoledne ve sportovní hale 
a samozřejmě – Dny otevřených 
dveří, slavnostní setkání hostů v aule
gymnázia a sportovně - kulturní 
akademie ve sportovní hale.

Ve Dnech otevřených dveří 21. 
a 22. listopadu byla škola skutečně 
v pohybu – v aule běžela fi lmová 
prezentace studentských aktivit, 
bylo možno vidět interaktivní výuku 
a práci ve třídách, hry a experimen-
ty ve fyzice, biologii a chemii, pre-
zentace zahraničních cest, cvičení 
v posilovně atd. Pozoruhodná vý-
tvarná výzdoba spolu s nástěnkami 
určitě doplnila návštěvníkům cel-
kový příjemný dojem z naší školy.

Slavnostní shromáždění pozva-
ných hostů proběhlo 21. 11. od-
poledne v aule školy. Cílem bylo 
zrekapitulovat historii, představit 
současnost gymnázia a naznačit 
cestu dalšího vývoje.

Ofi ciální program byl ukončen 
kulturním vystoupením studentů. 
Potom jsme využili přítomnosti 
mnoha osobností a slavnostně ote-
vřeli k užívání nové šatny se záze-
mím v suterénu budovy. Nakonec 
byla příležitost při občerstvení k ne-
formálním rozhovorům a diskuzím.

V pátek 21. 11. večer se usku-
tečnila sportovně – kulturní aka-
demie ve Sportovní hale By. n. P. 
Prezentovalo se zde celkem 120 
účinkujících ve věku od 11 do 19 
roků. Většina z nich cvičila spor-
tovní gymnastiku – prostná a ak-
robacii, přeskok přes kozu, koně 
a švédskou bednu, cvičení na hraz-
dě, kladině a bradlech. Vystoupení 
děvčat a chlapců z primy až kvarty 
jsme pracovně nazvali „malá gym-
nastika“ a chtěli jsme zdůraznit 
význam pohybové všestrannosti 
dětí pro jejich další vývoj (nejen 
sportovní). „Velká gymnastika“ 15 
– 19-ti letých už přinesla divákům 
ukázky náročnějšího cvičení s ak-
centem na potřebu pohybu v ob-

dobí dospívání mládeže. K vidění 
byly příklady estetického pohybu 
i některé opravdové akrobatické 
prvky či vazby.

Mile zapůsobilo cvičení nejmen-
ších dívek se stuhami, krásná vy-
stoupení aerobiku a taneční pódiová 
skladba. Sportovní stránku doplnila 
ukázka horolezeckého umění stu-
dentů na stěně. Chvíle zklidnění při-
nesla recitace a hudební fragmenty, 
estetický zážitek umocnilo vystou-
pení pěveckého souboru Studánka. 
Slovem provázela dvojice mladých 
moderátorů Radka a Jindra.

Je třeba říct, že tato akademie 
proběhla celkem třikrát – ve čtvrtek 
dopoledne nejprve pro naše žáky, 
druhé vystoupení bylo určeno všem 
bystřickým školám. Na naše po-
zvání však reagovala pouze ZŠ na 
Masarykově náměstí, jejíž žáci byli 
vděčnými diváky. Účinkující byli 
z prázdných tribun smutní, vzali to 
však sportovně jako generálku na 
pátek.Odměnou jim může být „plný 
dům“ při večerním cvičení, vníma-
vé publikum a ocenění potleskem.

V závěru chci vyjádřit uspokojení 
nad tím, že se podařilo tuto velkou 
a na přípravu náročnou akci uspo-
řádat. Časová a organizační zátěž 
nebyla zbytečná ani samoúčelná, 
podařilo se dobře prezentovat školu 
a odhalit odborné i široké veřejnosti 
její práci, aktivity.

Uznání patří studentům, učite-
lům a zaměstnancům gymnázia, dík 
Radě rodičů, cvičitelům, sbormis-
tryni a dalším, kteří nám pomohli. 
Zvláštní uznání chceme vyjádřit 
personálu Areálu sportu, který nám 
maximálně vychází vstříc. Doceňu-
jeme servis v hale a možnost kvalit-
ního zázemí pro naše cvičení i pro 
potřeby veřejnosti. Kvitujeme zpět-
ně rozhodnutí města o její výstavbě. 
Veliké poděkování vyslovuji spon-
zorům, bez jejichž nezištné pomoci 
by to prostě nešlo. 

Zcela na závěr – pro všechny, 
kteří v době oslav nestihli gym-
názium navštívit, platí pozvání na 
prohlídku kdykoli po domluvě. 
K dispozici jsou i prezentační DVD 
a nový sborník. Informace a kontakt: 
www.gybnp.cz, tel.: 566 55 29 20, 
e-mail: reditel@gybnp.cz 

za Gymnázium Bystřice n. P. 
Miloslav Císař

Ohlédnutí za 55. výročím vzniku
Gymnázia v Bystřici n. P. 

Střípky ze závěru roku v ZŠ TGMStřípky ze závěru roku v ZŠ TGM

„Vánoce, Vánoce přicházejí …“ 
znělo naší školou už dlouho před 
Vánoci. Vždyť Vánoční akademie 
se stala již neodmyslitelnou součás-
tí závěru roku v ZŠ TGM a bylo dů-
ležité se na ni jaksepatří připravit, 
nic neponechat náhodě. V pestrém 
programu  pak při vystoupeních 
v kulturním domě účinkovalo ně-
kolik desítek žáků coby tanečníků, 
zpěváků, moderátorů, herců …. Ně-
kteří si pro svá vystoupení vytvoři-
li zajímavé rekvizity a kostýmy, 
členové pěveckého sboru „Koťata“ 
a taneční skupiny TANNA se před-
stavili v nových úborech, na jejichž 
pořízení přispělo i Město Bystřice 
n. P. ze svých grantů. Ze stejného 
zdroje byly podpořeny i netradiční 
vánoční výtvarné dílny, které v pro-
sinci ve škole proběhly.
A které další aktivity ještě žáci před 
Vánocemi zvládli?
- Prvňáčci byli v městské knihovně 
pasováni na čtenáře,
- 5. prosince absolvovali „čertov-
skou“ školu, kterou pro ně při-
pravily paní učitelky na 1. stupni, 
o mikulášskou nadílku se postarali 
žáci 2. stupně,
- v mnoha třídách proběhl „Den ote-
vřených dveří“,
- čtvrťáci podnikli exkurzi do ekolo-
gického střediska „Ostrůvek“ u Vel-
kého Meziříčí,

- žáci 1. st. navštívili divadelní 
představení pohádky „Zázračný 
pramínek“ v KD,
- žáci 8. a 9. roč. zhlédli fi lm „Ni-
colas Winton – síla lidskosti“ a zú-
častnili se besedy o muži, který za-
chraňoval životy dětí během 2. svě-
tové války,
- členové divadelního kroužku docvi-
čují muzikál „Rebelové“ – k realiza-
ci představení také využijí příspěvku 
z grantu města,
- děti ze školní družiny potěšily 
svým vánočním programem babič-
ky a dědečky v bystřickém domě 
s pečovatelskou službou,
- mnoho dětí se zúčastnilo soutě-
že vyhlášené městským úřadem 
„Nejhezčí vánoční ozdoba“ a ti 
nejúspěšnější si na bystřickém ko-
ledování při rozsvícení vánočního 
stromu převzali ceny,
- v předvánočním čase se opět ko-
nal vánoční turnaj v basketbalu,
- v poslední den před vánočními 
prázdninami jsme se všichni těšili 
na tradiční společné vánoční zpívá-
ní koled a na třídní besídky.
Ačkoli se v prosinci všechno toči-
lo kolem Vánoc, učení, získávání 
nových poznatků a snaha o pěkné 
známky nemohly zůstat stranou – 
vždyť pololetí již klepe na dveře.            

H. Nosková

Pracovníci DDM v Bystřici n. P.
přejí všem dětem, rodičům,

vedoucím a  sponzorům
v roce 2009 mnoho štěstí, 

zdraví,
spokojenosti, úspěchů v práci

i osobním životě.

DDM v Bystřici n. P.
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Dne 26. 12. 2008 uspořádal NK Sokol Bystřice nad Pernštejnem 
v místní sportovní hale „Vánoční turnaj“ registrovaných a neregistrovaných 
hráčů v nohejbalu mužů.

Turnaje se zúčastnilo celkem 17 družstev. Po bojích ve třech základních sku-
pinách postoupili první dva účastníci do předfi nálové skupiny, kde se v K.O. 
systému vytvořila vlastní fi nálová skupina o /1. až 3./ místo a skupina o /4. až 
6./ místo. 

Družstva, která se umístila v základních skupinách na 3. místě, se utkala 
o celkové /7. až 9./ místo, družstva, která se v základních skupinách umístila na 
4. místě, se utkala o celkové /10. až 12./ místo, atd. 

Finálová skupina se celá odehrála na centrálním kurtu sportovní haly.

Výsledky „Vánočního turnaje“ trojic v nohejbalu mužů

Celkové pořadí turnaje:

 1. Sokol Modřice (Druzina M. Šikla)  /Bubniak, Kalas, Šikl/
 2. RH Tišnov - Modřice   /Pelikán, Topinka, Pospíšil/
 3. Draci Dalečín „A“   /Vetešník, Gloser, Horváth/
 4. NC Chotěboř    /Špitálník, Krátký, Paul/
 5. Sokol Obřany (Pozdní sběr)  /Janeba, Holoubek, Skrušný/ 
 6. Dolní Loučky    /Borek, Srba, Hanák/
 7. Lezník    /Vomočil, Kysilka H., Kysilka M./ 
 8. Sokol Bystřice n. P.   /Bárta, Mach, Joska/
 9. Draci Dalečín „B“   /Zedník, Vondra, Jež/
10. Sokol Modřice (FC Nekopnem si) /Hodinka, Kreisek, Brázda/
11. NK Smrček I.   /Bednář L., Bednář M., Štoudek/
12. Lomnice    /Bednář, Krésa, Feifer/
13. TJ Útěchov (Zoufalci)   /Dess, Novotný, Kepák/
14. NK Smrček II.   /Veselský J., Madroň, Špatka R./
15. Rozsochy „E“   /Padrtka J., Padrtka T., Čech/
16. Nové Město na Moravě   /Rajský st., Rajský ml., Procházka/
17. Štěpánov    /Kříž, Markytán, Buček/
 
Slavnostního vyhlášení výsledků turnaje se zúčastnili starosta Města Bystři-

ce nad Pernštejnem Ing. Karel Pačiska a za TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem 
pan Ing. Pavel Janík. 
Pořadatelé děkují těmto sponzorům za poskytnuté ceny :

Město Bystřice nad Pernštejnem, BETON SPH s.r.o., Bystřice nad 
Pernštejnem, AUTOMOTIVE Peugeot, Rácová, Bystřice nad Pernštej-
nem, UNEX – Kalný Habří, WERA WERK, s.r.o. Bystřice nad Pernštej-
nem, Fonorex, s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem, ČMSS Liška – Jiří Hulák, 
Stavebniny Zeman Bystřice nad Pernštejnem, Věra Šandorová, Bystřice 
nad Pernštejnem, Drogerie TETA Petr Macháček, Bystřice nad Pernštej-
nem, Drogerie dm Bystřice nad Pernštejnem, Marta Tomášková, oděvy-
čistírna Bystřice nad Pernštejnem, Zámečnictví Alois Rossí Bystřice nad 
Pernštejnem, YeTy s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem, SAUNA Josef Mazou-
rek Bystřice nad Pernštejnem, Brusírna skla Josef Mazourek Bystřice 
nad Pernštejnem, Sedlářovo pekařství Věchnov, TS města a.s. Bystřice 
nad Pernštejnem, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, LION fi nance 
– M. Bednář, Pivovar Polička, Mamutherm – zateplovací systémy

   Za pořadatele turnaje: Ing. František Špatka

Odpověď první otázky je jednodu-
chá: jsou to organismy velmi staré. 
Přesto (zákonitě) musí být vývojově 
mladší než rostliny. 

Rostliny jsou svým životním cyk-
lem pevně svázány s houbami. Ze-
lené rostliny váží anorganický uhlík 
z oxidu uhličitého. Houby, které roz-
kládají mrtvé rostliny (i živočichy) jej 
zase uvolňují do atmosféry. Kdyby 
nebylo hub (a bakterií), koloběh uh-
líku by se brzy zastavil. Rostliny by 
v krátké době upoutaly uhlík do svých 
těl a pak by zahynuly hladem. A tím 
by se zastavil život nejen rostlin, ale 
i živočichů, kteří jsou, jako konzumen-
ti, svou výživou na rostliny odkázáni. 
Jinak si potřebnou energii pro život 
nemohou opatřit.

Těla hub zpravidla podléhají rychlé 
zkáze (až na některé výjimky) a vět-
šinou nejsou ničím inkrustována, ne-
docházelo tedy ani k jejich fosilizaci. 
Proto se zachovalo jen velmi málo fo-
silních hub, spíše jen jejich částí - vlá-
ken, výtrusů a ojediněle zdřevnatělých 
plodnic. Nejméně je známo o vyšších 
druzích hub (především kloboukatých), 
které mají vodnaté plodnice a ty se 
v podstatě neuchovaly. Ojedinělé nále-

zy ukazují, že po stránce organizace se 
na houbách od palezozoika téměř nic 
nezměnilo. Proto lze nálezy (jak jsem 
předeslal velmi vzácné) z permokar-
bonu bez větších problémů zařadit do 
dosud existujících čeledí i rodů. Druhy 
se však měnily. Především vzhledem 
k tomu, jak se měnili hostitelé. Také 
se houby přizpůsobovaly klimatic-
kým změnám. Nejméně třikrát ve 
svém vývoji houby musely podleh-
nout význačnějším změnám ve svém 
vývoji. A to v návaznosti na zásad-
ních změnách složení rostlinstva za 
Zemi (pteridofytně pteridospermická 
vegetace konce prvohor, vegetace na-
hosemenných rostlin v druhohorách 
a vegetace krytosemenných rostlin 
v třetihorách).

Nejstarší skupinou hub jsou, zřej-
mě, houby vřeckaté. Ty jsou vývojově 
starší než houby stopkovýtrusné. Ze 
stopkovýtrusných jsou starší houby 
chorošovité, plesňákovité, rosolovko-
vité aj. Proto má mnoho z nich roz-
šíření cirkumpolární - stejné druhy 
rostou alespoň v Evropě a Severní 
Americe. Později vzniklé skupiny 
hub pečárkovitých (houby hřibovi-
té i lupenaté) mají areály převážně 

SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU  V  NAŠÍ  ŠKOLE

Naši žáci se také zapojili do soutěže ve sběru papíru organizované ve spoluprá-
ci TS a.s. Bystřice nad Pernštejnem a Městským úřadem Bystřice n. Pernštejnem 
v období od 10. prosince 2008 do 9. ledna 2009. Na posílení aktivity žáků jsme 
obdrželi od obou institucí fi nanční dar, který byl silnou motivací  dětí nasbírat co 
nejvíce. Na nástěnce měli žáci možnost sledovat průběžné pořadí úspěšnosti.

Po vánočních prázdninách jsme ve škole měli takové množství papíru, že 
bylo třeba zajistit první odvoz, abychom ve sběru mohli pokračovat. Soutěž jsme 
ukončili 9. ledna vyhlášením výsledků a předáním věcných cen nejúspěšnějším. 
Ocenili jsme všechny zúčastněné děti. 19 žáků zapojených do soutěže nasbíralo 
1901 kg papíru. Tato soutěž určitě splnila i cíl – mít město v období Vánoc čisté.

A závěrem nejúspěšnější sběrači: Jana Chobotová, Pavel Zeman a Jiří Lu-
keš.                

 ZŠ Bystřice n. Pern., Masarykovo náměstí 60, J. Buchta, ř. š.

menší; v Severní Americe rostou 
zpravidla jiné druhy než v Evropě. 
Vývoj hub, stejně jako jiných živých 
organismů, se však nezastavil ani 
v současné době.

Ještě před čtyřmi desítkami let ve 
středoškolské učebnice učily o dvou 
říších: říši rostlinné a říši živočišné. 
Houby byly řazeny do říše rostlinné 
na úrovni kmene. Dnešní hodnocení 
je však zcela jiné. Houby představují 
samostatnou říši. Přitom houbové or-
ganismy vyčlenil do samostatné říše 
již švédský mykolog Fries v roce 1821. 
Pro zajímavost - i další, tehdy tzv. nižší, 
rostliny jsou nyní v hirearchii na úrovni 
říše (např. bakterie, řasy, a také hlenky, 
které byly dříve spojovány s houbami).

A kolik druhů hub vlastně na 
Zemi v současnosti roste? Bisby a 
Ainsworth (1943) zřejmě nejsou da-

leko od pravdy, když celkový počet 
všech druhů hub na Zemi odhadují na 
100 000. Jistě víme, že velká část ješ-
tě nebyla zatím objevena a popsána. 
Každým rokem je popsáno několik 
stovek nových druhů hub; dokonce 
v Evropě jsou to i desítky druhů ročně, 
naše území nevyjímaje.

Houby sice počtem druhů nepřesa-
hují významně počet rostlin, ani počet 
živočichů na celé Zemi. Ale na men-
ším území jsou vůči vyšším rostlinám 
v převaze. Zmenšujeme-li plochu, 
na níž organismy počítáme, zjistíme, 
že se poměr zvyšuje v prospěch hub. 
Např. v jehličnatém lese na malé ploše 
zjistíme 3 - 5 (někdy jen 1 - 2) druhů 
zelených rostlin, ale několik desítek 
druhů hub.

S použitím různých pramenů sestavil 
Jaroslav Čáp

Povídání o houbách            6. Jak jsou houby staré a kolik jich je druhů



ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Zubní pohotovost k lednu a únoru 2009
LEDEN 2009

31. 1. 2009 MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár n. S.
ÚNOR 2009

  1. 2. 2009 MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš
  7. 2. 2009 MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město n. M.
  8. 2. 2009 MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130
14. 2. 2009 MUDr. Marie Kulková, Strážek 80
15. 2. 2009 MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou
21. 2. 2009 MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 12, Nové Město n. M.
22. 2. 2009 MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172

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

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

Psychologie písma (gra-
fologie) v praxi bývá čas-

to zaměňována s písmoznalectvím. 
Proto pro upřesnění: písmoznalectví 
je disciplína, která se zabývá ověřová-
ním pravosti rukopisu či podpisu.

Grafologie je věda, která patří do 
skupiny psychologických projektiv-
ních metod, stejně jako známý test 
stromu nebo test kresby postavy.

Jsou lidé, kteří se domnívají, že 
z rukopisu jde zjistit o člověku úplně 
všechno a nejlépe i jeho budoucnost. 
Není to pravda, tato metoda stejně 
jako jiné psychologické metody má 
svá omezení. Pokud je známe a re-
spektujeme je, může nám o člověku 
skutečně leccos povědět. Umožňuje 
popsat relativně celou jeho osobnost. 

Co je k rozboru potřeba? Písmo 
minimálně na formátu jedné stránky 
A4, ovšem bez označení řádků. Ne-
měl by to být žádný opis nebo diktát, 
ale ideální a nejvíce vypovídající hod-
notu má vlastní myšlenkový výtvor. 
Pro grafologický rozbor se doporu-
čuje napsat písmo obyčejnou tužkou, 
aby byla patrna dynamika zkoumané 
osobnosti. A pak již zbývají jen nástro-
je grafologa – lupa, úhloměr, pravítko, 
kalkulačka.  

Při rozboru psycholog postupuje 

5. O čem hovoří písmo5. O čem hovoří písmo

od celku k jednotlivostem, kombinuje 
celostní pohled s pohledem analytic-
kým. Nečte řádek po řádku, ale vnímá 
písmo na listu papíru jako celek. Vší-
má si, jak je napjaté nebo uvolněné, 
živé či strnulé. Z tohoto výrazu může 
vyčíst emoční nastavení člověka, zda 
u něj převládá vztek, úzkost, smutek 
nebo radost. Při analýze postupuje od 
celkového kontextu k jednotlivostem. 
Každý znak má vypovídající charak-
ter. Symbolicky si můžeme představit 
stránku jako prostor, ve kterém se pi-
satel pohybuje. Horní zóna nad řádkou 
symbolizuje duchovní oblast, nad-
vědomí, duševní i intelektové schop-
nosti pisatele. Dolní zóna pod řádkou 
vypovídá o materiálním a pudovém 
zaměření, o jeho nevědomí či podvě-
domí. Střední zóna – malá písmenka, 
zase prozradí míru sebevědomí, vztah 
k sobě i k ostatním, vůli která je důle-
žitá pro naši seberealizaci.

V různých časopisech se setkáváme 
s jednoduchými interpretacemi, kdy se 
jednotlivým tvarům písmen přiřazují 
určité vlastnosti: např. špičaté kličky 
znamenají pilného člověka, ostré tahy 
svědčí o agresivní povaze, nafouklé 
smyčky u ypsilonu prozrazují touhu 
po majetku a mnoho jiných ,,zjedno-
dušenin“. Jeden znak ovšem nevysti-

huje žádnou vlastnost člověka!
Svůj význam získává až ve vztahu 

k celému kontextu písma. Kde potom 
špičatá klička u jednoho písma vy-
povídá o pisatelově úzkostnosti, ale 
v jiném písmu dostává význam impul-
sivnosti a prudkých reakcí. 

Co se vlastně z písma můžeme 
dozvědět?

Vitalitu, dynamičnost, temperament,
vůli, způsob myšlení (ne velikost IQ), 
racionalitu, emoční a sociální inteli-
genci, odolnost vůči stresu a zátěži, 
jak pisatel prožívá sám sebe, jaké má 
vztahy s okolím (extroverze, intro-
verze, dominance, submisivita), schop-
nost organizovat, plánovat a řídit, 
komunikaci, empatii, ale také tvo-
řivost a improvizaci. Písmo umož-
ňuje objasnit základní nerovnováhu 
v osobnosti, jeho zralost a vyváženost.

Naopak, co nám neřekne?
Nezjistíme věk pisatele, pohlaví ani 

jeho sexuální orientaci. Také neprozra-
dí rodinné a životní poměry, fyzické a 
psychické nemoci. Z rozboru nedo-
kážeme předvídat konkrétní chování 
v konkrétní situaci, ovšem je možno 
určit trvalejší způsoby prožívání, myš-
lení a chování.

Kde se dá psychologie písma vy-
užít?

V osobnostním poradenství pomá-
há k prohloubení sebepoznání, k lepší 
orientaci sama v sobě, umožní klien-
tovi nasměrovat se správným smě-
rem jak v možnosti zaměstnání nebo 
novým vnímáním při opakujících se 
problematických situacích.

V partnerském poradenství mohou 
rozbory rukopisů pomoci partnerům 
k vzájemnému uvědomění a pojme-
nování odlišných osobnostních rysů, 
které bývají zdrojem obtíží a nesrov-
nalostí. Ovšem rukopis neudělá pro-
gnózu, zda se rozejdou nebo spolu 
zůstanou. 

V personalistickém poradenství 
se využívá při výběru pracovníků 
na určitou funkci. Zde grafologický 
posudek bývá  jednou ze součástí ce-
lého konkurzního řízení. Ušetří fi rmě 
spoustu výdajů za investování do ne-
kompetentního pracovníka.

Psychologie písma vyžaduje nejen 
důkladné odborné znalosti (tří semes-
trální studium – mnoho hodin teorie 
a ještě více hodin strávených nad pís-
mem), ale i takt a odpovědnost.

Ovšem co je nejdůležitější: ,,zodpo-
vědný grafolog při vyhodnocování 
rukopisu popisuje pouze to, co v ru-
kopisu je, nikdy to, co tam není!“

psycholožka Jitka Bukáčková

OKNO DO DUŠEOKNO DO DUŠE

KOPRETINA - centrum pro rodiče 
s dětmi v Bystřici nad Pernštejnem, 
Hornická 643 pořádá v roce 2009 
kurz: 

Aranžování a vazba květin

ve středu 18. 2. 2009 v 15.00 hod.
Výroba sušené dekorace do interiéru 
na pověšení
cena za materiál cca 120,- Kč

ve středu 4. 3. 2009 v 15.00 hod.
Výroba sušené dekorace na stůl
cena za materiál cca 120,- Kč

ve středu 18. 3. 2009 v 15.00 hod.
Jarní dekorace na dveře nebo stůl
cena za materiál cca 100,- Kč

v pondělí  6. 4. 2009 v 15.00 hod.
Velikonoční aranžmá
cena za materiál cca 100,- Kč

Lektorování  činí 60,- Kč za rodinu, 
lektorné se vybírá nejpozději týden 
před konáním. Z kurzu si vždy odne-
sete výrobek ve fi nální úpravě.
Bližší informace a přihlášky: 
Gábina Vítková 731 130 776 a Zden-
ka Šrámková 732 126 905

KOPRETINA - centrum pro rodiče 
s dětmi v Bystřici nad Pernštejnem, 
Hornická 643 pořádá kurz: 

Tvoříme z pedigu

ve středu 4. 2. 2009 v 15.00 hod.
Tvoříme z pedigu I. – Zvládneme zá-
kladní techniky, zespeciálního proutí 
si vyrobíme podnos

ve středu 25. 2. 2009 v 15.00 hod.
Tvoříme z pedigu II. – Naučíme se 
další techniky, vytvoříme si ošatku

ve středu 11. 3. 2009 v 16.00 hod.
Tvoříme z pedigu III. – Zvládneme  
další tvary, například zvonečky či obal 
na květináč

Na kurz je nutné se přihlásit a za-
platit zálohu předem nejpozději týden 
před začátkem kurzu. Záloha na kur-
zovné je 300 Kč, cena materiálu na 
lekci je 120 – 150 Kč dle spotřeby. Po 
domluvě lze absolvovat i jednotlivé 
lekce samostatně.

S sebou:  Ručník nebo zástěru, nůž-
ky na keře s ostrou špičkou, osm ko-
líčků na prádlo nebo čtyři velké korále 
s otvorem 3 mm.
Bližší informace a přihlášky: 
Gábina Vítková 731 130 776 a Zden-
ka Šrámková 732 126 905
e-mail: kopretina.radsvratka@caritas.cz

Vážení vydavatelé novin Bystřicko,
rád bych Vám a všem dalším orga-

nizátorům akce „S Vodomilem Zubří 
zemí“ poděkoval za získání 3. ceny 
- víkendový pobyt v hotelu Skal-
ský Dvůr. Samotná akce poznávání 
Zubří země je výborný nápad, který 
umožňuje účastníkům poznat zají-
mavá místa mikroregionu Bystřicko. 
I když se považuji za dobrého znalce 
zdejšího kraje, přesto jsem díky Vaší 
akci získal mnoho dalších informací, 
které by mně jinak unikly. Doufám, 
že tato akce bude mít pokračování 
i v příštím roce a ukáže další zajíma-

PODĚKOVÁNÍ
vá místa ve Vašem regionu.

Rovněž velmi kladně hodnotím 
Vaši akci „Sedm divů Bystřicka“, kte-
rá byla perfektním návodem na krás-
né víkendové výlety na místa známá 
i méně známá.

V závěru bych chtěl všem tvůrcům 
novin Bystřicko poděkovat za kvalitní 
a zajímavé informace o dění v regionu 
a popřát Vám hodně zdraví a hodně 
úspěchů v nastávajícím roce 2009.

S pozdravem
Ing. Jiří Mlíka

Štursova 11
Žďár nad Sázavou
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NA ZÁVĚR HISTORICKÉ POLEMIKY

První zmínky o našem městě II. První zmínky o našem městě II. 

Občas mne zastaví mí vrstevníci, 
ale i spoluobčané o jednu nebo dvě 
generace mladší s dotazem: A jak je 
to tedy s tím Bočkem?  Bylo tomu 
tak zejména po článku, který vyšel 
v Bystřicku na jaře 2006 (Vyšper-
koval Antonín Boček naše dějiny?, 
4/2006), čímž se myslí dějiny naše-
ho města. Předpokládal jsem, že po 
konferenci o Bočkovi (9. listopadu 
2007) a zejména po zveřejnění stě-
žejního příspěvku profesora Války 
(4, 5, 7/2008) dotazy ubudou. Ne-
stalo se tak. Protože se očekává, že 
jedna z největších osobností našeho 
města bude fi gurovat na předních 
místech sedmi vybraných v anke-
tě, která je připravována na příští 
rok, pokusím se některé problémy 
kolem něj čtenáři objasnit. Vím, že 
čtenář Bystřicka je zvídavý a chá-
pající i složitější a náročnější texty 
a nepotřebuje k tomu komentáře 
vykladačů.

Antonín Boček začal vydávat 
svůj soubor historických dokumen-
tů (Diplomatář, zkratkou CDM) 
v době, kdy se teprve utvářely zá-
klady budoucí vědy, o zejména 
středověkých listinách, diploma-
tiky. Svoje dílo bral jako pramen 
pro sepsání dějin Moravy, a proto 
do něho zařadil řadu položek, které 
z pozdějšího hlediska, zejména po-
zitivistické historiografi e, absolutně 
nemohly projít a musely být nutně 
označeny jako nevěrohodné. Takto 
postupovali ovšem všichni histo-
rikové jeho doby, včetně slavného 

Palackého. Jak píše ve své kritické 
práci Jindřich Šebánek, Boček byl 
přímo posedlý sbíráním starých 
listin a ke každé, byť  sebemenší 
zprávě, se snažil najít odpovídající 
středověkou listinu. Když to štěstí 
neměl, udělal, co ostatní tehdy dě-
lali též. Napsal jakýsi stručný opis 
hledané listiny a ten do CDM, po-
kud se mu zdál důležitý historicky, 
zařadil jako tzv. regest.

Dostáváme se k minimu teorie 
diplomatiky, tedy pomocné histo-
rické vědy zabývající se studiem 
písemností.  Za pravou středověkou 
listinu je od konce 19.st. považován 
nejlépe zejména pergamen odpoví-
dajícího stáří, který obsahuje text 
(do 14. st. latinský) prokazatelně 
data zhotovení, a která je opatřená 
pravou a ne dodatečně zavěšenou 
pečetí. Důkaz poskytuje několik 
pomocných historických oborů (pa-
leografi e, sfragistika, lingvistika, 
atd.). Omlouvám se diplomatikům 
za poněkud kacířskou a zkrácenou, 
ale výstižnou defi nici.  Dalším ter-
mínem, který historici podle mne 
používají poněkud nelogicky, je 
název „středověké falzum“. Je to 
taktéž nefalšovaná středověká lis-
tina, která je však antidatována, to 
znamená, že se tváří jakoby patřila 
do doby o nějaký rok zpět. Obvykle 
s menšími odchylkami popisuje 
stav v době, do které se hlásí (viz 
minule rozebíraná listina z roku 
1298, hlásící se do roku 1238).

A máme zde další skupinu polo-

žek CDM, tzv. regesty. Středověcí 
písaři z mnoha důvodů (možná 
ztráta listiny, důležitost pro klášter, 
město, nebo jenom z potřeby cvičit 
psaní) opisovali mnohdy několi-
krát danou listinu. Neopisovali ji 
většinou doslova, zkracovali, upra-
vovali – modernizovali jazyk, vypi-
sovali pouze důležité. Vznikaly tak 
mnohdy rozsáhlé kodexy a právě 
díky tomu se zachovala řada zpráv, 
i když listiny byly dávno zničeny. 
Pokud jsou tyto opisy starší než da-
tum Bočkova narození (1802), ne-
mají s nimi historici, až na výjimky, 
problémy. Po roce 1848 však řada 
těchto opisů, zejména v městských 
archivech, zmizela. I v našem měst-
ském archivu není kniha zápisů, do-
posud považovaná za nejstarší, tou 
první. Jak dokázala doktorka Hana 
Pátková (UK Praha), existovaly 
manuály ještě starší, dnes jsou však 
neznámo kde (viz Noviny Bystřicka 
10/2006 – Nové pohledy na dějiny 
našeho města).   

Je úplně jasné, že některé reges-
ty vytvořil ze zpráv i Boček. A to 
přesně v duch praxe své doby. To 
ale vůbec neubírá nic na obrovské 
práci, kterou za svůj velice krátký 
život vytvořil a na velikosti a příno-
su jeho díla

Nyní k problému avizovanému 
nadpisem tohoto pojednání. Pod-
le Omylů tradovaných (Bystřicko 
8/2008 str. 20) se o Bystřici zmi-
ňují i „listiny“ z roků 1242 a 1247. 
Autor je blíže neidentifi kuje (číslo 

položky v CDM). Pouze vylučo-
vací metodou je možno určit, že se 
jedná v obou případech o položky 
uvedené B.Bretholzem jako slabě 
podezřelá (CDM III, č. 29) a silně 
podezřelá (CDM III, č. 93). Prv-
ní se týká templářů v Jamolicích 
a uvedeni jsou zde jmenovitě Voj-
těch (probošt doubravnický), Štěpán 
z Medlova, Jan (plebán z Bystřice) 
a Bohuslav z Bukova, který listinu 
vydává. Druhá mluví o zpustošení 
rajhradského kláštera Tatary a je 
v ní jmenován Vojtěch (probošt 
doubravnický) a Štěpán (z Medlo-
va?). Až na bystřického plebána 
Jana a zřejmě i Bohuslava z Bukova 
tedy osoby historicky odjinud dolo-
žené.  Obě položky jsou pořízeny 
Bočkem zřejmě z opisů, ne z origi-
nálů, tedy dvojité regesty. O jejich 
původních listinných pramenech lze 
tedy s úspěchem pochybovat. Co je 
však nezpochybnitelné – ani jedna
z nich nemluví o našem městě. 
I autor Omylů tradovaných souhlasí 
s tvrzením, že v roce 1241 byl 
v Bystřici kostel, tedy i fara, tedy 
dovedeno do konce i farář. Je zce-
la jedno, jmenoval-li se Jan, Petr, 
nebo Pavel. Je to v zásadním rozpo-
ru s tím co je uvedeno v Omylech 
tradovaných (8/2008, str. 20), že se 
jedná o „listiny“, které jsou podle 
dřívější tradice o Bystřici (začátek 
kapitoly 16, str. 19). Zkrátka není 
nad přesnost ve vyjadřování. 

Petr Dvořáček

Profesor Antonín Boček, podvodník nebo jeden z největších bystřických rodáků?
Bláhově jsem se domníval, že 

konference pořádaná Městským 
muzeem a Městem Bystřicí nad 
Pernštejnem v roce 2007 o živo-
tě a díle profesora Bočka ukončí 
letitý zjednodušený pohled na 
našeho rodáka. Akce se zaměřila 
především na obrovský rozsah 
zanechaného díla. Pro upřesnění 
jde o desítky tisíc opsaných lis-
tin, návštěv více než 200 archivů 
a studia pramenů v těchto insti-
tucích. Bočkův problém spočívá 
v tzv. zfalšování cca několika 
desítek položek v Moravském 
diplomatáři. První pochybnosti 
o pravosti některých listin se ob-
jevují již po Bočkově smrti.

Později přibývají poměrně ost-
rá slova o neslýchaném vědeckém 
podvodu... Historik B. Bretholtz 
nachází v diplomatáři řadu tzv. 
tatarských fals, které měly Bočka 
usvědčit z falšování historie.

Bretholtz a dodnes mnoho 
historiků odmítají přítomnost 
Mongolů na Moravě po bitvě 

u slezské Lehnice 9. dubna 1241.
Uvádí, že mongolská jízda neprošla 
Moravou, ale přes moravsko-slez-
ské Beskydy do Uher. (Jízda se cítí 
pravděpodobně lépe v horách než 
na rovině, že?)

Pro obveselení čtenářů uvádím 
citaci z pera českého historika 
J. Žemličky: „Překvapivou rychlostí 
a za obvyklého plenění Mongolové 
doslova prolétli Moravou, aniž by 
kde narazili na odpor.“ (J. Žemlič-
ka: Počátky Čech královských, Pra-
ha 2002). 

Profesor Josef Válka ve vlasti-
vědě moravské z roku1991 píše: 
„Tataři nepobyli na Moravě dlouho, 
neboť spěchali do Uher, ale jejich 
vpád byl ničivý. Zpustošili několik 
klášterů a poplenili nechráněné ní-
žinné oblasti.“ Podle analisty Kolí-
na nad Rýnem „zpustošili Moravu 
s vyjímkou hradů a opevněných 
měst“. 

Profesor Jindřich Šebánek se řadu 
let zabýval tzv. Bočkovými falzy 
(Moderní padělky v moravském di-

plomatáři, ČMM 1936). Rozborem 
jeho pozůstalosti (listinný materiál 
má přes 12 000 čísel, 769 starých 
tisků a 175 rukopisných kodexů) 
vyčlenil několik desítek podezře-
lých-zfalšovaných položek. Jeho 
závěry jsou dodnes považovány za 
určující. Tak například poslední tis-
kem vydaná historie našeho města 
(Bystřice nad Pernštejnem - Od 
minulosti k současné revoluční 
přeměně města, kolektiv autorů, 
Brno 1980) hovoří jasně o falzech 
vytvořených A.Bočkem.

„Za nejstarší doklad o Bystřici 
již jako o městečku byla považová-
na listina hlásící se do roku 1220...“ 
Dále autoři hovoří, že se jedná 
o falzum, které vytvořil bystřický 
rodák, protože chtěl posunout ději-
ny rodného města do minulosti.

Paráda, nechci se dotýkat autorů, 
ale 23. června 1826 uveřejňuje mla-
dičký A. Boček krátkou stať o pikar-
tech v Bystřici. Na konci se dočteme, 
že o faře v Bystřici se hovoří v roce 
1215. V poznámce - tento údaj je 

z Doubravnického kodexu! Mno-
ho kritiků vyčítalo zemřelému 
Bočkovi, že si mnoho listin a do-
konce i kodexů vymyslil. 

V jeho pozůstalosti je dopis 
adresovaný hraběti Mitrovskému, 
mimo jiné ho upomíná o navráce-
ní listin Hildegarda Hradišťského.
Hildegarda si Boček dle kritiků 
také vymyslil. Tak proč poža-
doval neexistující písemnosti po 
Mitrovském? 

Probíhající diskuse na 
téma nejstarší zpráva o městě 
a Boček falzátor nemá v blízké 
budoucnosti rozuzlení. Řada 
historiků a publicistů je pře-
svědčena o „vině“ Antonína 
Bočka a část tzv. falza hodnotí 
jako kulturní záležitost histori-
ografi e XIX. století.

Závěrem si neodpustím frá-
zi - věda i historická je obrazem 
našich stávajících  skromných 
vědomostí. 

 Vladimír Cisár - vedoucí 
Městského muzea Bystřice n. P.

O čem se mluví v položkách CDM z let 1242 a 1247
První zmínky o našem městě II. 
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S E D M   O S O B N O S T Í   B Y S T Ř I C K A

KANDIDÁTI OSOBNOSTÍKANDIDÁTI OSOBNOSTÍ

Návrhy čtenářůNávrhy čtenářů

Návrhy redakceNávrhy redakce

Dále doporučujeme

Tomáš Juren (1750-1827), pastor, Josef Lazar (1792-1864), první vo-
lený bystřický starosta, Edmund Fiša (1857-1942), starosta Bystřice 
1899-1927, funkcionář mnoha spolků, Josef Koněrza (1858-1948), pe-
dagogický spisovatel, Ladislav Vondruška (1860-1931), učitel, zaklada-
tel bystřického muzea, ing. Schwarzer Eduard (1872-1932), projektant, 
Ing. Josef Jílek (1885-1966), člen Čs. olympijského výboru, zakladatel 
Zlaté lyže, Vladimír Kříž (1885-1966), učitel, publicista, JUDr. Vladi-
mír Caha (1886-1941), prezident Země moravskoslezské, Ing. Silvestr 
Bláha (1887-1946), divizní generál, přednosta vojenské kanceláře prezi-
denta republiky, Antonín Štrourač (1888-1944), komunistický poslanec, 
Otto Eisler (1893-1968), český architekt, RNDr. Jaroslav Císař (1894-
1983), astronom, matematik a jazykovědec, Leopold Mazáč (1902-
1997), řídící učitel, publicista, RNDr. Adolf Polák (1909-1982), geolog 
a mineralog, autor odborných knih i populárních článků, Josef Eduard 
Vašica (1909-1975), hudební skladatel a pedagog, František Dvořáček 
(1910 – 1975), badatel, hudebník, amatérský malíř, Josef Pavelka (1912-
1992), vlastivědný autor, sběratel pověstí a vyprávění, pábitel, Stanislav 
Bělík (1919), malíř, Bohuš Schwarzer (1921-2004), znalec místní histo-
rie, autor cenných rukopisů i hádanek, doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc. 
(1923), astronom, autor stovky vědeckých prací i řady populárních knih, 
PhDr. Vítězslav Gardavský (1923-1978), fi lozof a spisovatel, Jan Kle-
tečka (1925), malíř Bystřicka, Procházka Jaromír (1926), pedagog, 
správce muzea, autor historických a politických spisů, Teplý Jaroslav 
(1927), pedagog, historik, autor historických článků a studií, PhDr. Jo-
sef Válka, CSc. (1929), docent MU Brno, historik, autor Dějin Mora-
vy, PhDr. Štarha (1935), ředitel Moravského zemského archivu, autor 
a spoluautor četných historických knih, Zdeněk Nečesánek (1937-2002), 
houslový virtuos, koncertní mistr, Anna Poustová (1940), vynikající fi -
gurální malířka, Jiří Krytinář (1947), herec, Radim Linhart (1963), 
hudebník, skladatel, aranžér, Ing. František Faktor, ochranář přírody 
a organizátor, publicista, Jiří Exl (1955), ligový hokejista, Libor Šikl 
(1963), podnikatel, zakladatel a majitel westernového městečka Šiklův 
mlýn, Richard Jukl (1968), ligový fotbalista, Jiří Šenkýř (1971) a Jiří 
Šebek (1976), ligoví basketbalisté...

Ještě jste nám nabídli

Stále můžete navrhovat další kandidáty do ankety Sedm osobností Bystřic-
ka. Ing Petr Dvořáček navrhuje následující kandidáty: 1. Josef Lazar (1792-
1864), první volený bystřický starosta, 2. František Dvořáček (1910-1975), 
badatel, hudebník, amatérský malíř.

Jana Sýkorová nám napsala: „Mnou navrhovaným kandidátem by byl Ing. 
František Faktor z Dalečína. Navrhuji ho za desetiletí trvající práci v ochraně 
přírody, za bezplatnou práci s generacemi dalečínských dětí, působení na širo-
kou veřejnost a žáky základních a středních škol, organizováním přednášek, 
výstav a psaním populárně naučných článků do regionálních periodik. Rov-
něž za vstřícné a skromné chování ke všem, kdo se na pana inženýra obracejí 
s prosbou o pomoc.“ 

Pan Dominik Macáš si zase vzpomněl na komunistického poslance Antoní-
na Štrourače z Pivonic (1888-1944), který byl za okupace popraven.

A nyní nabízíme i všechny původní kandidáty, kteří byli nominováni na za-
čátku ankety.

SEDM OSOBNOSTÍ BYSTŘICKA
Od počátku ledna 2009 můžete každý měsíc hlasovat v nové 

anketě „Sedm osobností Bystřicka“. Na anketní lístek můžete vyplnit 
pokaždé až sedm různých osobností. Na jejich pořadí nezáleží, každá 

uvedená osobnost dostane vždy jeden hlas.
Hlasovací kupón najdete v našich novinách i na stránkách 

www.bystricenp.cz v podobě pdf i word. Komu by i tohle dělalo 
problémy, může hlasovat po internetu bez kupónu, pokud vyplní 

své jméno, adresu a kontakt.
Více podrobností najdete na následujících dvou stranách.

1. Vilém II. z Pernštejna (1438-1521), šlechtic, politik, nejvyšší hofmistr Krá-
lovství Českého, nejvyšší maršálek moravský.
2. Izaiáš Cibulka (asi 1533-1582), překladatel Bible kralické.
3. Antonín Boček (1802-1847), první moravský historiograf a archivář.
4. Karel Šmídek (1818-1878), kněz, fi lozof a pedagog.
5. Gustav Pfl eger Moravský (1833-1875), spisovatel.
6. František Šťastný (1836-1908), zakladatel turistiky ve Víru a na Bystřicku
7. MUDr. František Veselý (1862-1923), lékař, vlastenec, mecenáš.
8. Ing. Hynek Jurman (1956), propagátor a spisovatel Bystřicka.

 9. P. František Dominik Pomezián (asi 1685-1777), bystřický děkan.
10. Ing. Osvald Životský (1832-1920), stavitel železniční tratě Tišnov-Žďár.
11. Jan Karafi át (1846-1929), publicista, spisovatel slavných Broučků.
12. Alois Mrštík (1861-1925), spisovatel.
13. Vilém Mrštík (1863-1912), spisovatel.
14. Petr Jokl (1865-1950), propagátor Vysočiny, hostinský, lidový vypravěč.
15. ThDr. František Žilka (1871-1944), ev. kazatel, profesor, redaktor.
16. Václav Jícha (1874-1950), učitel, malíř samouk, vynikající akvarelista.
17. Josef Uher (1880-1908) nejtalentovanější moravský autor poč. 20. stol.
18. Oldřich Blažíček (1887-1953), akademický malíř.
19. J. V. Pleva (1899-1985), spisovatel, autor Malého Bobše.
20. Vincenc Koutník (1911-2007), odbojář proti totalitám, hrdina.
21. Alois Lukášek (1911-1984), pedagog, akademický malíř.
22. Josef Kšica (1926-2001), hudební pedagog, skladatel, sbormistr.
23. Miroslav Ištván (1928-1990), hudební skladatel, pedagog, docent JAMU
24. Eduard Valdhans (1928), pedagog a malíř.
25. Ludvík Ducháček (1950), zpěvák, hudební znalec, mineralog.
26. Josef Kšica ml. (1952), hudebník a skladatel, varhaník od sv. Víta v Praze
27. Karel Rossí (1955), akademický malíř.
28. Tomáš Rossí (1955), akademický malíř.
29. Božena Rossí (1957), akademická malířka.
30. Jiří Štourač (1960), akademický malíř.



7. MUDr. František Veselý (1862 
Bystřice – 1923 Praha) byl vlastenec-
kým lékařem, zakladatelem moderní 
balneologie, mecenášem umění, bri-
lantním řečníkem a publicistou a ta-
ké třeba autorem plánu na zpřístup-
nění Macochy a Sloupských jeskyní. 
Založil slávu lázní Luhačovic a byl 
odtud nevděčnými nadřízenými vy-
hozen! Svými penězi zaštítil pražskou 
premiéru Janáčkovy Její pastorkyně, 
a nebyl na ni pozván! „Mnozí ho ne-
měli rádi jen za to, že ho nemohli vstr-
čit do kapsy,“ zaznamenala jeho man-
želka Marie Calma Veselá. Více jsme 
o něm psali v Bystřicku 5/06.

8. Ing. Hynek Jurman (1956 Nové 
Město n. M.), v posledních letech autor 
většiny propagačních textů o Bystřicku 
na letácích, tabulích a mluvících kios-
cích. Autor anket Sedm divů Bystřicka 
a Sedm osobností Bystřicka. Tiskem 
vydal zatím 28 knih, skoro všechny 
se týkají našeho kraje. Nejznámější je 
turistický průvodce Bystřicko (1998 
a 2000), pověsti Pernštejnský tis 
(1991), Zubštejnské dědictví (2001, 
2002), povídky Smírčí kameny na 
Vysočině (1996, 2000, 2005), ro-
mán Ve zname-
ní zubří hlavy 
(2000), Jak to 
bylo s partyzány 
(1998, 2002), 
Nesmazatelné 
stopy (2004) ad.

OSOBNOSTI
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1. Vilém II. z Pernštejna (asi 1435 
Pernštejn – 1521 Pardubice), šlechtic, 
politik, nejvyšší hofmistr Království 
českého, nejvyšší maršálek morav-
ský. Zasloužil se o prudký vzestup 
rodového majetku, který nemá ve své 
době obdoby. Dosáhl tohoto obratnou 
kombinací hospodářských (podporo-
val dolování, chov ovcí, zakládal ryb-
níky) a fi nančních (skupoval panství 
a dlužní úpisy) schopností a politické-
ho vlivu. Za půjčky a politické služby 
byl odměněn vysokými úřady a zásta-
vami královských a církevních statků. 
Sídlo rodu přenesl z našeho kraje do 
Pardubic. Byl označován pro vnitřní 
české dějiny za důležitější osobou, 
než byli jagellonští králové. Vilém II. 
z Pernštejna je pokládán za jednu z 
nejvýznamnějších osobností českých 
dějin a jeho politická činnost je někdy 
přirovnávána ke Karlu IV. Pochován 
byl v Doubravníku.

2. Izaiáš Cibulka (asi 1533 Bystři-
ce – 1582 Kralice n. O.) byl jedním 
z předních překladatelů Bible kralic-
ké, vynikající znalec hebrejštiny, žák 
Blahoslavův. Když byla v roce 1578 
ivančická tiskárna přenesena do Kra-
lic, stal se zde vůdčí silou právě Ci-
bulka. V letech 1579–1581 tak byly 
vydány pod jeho vedením tři díly 
Bible kralické. V dalším roce Izaiáš 
Cibulka nečekaně zemřel a dokonče-
ní díla se nedočkal. Více jsme o něm 
psali v Bystřicku 6/06.

Medailonky Vámi navržených kandidátů

S E D M   O S O B N O S T Í   B Y S T Ř I C K A

Texty z Vysočiny a o VysočiněTexty z Vysočiny a o Vysočině
Na úvod přinášíme ukázku z prózy 

Viléma Mrštíka »Svratka«, jež byla 
zařazena do Knihy cest (1922). Mrští-
kové se rádi vraceli do svého rodného 
Jimramova osobně a ještě častěji ve 
vzpomínkách a snech... I pro ně můžete 
hlasovat v naší nové anketě.

Vilém Mrštík: SVRATKA
A sedl jsem si mezi kamení na břehu Svratky, v zátočině luk. Už jen pou-

hé jméno její vyvolává ve mně všechny divy, jaké v sobě chová rodný kraj. 
U nohou, pod nohou, všude pomněnky... Z trávy dívají se modré jejich oči 
- živé oči vody, chytající blankyt nebes v rozestřená svoje zrcadla. Udice 
v klíně... Na vlnách, na vodách nechal jsem odpočívat její prut a leže v slunku 
na trávě díval jsem se po blankytných květech nezabudek říčních, jejichž hvěz-
dy tolik mi připomínají rodný kraj. Mají oči jejich cosi z pomněnkové záře 
nebes, a proto jim tak dobře sluší můj rodný svět...

Oh, lehnout si zase tak do trávy jako tenkrát - dívat se do řeky s vodou prů-
zračnou a čistou tak, že je vidět každé zrnko písku na dně, každý stín promít-

nutý náhlým zvratem zhrbacené, zneklidněné hladiny! Rybky, dávné známé, 
sbíhají se ze všech stran, házím jim do vody, do řeky, co u sebe mám, a tolik 
oko baví sbíhavý jejich rej... Bratr vedle mne. I ten s rozkoší pije silný, jedlový 
vzduch a mátou provanuté výdechy luk. Když umíral, jen o Svratce se mu zdá-
lo a tu o těch rybkách v ní, jak sbíhají se a prchají rozestřeným vějířem.

Tolik se starali blízcí, abych ulovil, a marně jsem se snažil přesvědčit je 
o tom, že mi opravdu jde jen a jen o to vysedání v trávě, že mi je ta přecloněná 
větev nad hlavou nade všechny baldachýny světa, že udice a její vnady ani ne-
vidím, o ni nedbám a sladký je mně jenom ten okamžik sám o sobě a nic víc... 
Že nechci po řece ani tu rybku polapenou na »vlas« a stačí mi jen ten šepot 
Svratky, tiché spění bublin, kola čeřící se hladinou, mušky honící se výparem, 
kus toho kamene v břehu, o jehož hranu rozbíjí a tříští svoje pěny spěchající ru-
čeje... Kdekoho odpudil jsem od sebe a zbyl se mnou jenom bratr sám - druhá 
duše se mnou, jak ta duše vod. Oba křtěni Svratkou, také v ní a jen v ní hledali 
a viděli jsme svůj vlastní rodný kraj.

A té Svratce posílám hrst svých hřivých vzpomínek. Ve vzpomínkách 
hroužím ruku v svatý její proud a v duchu, neznámý, žehnám tě její vodou. Je 
voda rodná - voda svěcená a svou silou je nade všechny vody jiné.

připravil -hj-

PERLY A PERLIČKY - 1      PERLY A PERLIČKY - 1      PERLY A PERLIČKY - 1      PERLY A PERLIČKY - 1

3.  Antonín Boček (1802 Bystřice – 
1847 Brno), první moravský zemský 
archivář a historiograf. Proslul přede-
vším vydáním moravského diploma-
táře (Codex diplomaticus et epistola-
ris Moraviae), v němž shromáždil a 
otiskl stovky listin, které mají vztah k 
historii Moravy. V roce 2007 proběh-
la v jeho rodišti historická konference 
„Život a dílo prof. Antonína Bočka“. 
Tehdy vyšel i stejnojmenný sborník, 
kde se o této osobnosti dočtete více.

4. Karel Šmídek (1818 Bystřice – 
1878 Brno), kněz, fi lozof a pedagog. 
Článkem „Literární ruch na Moravě v 
novější době“ (ČMM  1870) se stal 
vlastně zakladatelem literární histo-
rie na Moravě. Z jeho dalších prací 
jmenujme díla „Cesta konaná v roce 
1843“, „Věda, národnost a církev“ 
(1847) a „O rozkolu literárním na 
Slovensku“ (1860). Část Šmídkova 
díla zůstala v rukopise. Jeho „Paměti“ 
ukazují na bohaté názorové prostředí 
starobrněnského kláštera, přinášejí 
velmi mnoho informací o Klácelovi 
i o Mendlovi. Více jsme o něm psali 
v Bystřicku 10/07.

5. Gustav Pfl eger Moravský 
(1833 Karasín – 1975 Praha), spiso-
vatel, jenž tvořil především dramata 
a romány, do nichž vnáší jako prv-
ní autor i sociální náměty. Román 
Z malého světa je první českou so-
ciální prózou, Pfl eger v něm líčí 
i první dělnickou vzpouru z r. 1844. 

Osmnáct jeho básní zhudebnil v r. 
1865 Antonín Dvořák, bustu mu v r. 
1883 zhotovil samotný Josef Václav 
Myslbek (odkoupil ji spolek Věna-
va a spatříte ji v bystřickém muzeu) 
a Pfl égrova díla si vážil jeho spolužák 
Jan Neruda. Za nejlepší Pfl égrovu 
práci označuje kritika román z dělnic-
kého prostředí Z malého světa, který 
snesl i soudobá světová měřítka. Více 
jsme o něm psali v Bystřicku 7/06.

6. František Šťastný (1836 Chu-
dobín – 1908 Vír), vírský hostinský, 
zakladatel turistiky ve Víru a na celém 
Bystřicku. Pro hosty, kteří k němu 
jezdili ponejvíce z Brna, připravo-
val řadu aktivních zábav a atrakcí 
– kuželky, lodičky, túry po hradech 
i vyhlídkách, venkovní posezení ad. 
Zakladatel pozoruhodné rodinné tra-
dice. Dva články o Františku Šťast-
ném jsme přinesli v minulém čísle 
na s. 13, hodně informací najdete 
i v nové knize Vír v údolí Svratky.



KNIHOVNA A OSTATNÍ

14. strana                                                                                           Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Městská knihovna informuje
V průběhu roku 2008 zaevidovala městská knihovna cel-

kem 1450 nových knih. Z prosincových novinek našim čte-
nářům nabízíme tento malý výběr pro zpříjemnění dlouhých 
zimních večerů.

Knihy pro dospělé:
   Vír v údolí Svratky
Armstrong Karen  Islám
Brown Sandra  Alibi
Cook Robin  Kritický bod
Dočekalová Markéta  Tvůrčí psaní pro každého
Erickson Carolly  Poslední manželka Jindřicha VIII.
Forejt Luboš  Do světa to není daleko
Gibran Kahlil  Bohové země
Gordon Noah  Katalánec
Hlavatá Kateřina  Evropská unie v kostce
Horáková – Fonová Alena Utajené vzpomínky na Vla-
   dimíra Menšíka
Janáč Marek  Divnopis
Kalogridis Jeanne  Krvavá královna
Kaplan Karel  Komunistický režim a poli-
   tické procesy v Československu
King Stephen  Ostrov Duma Key
Lustig Arnošt  Bílé břízy
McBain Ed  Vraždy pod stromeček
Monyová Simona  Matka v koncích
Motl Stanislav  Oběti a jejich vrazi
Navara Luděk  Mlynáři od Babic
Pernes Jiří   Alexej Čepička
Reynolds John  Historie tajných spolků, or-
   ganizací a sekt
Rohál Robert  Slavíci a slavice
Rubcov Jurij  Mechlis
Sixta Josef  Logistika
Trojan Jiří   Na křídlech za poznáním 
   obcí Žďárska
Vorel Petr   Od pražského groše ke koru-
   ně české
Zweig Stefanie  Dům v Rothschildově aleji

Knihy pro mládež:
Lažanská Iveta  Mé sny voní stády koní
Lorey Dean  Akademie nočních můr. Po-
   msta netvorů
Schwindt Peter  Justin Time. Do hlubin času
Schwindt Peter  Justin Time. Případ Montauk
Schwindt Peter  Justin Time. Sibiřská brána
Stínil Luděk  Nechci, abys odešel

Koncem loňského roku byla vyhodnocena literární soutěž 
na téma „Můj vysněný den“, které se zúčastnilo celkem 45 
autorů různých věkových kategorií. Počet prací nás příjemně 
překvapil a samotné hodnocení literární soutěže bylo velmi ná-
ročné. Pro autory nejlepších prací v jednotlivých kategoriích 
jsou připraveny diplomy a drobné ceny v městské knihovně.

I. stupeň ZŠ
Benešová Barbora - ZŠ TGM
Königová Viktória - ZŠ TGM
Vařejka František - ZŠ TGM
Veselá Valentina - ZŠ TGM

II. stupeň ZŠ
Coural Tomáš – ZŠ Nádražní
Čermáková Terezie - Gymnázium
Holubář Zdeněk – ZŠ Nádražní
Suchá Veronika – ZŠ TGM

Střední školy
Michnová Anežka – Gymnázium
Nemrah Zakaria – Gymnázium
Pečinková Iveta – SZeŠ

Dospělí
Buršík Daniel
Prokopová Pavla

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

Se svolením autora čtenářům nabízíme jeden z nejzdařilejších soutěžních příspěvků.

Můj vysněný den
Koukněme se ven do světa lidí, kteří jen tak chodí a blouzní…

Jsou to prázdné duše zabalené v křehkém těle, jste to vy, lidé. Lidé s povinnostmi a starostmi. 
Nad čím asi tak mohou přemýšlet?

Když někdo pláče, trápí se, volá o pomoc, dostane ji? Nedostane, každý člověk ve válce 
ztrácí ideály. Přišel o ně Pavel Bäumer, Robert Lohkamp, přišli o ně miliony dalších ve Válce 
s Mloky. Přemýšlel někdo z těchto lidí o tom, jak má vypadat vysněný den?

Uvědomuji si, kritické chvíle nám navodí různé pocity, mnohdy nás postaví před zeď, za 
kterou na nás číhá strach. Nepopsatelný předmět, před nímž spousta z nás utíká, málokdo se mu 
postaví. Hlavou se nám honí tisíce myšlenek, vybereme tu správnou? Jak by se rozhodli hrdi-
nové Karla Čapka, Williama Shakespeara, E. M. Remarqua? Byly poslední chvíle jejich života 
takové, jaké si sami přáli? Závěrečné zlomky vteřin jejich života bojovali, zvedali se z úplného 
dna, chtěli žít, ale mnohdy padali ještě hlouběji. Neskutečná odvaha je však hnala dál. DUM 
SPIRO, SPERO, dokud doufám, dýchám…

Člověk neztrácí ideály jen ve válce, ale i v běžném životě, jehož cesta občas pozlobí lidskou 
důstojnost a city.

Chci myslet na svůj vysněný den, vidím však před sebou tváře lidí, pro které byl takový den 
vždy, když měli co jíst a čím krmit své děti.

Zapomínám na blankytnou oblohu, rozpálený písek, třpytivou vodní hladinu, i na sebe ležící-
ho u moře. Bez starostí mi příliv lechtá prsty u nohou a já si bezmyšlenkovitě užívám svobody.

Tohle je ten vysněný den? Není, alespoň pro mě ne…
Měli bychom si uvědomit, co chceme. Někdo touží žít v přepychu, užívat si peněz, mnozí 

z nás však chtějí svůj klid. Co nejvíce se otevřít člověku, kterého milují a po jeho boku beze 
strachu usínat. Žít ve zdraví a s někým, kdo nám vždy tu pomocnou ruku podá. Žít bez lží, intrik 
a podrazů, to je ten VYSNĚNÝ DEN. Životní cesta směřuje do nitra duše, nenutí nás činit špat-
né činy, je jen na nás, kam a jakou cestou se vydáme. Putování bude tvrdé, bolestivé, nesmíme 
se však vzdát. Můžeme hledat rok, dva, patnáct, a nemusíme poznat nikoho, kdo bude za naši 
lásku platit, platit nikoliv zlatem, ale měnou citů, lásky, důvěry. V této sféře neexistují hypotéky 
ani splátky, na tu nám půjčí naše srdce.

Najdeme-li však takovou osobu, můžeme prožívat vysněný den 365krát v roce? Co se bude 
dít, až se toho dočkáme? Zamysleme se…

Zakaría Nemrah, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, 18 let

Členkou Kruhu přátel hudby jsem už po léta a o svých zkušenostech, včetně vyjádření vděč-
nosti vedení kulturního domu i generálnímu partneru, kterým je Rathgeber, k.s., jsem už pro 
Bystřicko napsala. I tentokrát bych mohla přidat jen slova chvály. Laťka Kruhu je držena vy-
soko. Přijíždějí špičkoví umělci a nacházejí zasvěcené, vděčné publikum. Malý sál kulturního 
domu, který v začátcích býval poloprázdný, v současné době sotva stačí. Lidé se na každou akci 
vyloženě těší. Různorodost programů vyhovuje různým zájmům a přináší příjemná překvapení. 
Myslím, že mohu znovu vyjádřit hluboký dík za všechny návštěvníky koncertů Kruhu přátel 
hudby, jejichž atmosféra mluví sama za sebe.

Po delší době jsem zase věnovala pozornost i jiným akcím z bohatého programu KD. Jak 
bohatého, bylo vidět na celé stránce prosincového Bystřicka.

A že jsou to akce hodnotné, jsem se přesvědčila. Vánoční koncert ZUŠ ve velkém sále 
s působivou výzdobou nejen že dýchl adventní náladou, ale znovu předvedenými výkony, které 
svědčí o špičkové úrovni výuky zejména některých oborů, jež nechci zde znovu jmenovat, jak-
koliv by si to zasloužily. Ty dechy na závěr byly úžasné.

Poprvé v životě jsem se pak vloudila na již tradiční Ochutnávku vín a byla jsem mile pře-
kvapena. Přiznám se, že jsem šla s jistou obavou z možné pokleslé lidovosti, již by bylo možno 
v této době i očekávat, ale byl to naopak večer sice spontánní, ale přitom tak kultivované zábavy, 
že zde muselo pookřát i nejosamělejší srdce. Zajímavou prezentaci fi rmy Vinařství Vlastimil 
Konečný a syn z Čejkovic – výklad provedl sám majitel – doprovázela hudbou cimbálová mu-
zika Slovácko mladší a zpěvák Jožka Šmukař. Těžko říct, zda temperament muzikantů byl více 
strhující, než taneční apel některých degustátorů. Nakonec jsem ani já neodolala a připojila se 
ke spontánnímu pohybu v atmosféře tak vpravdě přátelské, že ani generační rozdíly nehrály 
roli. Špičková moravská vína a pestré složení obecenstva byly pozitivy této pozoruhodné akce, 
která se již konala podvacáté páté.

Koncert dechové hudby Koroužanka má už také svou tradici. Ten letošní byl opravdu mimo-
řádný. Zasloužil by si zvláštní děkovnou reakci na stále rostoucí uměleckou úroveň účinkují-
cích, na působivou kompozici programu, podmanivou účinnost výkonů, které naprosto zaujaly 
opět plně obsazený velký sál KD.

Účelem mého příspěvku je vyjádřit na prahu nového roku díky vedení a všem pracovníkům 
KD za jejich úspěšnou práci na poli kulturního života města. Bez jejich dobře fungujícího pro-
vozu bychom byli o mnohé ochuzeni. Že jejich práce musí začasté být i obětavá, vyžadující 
čas a síly navíc, je zřejmé, a tak je chceme ujistit, že není marná. Děkujeme a přejeme výdrž do 
dalšího konání.                                                                                                                           -nory

Kultura není jen vážná hudba
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA ÚNOR 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

Sobota 7. února – prostory KD 
– 20.00 hodin
Pořádá: VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
55. ZEMĚDĚLSKÝ PLES
Hudba: PIKARDI a BYSTŘICKÁ 
KAPELA
Předtančení studenti školy
Taneční vystoupení v průběhu večera
Bohatá tombola
Vstupné: 130, 100 a 70 Kč
Předprodej: VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.

Úterý 10. února – velký sál KD - 8.30 
hodin a 10.00 hodin
VÝCHOVNÝ KONCERT 
OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST

Procházka světem hudby pro děti 
v podání Heleny a Karla Kocůrko-
vých
Určeno pro ZŠ TGM 
Vstupné: 25 Kč, veřejnost 30 Kč

Sobota 14. února – prostory KD 
– 19.30 hodin
Pořádá: MEGA a.s. a MEGA-TEC 
s.r.o.
SPOLEČENSKÝ PLES MEGA 
a.s. a MEGA-TEC s.r.o.
Uvítací přípitek
Předtančení – La QUADRILLA 
Brno, irské tance
Aerobik Jitky Exlové
Host plesu: PETR MUK 
Barmanská show: Ondřej Cempírek 
a Petr Šperling
Večerem provází Joža Kolář, mode-
rátor rádia Vysočina

Hudba - L.I.F. Olomouc  
Barmanský servis – míchané nápoje 
po celý večer ve foyer
Bohatá tombola
Vstupné: 150 Kč s místenkou
Předprodej: KD od 21. 1. 2009

Úterý 17. února - 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 15 Kč, veřejnost 20 Kč

Čtvrtek 19. února – malý sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
ČESKÉ SAXOFONOVÉ 
KVARTETO

Kvarteto tvoří hráči, kteří ovládají 
hru na všechny typy nejvíce užíva-
ných saxofonů. Jejich společnou mo-
tivací je nejenom dlouhodobý zájem 
o saxofon, ale také o hru v komorním 
souboru podložený dlouholetými zku-
šenostmi v klasické i jazzové hudbě. 
Soubor založil v roce 2003 Roman 
Fojtíček, který prezentuje saxofon též 
ve spojení s klavírem nebo varhana-
mi a hostuje v řadě předních symfo-
nických orchestrů. Radim Kvasni-
ca, nejmladší člen, je sice absolven-
tem ČVUT, ale saxofonu se inten-
zivně věnuje od roku 1995 a má za 
sebou bohatou praxi z mnoha praž-
ských hudebních formací. Otakar 

Martinovský dlouhodobě spolupra-
cuje s řadou pražských jazzových 
a tanečních orchestrů – Traditional 
Jazz Studio, Orchestr Václava Hybše 
a další. Zdenko Kašpar vedle kon-
certní činnosti vychoval ve své dlou-
holeté pedagogické praxi řadu saxo-
fonistů.
Program:
Český anonym z 18. století, Tomáš 
Hanzlík, Milan Iglo, Alexander Gla-
zunov, Bohuslav Martinů, George 
Gershwin, Jaroslav Ježek, Andre 
Waignein, Kamil Běhounek, Antonio 
Carlos Jobim

Vystoupení se uskuteční v rámci 
cyklu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 11. 2. 2009

Pátek 20. února - velký sál KD - 15.00 
- 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Neděle 22. února – velký sál KD 
– 15.00 – 17.00 hodin
Pořádá: DDM, ZŠ a MŠ Písečné a KD
DĚTSKÝ KARNEVAL 

Zábavné odpoledne pro všechny 
děti a jejich rodiče. Všechny zúčast-
něné masky se představí v úvodní 
promenádě, získají malou pozor-

nost a budou zařazeny do slosování 
o hlavní ceny. Dětská tombola!
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč

Sobota 28. února – prostory KD 
– 20.00 hodin
Pořádá: SK a ASK Bystřice n. P.
IX. PLES SPORTOVCŮ
Hudba: PIKARDI 
Vyhlášení nejlepších sportovců měs-
ta za rok 2008
Taneční vystoupení v průběhu večera 
- bohatá tombola
Malý sál - TANDEM
Vstupné: 120 Kč
Předprodej: sportovní hala 
Připravujeme:
  4. 3. 2009 - Jakub Smolík
  7. 3. 2009 - Vinařský ples
31. 3. 2009 - Dva muži v šachu – di-
vadelní představení

Změna programu vyhrazena!

Základní umělecká škola ve Vranově nad Topľou

Na sklonku roku 2008, v před-
vánočním čase ve dnech 11. – 13. 
prosince, se žáci a učitelé základní 
umělecké školy vydali na devítihodi-
novou cestu, která je přivedla do slo-
venského města Vranov nad Topľou, 
družebního města Bystřice nad Pern-
štejnem. Po vzájemné domluvě a ně-
kolikaměsíčních přípravách jsme po 
letech uskutečnili první setkání dvou 
škol – naší ZUŠ a ZUŠ Alexandra 
Dubčeka ve Vranově. Navázali jsme 
na přátelství, které již jednou před 
desítkami let spojilo obě školy, měs-
to, naše učitele a žáky. Náš zájezd se 
uskutečnil při příležitosti 50 – ti leté-
ho výročí založení ZUŠ ve Vranově. 

Ještě první den po příjezdu nás 

čekal koncert našich hudebníků pro 
vranovské publikum a výstava prací 
dětí výtvarného oboru. Koncert pro-
vázela velmi milá a příjemná atmo-
sféra, diváci odměňovali potleskem 
naše sólisty ze tříd Martiny Olivové, 
Milady Krásenské, akordeonové 
duo, klarinetové trio, dechové kvar-
teto, swingtet, akordeonový soubor. 
Líbila se ústřední melodie z fi lmu 
Podraz v podání saxofonistky Ve-
roniky Šeré, Dvojzpěvy z Vysočiny 
zazpívaly Marie Jindrová a Anežka 
Šejnohová s klavírním doprovodem 
Markéty Černé, velký potlesk sklidil 
také dechový soubor s dirigentem 
Štěpánem Husákem. Koncert prová-
zely slovem Jana Trojanová a Simona 
Břenková. Výtvarníci paní učitelky 
Marie Nedvědové vedení Barborou 
Ryšánkovou nainstalovali výstavu 
prací našich dětí. Jako účinkující se 
kromě dětí představili Lukáš Smr-
ček, 2. dirigent dechového souboru 
a učitel akordeonu Martin Obr. Všich-
ni účinkující dostali drobné dárečky 
a upomínkové předměty. 

Na druhý den nám naši přátelé 
připravili návštěvu výstavní síně 
a rotundy ve Vranově, prohlédli jsme 
si ZUŠku Alexandra Dubčeka, kde 
jsme si poseděli a popovídali se slo-
venskými přáteli o našich školách, 
našich plánech, vyměnili jsme si zku-

šenosti a poznatky z našeho oboru. 
Po obědě a malém odpočinku již zase 
nastaly přípravy ke druhému vystou-
pení, slavnostnímu večeru při příle-
žitosti 50. výročí založení vranovské 
ZUŠky. Tentokrát byl hlavní program 
sestaven z vystoupení slovenských 
dětí a bývalých absolventů školy. 
I zde byli do programu vybráni naši 
hudebníci, koncert zakončil náš de-
chový soubor Tichou nocí. Nyní jsme 
zase my obdivovali folklórní soubor 
s muzikanty a tanečníky, vystoupení 
dětí literárně dramatického oboru, 
který nám ve škole chybí a rádi by-
chom jej zařadili do výukové nabíd-

ky. Po koncertě následovalo setkání 
s učiteli, představiteli města, univer-
zity v Košicích a s mnohými dalšími 
hosty. Slovenští přátelé nám přijedou 
do Bystřice na oplátku zahrát a zatan-
covat již v letošním roce.

Celá tato úspěšná akce naší školy, 
podobně i výjezdy dětského pěvec-
kého sboru Studánka pod vedením 
Inky Pospíšilové na soutěže a festi-
valy a četné koncerty v Kulturním 
domě v Bystřici nad Pernštejnem 
v roce 2008, se mohly uskutečnit díky 
krajské dotaci programu Volnočasové 
aktivity, díky kulturnímu grantu měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem a díky 
sponzorům z našeho regionu.

Eva Bagarová
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My tři králové jdeme k Vám ….

V sobotu 3. ledna 2009 se usku-
tečnila ve farnosti sv. Havla v Rož-
né již sedmá Tříkrálová sbírka or-
ganizovaná Charitou České repub-
liky. Koledníci z obcí Bukov, Mila-
sín, Rožná, Střítež a Věžná se sešli 
v kostele sv. Havla, kde je již tra-
dičně povzbudil a požehnal jejich 

cestě duchovní otec. Jejich 
dobrovolná cesta do sněhu 
a mrazu dává všem lidem 
příklad a šanci pomoci těm, 
kteří jakoukoliv pomoc po-
třebují a to bez rozdílu rasy 
či vyznání.

Ve farnosti bylo rozdá-
no 12 pokladniček, které 
byly řádně zapečetěny na 
obecních úřadech. Výsled-
ná částka po sečtení byla 
úctyhodná - 53 214,- Kč. 
V jednotlivých obcích bylo 
vybráno: Bukov 9 000,- Kč, 
Milasín 4 100,- Kč, Rožná 
25 000,- Kč, Střítež 3 562,- 
Kč a Věžná 11 552,- Kč.

Křesťanské „Pán Bůh za-
plať a požehnej“ patří nejen dětem, 
koledníkům a dospělým, kteří je 
provázeli, ale také všem dárcům, 
kteří dle svých možností přispěli. 
Poděkování si zaslouží i pracov-
níci obecních úřadů, kteří ochotně 
pomáhali při uskutečňování tohoto 
dobrého díla.

P O Z V Á N K A

Obec Zvole a ZŠ Zvole uspořádají 

v pátek 6. února 2009

III. obecní ples

Program:  Vystoupení taneční skupiny „Démairt“

z Brna (předtančení – irské tance)

Vystoupení taneční skupiny z Bystřice n. P.

Hudba:   „Zuberská šestka“

Začátek v 19:30 hod. v KD ve Zvoli

P O Z V Á N K A

SDH Branišov pořádá v sobotu 21. února 2009

Tradiční masopustní zábavu

 Program:     Průvod masek po obci od 12:00 hod.

     Taneční masopustní zábava 

od v 19:30 hod. v KD v Branišově

Hudba: „Brťovská šestka“

Srdečně zvou pořadatelé.

Pro rok 2009 je připraven již 
třetí ročník letní výherní a pozná-
vací turistické akce po krásách 
a zajímavostech našeho mikrore-
gionu Bystřicko, který proběhne 
od 31. 5. do 4. 10. 2009. Putujte 
s Vodomilem, maskotem Svra-
tecké vodohospodářské naučné 
stezky a ochráncem životního 
prostředí Bystřicka, po nově při-
pravených třinácti cílech! Ten-
tokrát jsou to: Městské muzeum 
v Bystřici nad Pernštejnem, nové 
informační centrum na Šiklově 
Mlýně, zřícenina hradu Mitrov, 

památník posledního zastřeleného vlka na Vysočině (Český les), Skal-
ský rybník v Lísku, vesnička Hluboké, zastavení na Přehradní (nově vy-
budované vybavení na pravobřežní lesní komunikaci podél nádrže Vír), 
Vírský mlýnek ve Víru, historická dřevěná lávka ve Švařci, rozhledna 
u obce Rovečné, socha sv. Jana v údolí mezi Vírem a Bystřicí n. P., kos-
telík sv. Michaela ve Vítochově, těžba a zpracování uranu na Bystřicku 
(infokiosek u Chemické úpravny o.z. GEAM Dolní Rožínka). Vybraná 
místa jsou zajímavá, připraveny jsou opět i lákavé ceny a těšíme se, že se 
znovu potkáme na cestách Bystřickem!

B. Slaná, Mikroregion Bystřicko

S Vodomilem Zubří zemí 2009
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Z ÚST DO ÚST: Pověsti od nás!
Nakladatelství Beatris vydává 

kromě pohlednic rekonstrukcí 
hradů a brožur o historii hradů 
i pověsti z celé republiky v řadě 
„Z úst do úst“. Na samém počát-
ku roku 2009 (s vročením 2008) 
zde jako 15. svazek vyšly „Pověs-
ti ze Zubří země“, známé dílo 
Hynka Jurmana, které v trošku 
jiné podobě už vyšlo pod názvy 
Pernštejnský tis, O jilmových 
huslích a Zubštejnské dědictví 
a v těchto podobách už není k se-
hnání.

Nové vydání v brožované podo-
bě obsahuje 88 stran textu, líbezné 
ilustrace vytvořili Jana a Michal 
Szczurkovi. Publikaci lze zakoupit 
v Turistickém informačním centru 
v Bystřici n. P. a kromě ní třeba 
i novou pohlednici rekonstrukce 
Pyšolce.

-fh-

ZNÁTE SVÉ MĚSTO A MIKROREGION?

Když loni v červnu vydalo Město 
Bystřice nad Pernštejnem dva zají-
mavé průvodce pro turisty v rámci 
programu SROP, jen se po nich zaprá-
šilo. Do půldruhého měsíce nezbylo 
z nákladu 1 000 ks vůbec nic a poptáv-
ka po obou materiálech neutuchala. 
Pozitivně je totiž hodnotila jak odbor-
ná, tak i laická veřejnost.

Město se proto rozhodlo pro 
2. vydání obou brožur nákladem 5000  
kusů a počátkem ledna 2009 se oprav-
du na pultě Turistického informačního 
centra v Bystřici tito požadovaní prů-
vodci objevili. Jedná se o průvodce 
„Výlety autem, na kole i pěšky“ 
(autor textů H. Jurman, fotografi e od 
širokého kolektivu) s celkem 16 za-
jímavými tipy na výlet do blízkého 
i vzdálenějšího okolí Bystřicka. U tras 
najdete podrobný popis, charakteris-
tiku zajímavostí, výškový profi l, sou-
řadnice GPS a další důležité údaje. 

Druhou reprezentativní brožurou 
je „Průvodce městem Bystřicí“ 
zpracovaný autorským kolektivem 
Hynek Jurman, Blanka Slaná, Bar-
bora Vašková. Publikace obsahuje 
stručné dějiny města, přehled rodáků 
a osobností, prezentaci historických 
památek, možnosti sportovního a spo-
lečenského vyžití, důležité kontakty 
a také spoustu fotografi í (kromě 
archivních jde především o záběry 
J. Horáka, J. Pospíšila, H. Jurmana 
a L. Hercika).

Oproti 1. vydání došlo v obsahu 
průvodců jen k několika kosmetickým 
úpravám a nepatrným aktualizacím. 
Část nákladu byla rozdána na ledno-
vém Regiontouru v Brně a obě dílka 
zde patřila k žádaným tiskovinám. 
Zbytek by měl přispět k dalšímu roz-
voji turistického ruchu na Bystřicku 
a je k dostání v infocentru.

-EČ-, -hj-

Nová vydání průvodců

BYSTŘICE ZASE NECHYBĚLA 
NA REGIONTOURU

I letos se Bystřice nad Pernštej-
nem prezentovala na 18. ročníku 
mezinárodního veletrhu turistických 
možností REGIOTOUR. Předvedli 
jsme především propagační materiály 
z grantových programů „Vysočinou za 
zdravím a poznáním“, „Návštěvnické 
centrum a informační systém cestov-
ního ruchu Bystřicko“ a „Za pozná-
ním Zubří země“. 

Veletrhu se město Bystřice nad 
Pernštejnem zúčastnilo už počtvrté, 
konkrétně zase pracovníci turistického 
informačního centra. Ve dnech 15. až 
18. ledna 2009 tak prezentovali jak sa-
motné město, tak i mikroregion Bys-
třicko a některé podnikatelské subjek-
ty v rámci stánku Kraj Vysočina.

Největšímu zájmu se tentokrát těši-

la nová vydání našich průvodců mik-
roregionem „Výlety autem, na kole 
i pěšky“ a městem Bystřicí „Bystré 
město na bystré vodě. Zájemci nepo-
hrdli ani materiálem „Mikroregion 
Bystřicko-ubytování“. 

Prezentovány byly i propagační 
materiály 41 obcí regionu, vyhlášení 
turistické soutěže „S Vodomilem Bys-
třickem 2009“ a materiály podnikatelů, 
kteří o tuto prezentaci projevili zájem.

Letošní účast na veletrhu sponzor-
sky podpořilo Pekařství Koudelka, do 
tomboly přispěly hodnotnými cenami 
Penzion Zubr z Ujčova, Penzion Po-
hádka z Hlubokého, Wera Werk s.r.o. 
Bystřice n. P. a obchůdek Gotika Ne-
dvědice.

Hynek Jurman

Ve Víru vznikl 
nejvyšší ledový útvar 
v České republi-
ce a pravděpodob-
ně i nejvyšší umě-
le vytvořená ledová 
stěna v Evropě. Na 
čtyřicetimetrové ská-
le je dnes souvislá 
vrstva silného ledu 
a jsou zde připrave-
ny a odjištěny trasy 
různých obtížností. 
Zaleze si jak úpl-
ný začátečník, tak 
ostřílený „ledový“ 
mazák.

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

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• „Práce doma. www.jobdoma.
cz“ 
• „Zhubni! www.topfi gura.cz „ 
• Hledáme brigádníky na rozvoz 
knih s vlastním autem. Tel.: 739 
067 695. Vhodné i pro důchodce.
• Povedu daňovou evidenci a 
účetnictví včetně mezd menším 
fi rmám a soukromníkům. Kon-
takt: 724 932 861. 
• Jste v pr…? Pomůžu! 777 164 117
• Půjčím peníze, registry nejsou 

překážkou! 776884510
• Půjčky - snadno, rychle diskrét-
ně. Tel.: 737 450 676, 721 234 
511
• Já půjčím opravdu všem. 737 
832 972
• POTŘEBUJETE PENÍZE? 
CHCETE PŮJČIT? RYCHLÉ A 
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. INFO: 774 
400 859.
• Rychle půjčky bez poplatků, 
tel.: 777 571 593

S novým programovým obdobím 
přichází nová iniciativa Hospodář-
ských komor, která již čerpá z bo-
hatých zkušeností a můžeme tak na-
bídnout malým a středním fi rmám, 
které směřují na rakouský trh nové 
a kvalitnější služby. 

Chceme Vám nabídnout v prvé 
řadě poradenství a dále aktivně pod-
pořit rozvoj příhraničního hospodář-
ského prostoru v regionu Vysočina, 
Jižní Čechy a Dolní Rakousko.

Zde je krátký přehled aktivit 
a akcí, které bude Hospodářská ko-
mora v následujících dvou letech pro 
Vás připravovat:
Konzultační dny:
- v jednotlivých okresech (Jihlava, 

Projekt   „Hospodářský prostor Waldviertel-Vysočina-Jižní Čechy“
Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, 
Žďár nad Sázavou), za účasti exter-
ního poradce z Rakouska budeme ší-
řit poptávky a nabídky fi rem z Vyso-
činy a z Dolního Rakouska možným 
zájemců v sousední zemi.
- aktivní vyhledávání informací 
Poradenství: 
- pro fi rmy, které potřebují podporu 
a mají zájem na dodávkách nebo práci 
ve mzdě, nebo chtějí založit pobočku, 
vybudovat odbytovou síť v Rakousku
- asistence fi rmám při obchodním 
jednání s rakouskými partnery
- profesionální poradenství - infor-
mace týkající se omezení pohybu 
zaměstnanců a služeb v Rakousku, 
pracovní povolení 

- aktivní vyhledávání kontaktů a in-
formací v Dolním Rakousku
Databáze fi rem: 
- prostřednictvím webových stránek 
Hospodářských komor budeme pre-
zentovat nabídky a poptávky fi rem z re-
gionu Vysočina a Dolního Rakouska
- bude sloužit skutečným zájemcům 
o kooperace
Newletter: 
- 2 x do roka elektronický zpravodaj 
o aktuálních informacích týkajících 
se projektu
V rámci projektu uspořádáme pro 
malé a střední fi rmy z regionu Vyso-
čina následující akce:
Workshopy: 3 akce, Interkulturelmí 
management, marketing v Rakous-

ku, podpora „Žen podnikatelek“
Exkurze: 3 exkurze do Dolního Ra-
kouska
Semináře: 5 akcí, podnikání, pra-
covní právo, daňová problematika, 
legislativa v Rakousku
Poradenství fi rmám a všechny akce 
v rámci projektu jsou fi nancovány Ev-
ropskou unií a pro malé a střední fi r-
my z regionu Vysočina jsou zdarma!
Kontakt: 
Daniela Machová, konzultant
tel.: 566 627 907, e-mail: macho-
va@komorazdar.cz
Okresní hospodářská komora Žďár 
nad Sázavou, Náměstí Republiky 
75/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
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Rybářství Velké Meziříčí, a.s.,
pstruhařské středisko Ujčov

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

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

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

Telefon: 566 566 480   Mobil: 724 835 563
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