
gymnáziu dějí věci, které by vás zají-
maly, ale bohužel vás nějak minuly. 
Právě vám jsou proto určeny tyto řádky.

Rádi bychom vytvořili zcela nefor-
mální skupinu „Přátel bystřického 
gymnázia“, které bychom s určitou 
pravidelností předávali informace 
o pořádaných akcích, úspěších, 
záměrech nebo možnostech výměny 
zkušeností. 
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Tisková konference na Ministerstvu pro místní rozvoj

Zpočátku nikdo netušil, o jak vel-
ký projekt se jedná. Byla to však 
příležitost představit Bystřicko jako 
zajímavou turistickou lokalitu. K na-
šemu milému překvapení hodnotí-
cí komise vybrala turistický region 
Bystřicko mezi 5 fi nalistů a následně 
nás přijela navštívit. Dne 5. května 
2010 se ve Věšticích vše rozhodlo 
a vyhlášeným turistickým regionem 
2010 se za Českou republiku stalo 
Bystřicko. Kromě fi nanční podpory
400.000,- Kč získalo Bystřicko i mno- 
ho dalších marketingových podpor 
ze strany Ministerstva pro místní 
rozvoj a centrály CzechTourism CZ. 

Ve dnech 19. – 25. července 2010 
se uskutečnil týden vítězné destinace 
v Praze na Staroměstském náměstí 
v prostorách informačního centra. 
Dostali jsme tak příležitost zviditel-
nit náš region nejen pro pražské náv-
štěvníky, ale i zahraniční turisty, a tak 
jsme do prostoru TIC nainstalovali 
vysunovací rolety s velkoplošnými 
snímky Bystřicka a mnoho dalších 
krásných fotografi í. Turisté si mohli 
odvést kromě propagačního materi-
álu vydaného informačním centrem 

v Bystřici n. P., také materiál pro-
pagující podnikatele v cestovním 
ruchu. Po celý týden jsme měli při-
pravený doprovodný program před 
informačním centrem, jehož cílem 
bylo využít maximálně příležitost 
a oslovit co největší množství lidí. 
Velké poděkování patří Dechovému 
kvartetu Bystřice nad Pernštejnem 
pod vedením Martiny Olivové, Vyš-
ší odborné škole a Střední odborné 
škole zemědělsko-technické, Slo-
vácké chalupě v Rožné, pekařství 
Koudelka a Ondřeji Šiklovi ml. 
z Westernového městečka Šiklův 
mlýn, kteří se aktivně zasloužili 
o důstojnou reprezentaci Bystřicka. 

V úterý 20. července 2010 v 11 ho-
din byla zahájena na Ministerstvu 
pro místní rozvoj tisková konference 
věnovaná národnímu vítězi soutěže 
EDEN, tedy Bystřicku. Tiskovou kon-
ferenci zahájil bývalý ministr MMR 
a nynější ředitel CzechTourism 
CZ, Ing. Rostislav Vondruška. Celé 
turistické místo podrobně předsta-
vil při své prezentaci starosta Města 
Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel 
Pačiska. 

Prezentace Bystřicka v TIC v Praze

Vše začalo přihlášením turistické destinace Bystřicko do soutěže 
EDEN – European destinations of Excellence, kterou vyhlásila Evrop-
ská komise. Téma letošního ročníku bylo „Voda jako turistický cíl“.

(Pokračování na str. 2)

Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou

Jak hodnotíte uplynulé čtyři roky?
Karel Pačiska: Toto období bylo 

zcela výjimečné, protože byly poo-
tevřené dveře k velkému objemu 
fi nancí. Musely být projekty, kte-

S končícím volebním obdobím 2006 – 2010 jsme si sedli k šálku 
kávy se starostou a místostarostou Bystřice n. P. – Karlem Pačis-
kou a Josefem Vojtou. Protože Bystřice n. P. byla poměrně úspěš-
ná v tomto období, nabízí se hned několik otázek.

ré zaujaly a také dobře podané 
žádosti, a hlavně dostatek vlast-
ních prostředků ke spolufi nanco-
vání. Byli jsme dobře nachystaní. 

(Pokračování na str. 2)

Možná, že jste absolventy nebo 
bývalými zaměstnanci gymnázia, 
možná na něm před léty studovaly 
vaše děti. A třeba jste běžnými občany 
města, kteří si uvědomují, že tato škola 
k Bystřici nad Pernštejnem neodmysli-
telně patří a že z ní vychází to, čemu se 
říká naše současnost a hlavně budouc-
nost. Dost možná se vám stává, že si 
s někým povídáte a zjistíte, že se na 

ZAJÍMÁ VÁS BYSTŘICKÉ GYMNÁZIUM?

(Pokračování na str. 6)

BYSTŘICKO SE PREZENTOVALO V PRAZE



Doprovodný program před TIC na 
Staroměstském náměstí

Bystřické dechové kvarteto pod 
vedením M. Olivové

Setkání s pražskými novináři v prostorách 
TIC na Staroměstském náměstí 

Vedoucí odboru životního 
prostředí Ing. František Kli-
meš informoval o vodním hos-
podářství a možnostech jeho 
turistického využití. Na tisko-
vou konferenci byla pozvaná 
odborná veřejnost a novináři 
odborných turistických časo-
pisů jako je COT, TRAVEL, 
SKY…

Díky důstojné prezentaci 
Bystřicka v Praze jsme udělali 
další krok v rozvoji cestovní-
ho ruchu. Další připravovanou 
akcí je prezentace mikroregi-
onu Bystřicko v Brněnském 

kulturním centru, Radnická 2 v prů-
běhu měsíců srpen a září. Na tuto 

výstavu, která zde bude probíhat do 
17. září, vás srdečně zveme. 

ZPRÁVY Z RADNICE
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V pravou chvíli jsme měli co před-
ložit a věděli jsme kam.

Josef Vojta: Celé období jsme se 
učili a mnohdy jsme učili i hodnoti-
tele. Opravdu z počátku někteří úřed-
níci nebyli moc v obrazu. Mnohdy to 
byly velmi napínavé rozhovory, ale 
nakonec se věci zpravidla dohodly.

Není vše jen honění se za penězi?
K.P.: To určitě vůbec ne. Ona 

ta práce není jen o dotacích, roz-
počtech nebo investicích. Práce na 
radnici je především o komunikaci. 
O komunikaci s občany, s úředníky 
všech institucí, s mládeží, se seniory 
i s řediteli fi rem. Myslím, že slovo 
dialog jsme také užívali často. Pokud 
je nastavena atmosféra důvěry, jsou 
problémy řešeny včas a nepřerůstají 
do velkých rozměrů.

J.V.: Město se musí prezentovat 
navenek. Máme zpětnou vazbu od 
občanů, že stojí o to, aby se o Bystři-
ci mluvilo v médiích. Mluvilo nebo 
psalo v pozitivním slova smyslu. To 
je velmi důležité. 

Pomáhají vám ve vaší práci záko-
nodárci, nebo škodí?

K.P.: Tak tady jsem na rozpacích. 
Musím poctivě říct, že jak kdo a jak 
kdy. Naše známá kauza Videolo-
terních terminálů se potácí mno-
ho let a nikdo s ničím převratným 
nepřišel. Problémy máme s vý-
kladem zákona o údržbě komuni-
kací, kdy si krajské a státní orga-
nizace vysvětlují tento pojem jinak 
než my. Soudíme se. O akcie fi rmy 
E-ON jsme přišli také vinou čes-
kých zákonů.  Možná rozpočtové 
určení daní se pro menší města  
nepatrně vylepšilo. Stále je ale výše 
pro nás diskriminační.

J.V.: Musím říct, že nechodíme 
do malicherných sporů, které stej-
ně nikoho nezajímají, přináší pouze 
plýtvání silami a vyhánějí peníze 
z městské kasy. Snažíme se záko-
nodárce upozorňovat na věci, které 
ztrpčují a znesnadňují naši práci 
a také na to, že stále nové a nové 
zákony jsou spíše na škodu, než aby 

usnadňovaly život.

Nechtěli jste se na všechno 
vykašlat?

K.P.: Několik takových okamži-
ků bylo. Zvláště když byl některý-
mi zastupiteli mařen dobrý záměr, 
který mohl našemu městu přinést 
určité výhody. Nebylo těch chvil 
mnoho a asi k životu patří.

J.V.: Někdy to byla marnost nad 
marnost. Jednání s úředníky, kteří 
nechápou ani ty nejjednodušší prin-
cipy, jsou deprimující. Ale určitě 
převažují pozitivní věci.

Změnil se život Bystřičáků?
K.P.: Jestli se změnil nemohu říct, 

ale jistě k tomu všichni mají před-
poklad. Myslím tím předpoklad 
k lepšímu. Nastává fi nančně velmi 
tvrdé období a lidé se budou mít 
co ohánět. Samozřejmě nemůžeme 
suplovat sociální zabezpečení, ale 
oproti jiným městům máme jisté 
stabilizační mechanismy. Vlastní-
me podstatnou část bytového fon-
du a můžeme udržet po určitý čas 
stabilní cenu. Máme možnost ovliv-
nit cenu tepla, jednáme o poplatku 
za kabelovou televizi a ve hře je 
stále ještě doplatek za akcie fi rmy 
E-ON, o který se soudíme.

J.V.: Určitě bystřičtí občané 
mohou žít zdravě a kulturně. Je nám 
někdy předhazováno, že se málo sta-
ráme o problematiku zaměstnanosti 
ve městě na úkor investic, ale ono to 
tak úplně není. Nezaměstnanost se 
pohybuje mezi 10 až 12 %. V rámci 
republiky je to vyšší průměr, ale stále 
jsou profese, které se těžko obsazují 
a mnozí podnikatelé nemohou najít 
ochotné a dobré zaměstnance. V prů-
myslové zóně jsou volná místa, ale to 
jsou i jinde v naší vlasti. Je hospodář-
ská a fi nanční krize. Věřím, že na nás 
také dojde řada. Hlavně aby potom 
byli zaměstnanci.

Proč chcete na radnici pokračovat?
K.P.: Na radnici jsme přišli v 

bouřlivém období. Museli jsme spíše 
stabilizovat některé činnosti a nezbý-
valo mnoho času na koncepční práci. 
Po roce 2006 jsme rozjeli koncepční 
přípravu a začali realizovat některé 
projekty. V roce 2013 skončí pláno-
vací období a my bychom měli rádi 
čistý stůl.

J.V: Je rozjeto mnoho akcí, které 
přesahují délku jednoho volebního 
období. Tyto je třeba dodělat jedním 
rukopisem a plynulostí, kterou již 
všichni znáte. Nechceme přepřahat 
uprostřed závodu.

Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou
Dokážete se ještě motivovat 
k práci?

K.P.: Pokud člověk vidí za sebou 
výsledky, je motivace snadná. Kdo 
chce výsledky vidět, ten je vidí, kdo 
nechce, neuvidí nikdy nic, ale tako-
vý je již život.

J.V.: K tomu není co dodat.

Jdete do voleb jako lídři. V přípa-
dě úspěchu, jak vidíte povolební 
vyjednávání?

K.P.: Na radnici bychom chtěli 
pracovat ve stejném týmu. Radu by-
chom rádi udělali napříč politickým 
spektrem se stranami a hnutími, kte-
ré o to budou stát a které se ke všem 
zachovají slušně. 

J.V.: Jak řekl starosta, rádi bychom 
pokračovali ve stejném složení. 
Myslím, že si spolu vyhovujeme jak 
po pracovní, tak i po lidské stránce.

V případě neúspěchu, máte pro-
myšlené další kroky?

K.P.: Já takhle neuvažuji, protože 
věřím v lidi a jejich zdravý úsudek. 
Pokud by se to však stalo, jistě se 
nezboří svět a já se v životě pokusím 
uživit jiným způsobem tak, jak jsem 
to dokázal mnoho let před přícho-
dem na radnici.

J.V.: Ani já bych to nebral jako 
prohru v životním zápase, ale mrze-
lo by mě to. Myslím, že za sebou 
něco máme a vizi do budoucna také 
nabízíme.

Kam by mělo Bystřicko směřovat 
v dalším volebním období?

K.P.: Já chci budovat město pod 
heslem „ … za město, kde se všem 
dobře žije.“ Budujme město pro 
všechny generace, dle fi nančních 
možností jej zvelebujme, buďme 
přátelští k návštěvníkům a vzájemně 
si naslouchejme.

J.V.: Myslím, že jsme dostatečně 
čitelní. Naši spoluobčané snad již 
dnes ví, že město dokážeme řídit. Nic 
se neprojídá. Úředníci jsou ochotní 
a vyhoví dle možností zákona. 
Administrativa není nijak přebujelá, 
takže pokračujme v tom i nadále.

Redakce děkuje za rozhovor

(Pokračování ze str. 1)
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INZERCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, ZPRÁVY Z RADNICE 

ČERVEN 2010
 5.6.  Iveta Smejkalová
         Petr Slabý

SRPEN 2010 
 7.8.  Ivana Čechová 
         Pavel Štarha
14.8. Pavla Bradáčová
         Zdeněk Čada
28.8. Lucie Mičínová
         Martin Brablec

 

KVĚTEN 2010
 3.5.  Anita Balabánová
 7.5.  Nicol Pečínková
 7.5.  Lukáš Humplík
 7.5.  Petr Mazánek
13.5. Martina Korbářová
15.5. Šárka Nejedlá
16.5. Ondřej Jarý
24.5. Jiří Hitzger
26.5. Elen Janíčková
26.5. Andrea Svítková

ČERVEN 2010
 6.6.  Vanda Flosová
 8.6.  Erika Bukalová
 9.6.  Anika Kajnarová
  

SRPEN 2010
Bohuslava Sedláková  80 let

ZÁŘÍ 2010
Jan Špaček   93 let
Václav Stárek   86 let 
Františka Kincová   85 let
Ludmila Vodičková   80 let
Ludmila Drlová   70 let
Marie Illková   70 let
Jitka Hanusová   70 let

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

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

SPOLEČENSKÁ SPOLEČENSKÁ 
KRONIKAKRONIKA

Sňatky

Jubilanti

Narození

Dne 6. srpna 2010 nás ve věku 
nedožitých 73 roků navždy opustil 
pan ing. František Janík. Pan Janík 
zastával po dvě volební období 
v letech 1990 až 1998 funkci mís-
tostarosty města Bystřice nad Pern-
štejnem. Svoji práci zastával svě-
domitě s vlídností člověka, kterému 
nechyběl rozhled a životní zkuše-
nost. Po odchodu do penze se dále 
aktivně podílel na veřejném životě 
v rámci orelského klubu seniorů 
a mnoho hodin odpracoval při opra-

vách církevních památek. Jeho přímá povaha, životní moudrost 
a jedinečný smysl pro humor bude chybět nám všem. 

Za  bývalým místostarostou 
Ing. Františkem Janíkem

 konec srpna, zá í 2010 
Datum Název akce Místo Organizátor 

29. 5. - 3. 10.   2010 S Vodomilem Zub í zemí 2010 – 4.ro ník 
výherní poznávací akce mikroregion Byst icko 

M sto Byst ice 
n.P., Mikroregion 
Byst icko 

22. 8. – 12. 9. 2010 Zden k Kopecký – obrazy, Bára 
Št pánková - keramika 

Galerie Na Bahnech 
Vír 

Galerie Na 
Bahnech Vír 

28. 8. - 17.10. 2010 Leoš Bo ek – výb r z tvorby M st. muzeum  M sto Byst ice 
n.P. 

29. 8. - 3. 9. 2010 Tane ní kemp Sportovní hala Tane ní studio 
FRESH 

29. 8. 2010 Tradi ní Bartolom jská pou , od 7.30 hod Rozsochy OÚ Rozsochy 
1. – 30. 9. 2010 Obraz – odraz duše M st. muzeum Klub v 9 

3. - 6.9. 2010 Soust ed ní házenká  Nové Veselí Sportovní hala  Sokol Nové 
Veselí 

3. 9. 2010 Tane ní zábava se skupinou ARZENAL V cov V cov 

4.9. 2010 St ítežský hasi ský superpohár, Den 
s Hasíkem, od 9.00 hod  St ítež SDH St ítež 

4. 9. 2010 Atletický sedmiboj – Pravda over 30 cup Atletický stadion 
Byst ice n.P. Pavel Janík 

4. 9. 2010 Tane ní zábava se skupinou ARZENAL V chnov SDH V chnov 

5. 9. 2010 Jezdecké odpoledne Školní statek VOŠ, 
SOŠ JK Byst ice n.P. 

6. 9. 2010 Starosta se zeptá za vás, 18.00 hod. M st. muzeum M sto Byst ice 
n.P. 

10. – 12. 9. 2010 Výstava drobného zví ectva VOŠ, SOŠ Byst ice 
n.P. 

eský svaz 
chovatel

11. 9. 2010 Setkání rodák , ob an  a p átel Víru Vír OÚ Vír 

11. 9. 2010 Val ík tu ák  – poslední p edstavení 
vírských ochotník , od 17.00 hod KD Vír Vír 

11. 9. 2010 Tane ní zábava se skupinou PIKARDI, od 
20 hod KD Vír Vír 

14. 9. 2010 Setkání k es anských senior , od 14.00 
hod. Orlovna SKS 

14. 9. 2010 Setkání u sochy T. G. Masaryka, od 10.00 
hod. Základní škola TGM M sto Byst ice 

n.P. 
17. - 19.9. 2010 Víkendový pobyt spinning a aerobik Sportovní hala Markéta Drábková

19. 9. 2010 Francois Villon aneb Navzdory básník 
zpívá, 17.00 hod. M st. muzeum M sto Byst ice 

n.P. 
24. 9. 2010 Tane ní zábava se skupinou ARZENAL Píse né SDH Píse né 
24. - 26. 9. 2010 Sportovní víkend Sportovní hala Igor Kahánek 

25. 9. 2010 Turnaj ve florbalu - veteráni Sportovní hala FbC ZŠ Horní 
Brno 

25. 9. 2010 Den otev ených dve í DS Mitrov Mitrov DS Mitrov 
26. 9. 2010 Turnaj ve florbalu – starší žáci Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 
1. 10. 2010 Tane ní zábava se skupinou ARZENAL Rozsochy SDH Rozsochy
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S koncem prázdnin se také dokončují některé stavební prá-
ce. Do začátku školního roku musí být zprovozněny obě základní 
školy, na kterých probíhá výměna oken, zateplení a na ZŠ TGM 
ještě výměna střešní krytiny. Během měsíce září by na školách 
měly probíhat venkovní dokončovací práce, které by neměly na-
rušit výuku žáků. Obě tyto akce probíhají za podpory dotace 
z Operačního programu životní prostředí a v konečném důsledku 
přinesou nejenom příjemnější prostředí, ale zejména výraznou úspo-
ru tepelné energie. Na ZŠ Nádražní zároveň proběhla rekonstrukce 
osvětlení všech tříd a také akustika v tělocvičnách.

Další rozsáhlou akcí, která je ukončena, je parkoviště a chodníky 
na ulici Jívové, kde po demolici bývalé prodejny bylo vybudováno 
nové parkoviště a úpravou celého prostoru vznikla další nová parko-
vací stání (celkem 50 nových parkovacích míst). 

Josef Vojta, 
místostarosta

Konec prázdnin se blíží
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K O N K U R S
   
M sto Byst ice nad Pernštejnem v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona . 561/2004 Sb., o 
p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), v platném zn ní  a 
v souladu s § 3 vyhlášky . 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního ízení a konkursních komisích 

v y h l a š u j e  

konkursní ízení na obsazení funkce editele/ editelky p ísp vkové organizace 

Základní um lecké školy Byst ice nad Pernštejnem 
                                                                                   
Požadavky:

 p edpoklady pro výkon innosti editele ( editelky) ZUŠ stanovené zákonem . 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o zm n  n kterých zákon , v platném zn ní, praxe dle § 5 odst. 1 
písm. b) tohoto zákona, odborná kvalifikace dle § 10 tohoto zákona,  

 znalost školské problematiky a p edpis , 
 organiza ní a ídící schopnosti, 
 ob anská a morální bezúhonnost, 
 dobrý zdravotní stav, 
 dlouholetá praxe v organizaci a ízení vzd lávacích program  výhodou 

  
Písemná p ihláška musí obsahovat: jméno, p íjmení a titul uchaze e, datum a místo narození uchaze e, 
státní p íslušnost uchaze e, místo trvalého pobytu uchaze e, íslo ob anského pr kazu (u cizince íslo 
dokladu o povolení k pobytu), datum a podpis uchaze e, telefonický kontakt na uchaze e. 

K p ihlášce uchaze  p iloží:

 1) ú edn  ov ené kopie doklad  o nejvyšším dosaženém vzd lání (diplom v etn  vysv d ení o státní 
záv re né zkoušce, p ípadn  doklady o dalším vzd lání/ maturitní vysv d ení), 

 2) doklad o pr b hu zam stnání a délce pedagogické praxe v etn  pracovního za azení (nap . pracovní 
smlouvy, potvrzení zam stnavatel  atd.),  

 3) strukturovaný profesní životopis,  
 4) písemnou koncepci rozvoje p íslušné p ísp vkové organizace v rozsahu max. 3 stran strojopisu A4, 
 5) výpis z rejst íku trest  (ne starší 3 m síc ) nebo doklad o jeho vyžádání, 
 6) estné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona . 451/1991 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , (nedokládají 

uchaze i narození po 1. prosinci 1971), 
7) originál, pop . ov ená kopie léka ského potvrzení o zp sobilosti k výkonu pracovního místa editele (ne 

starší 3 m síc ), 
 8) písemný souhlas se zpracováním osobních údaj  pro ú ely tohoto konkursního ízení ve smyslu zákona 

. 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj , v platném zn ní. 

Nástup do funkce: 1. 1. 2011
  
Ke konkursnímu ízení zasílejte pouze p ihlášky doložené kompletními doklady (p ihlášku, životopis a 
koncepci rozvoje p íslušné p ísp vkové organizace podepište). 

P ihlášky s požadovanými doklady (obálku ozna te slovy  „Konkurs ZUŠ – neotvírat“) podávejte na adresu: 
M stský ú ad, odbor správní a školství, Masarykovo nám. 57, 593 15, Byst ice nad Pernštejnem. 

Termín pro podání p ihlášky: do 9. 9. 2010 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchaze  a vyhlásit nový konkurs. 

K O N K U R S
   
M sto Byst ice nad Pernštejnem v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona . 561/2004 Sb., o 
p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), v platném zn ní  a 
v souladu s § 3 vyhlášky . 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního ízení a konkursních komisích 

v y h l a š u j e  

konkursní ízení na obsazení funkce editele/ editelky p ísp vkové organizace 

Domu d tí a mládeže Byst ice nad Pernštejnem 
                                                                                
Požadavky:

 p edpoklady pro výkon innosti editele ( editelky) DDM stanovené zákonem . 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o zm n  n kterých zákon , v platném zn ní, praxe dle § 5 odst. 1 
písm. b) tohoto zákona, odborná kvalifikace dle § 17 tohoto zákona,  

 znalost školské problematiky a p edpis , 
 organiza ní a ídící schopnosti, 
 ob anská a morální bezúhonnost, 
 dobrý zdravotní stav, 
 dlouholetá praxe v organizaci a ízení vzd lávacích program  výhodou 

  
Písemná p ihláška musí obsahovat: jméno, p íjmení a titul uchaze e, datum a místo narození uchaze e, 
státní p íslušnost uchaze e, místo trvalého pobytu uchaze e, íslo ob anského pr kazu (u cizince íslo 
dokladu o povolení k pobytu), datum a podpis uchaze e, telefonický kontakt na uchaze e. 

K p ihlášce uchaze  p iloží:

 1) ú edn  ov ené kopie doklad  o nejvyšším dosaženém vzd lání (diplom v etn  vysv d ení o státní 
záv re né zkoušce, p ípadn  doklady o dalším vzd lání/ maturitní vysv d ení), 

 2) doklad o pr b hu zam stnání a délce pedagogické praxe v etn  pracovního za azení (nap . pracovní 
smlouvy, potvrzení zam stnavatel  atd.),  

 3) strukturovaný profesní životopis,  
 4) písemnou koncepci rozvoje p íslušné p ísp vkové organizace v rozsahu max. 3 stran strojopisu A4, 
 5) výpis z rejst íku trest  (ne starší 3 m síc ) nebo doklad o jeho vyžádání, 
 6) estné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona . 451/1991 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , (nedokládají 

uchaze i narození po 1. prosinci 1971), 
7) originál, pop . ov ená kopie léka ského potvrzení o zp sobilosti k výkonu pracovního místa editele (ne 

starší 3 m síc ), 
 8) písemný souhlas se zpracováním osobních údaj  pro ú ely tohoto konkursního ízení ve smyslu zákona 

. 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj , v platném zn ní. 

Nástup do funkce: 1. 1. 2011
  
Ke konkursnímu ízení zasílejte pouze p ihlášky doložené kompletními doklady (p ihlášku, životopis a 
koncepci rozvoje p íslušné p ísp vkové organizace podepište). 

P ihlášky s požadovanými doklady (obálku ozna te slovy „Konkurs DDM – neotvírat“) podávejte na adresu: 
M stský ú ad, odbor správní a školství, Masarykovo nám. 57, 593 15, Byst ice nad Pernštejnem. 

Termín pro podání p ihlášky: do 9. 9. 2010 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchaze  a vyhlásit nový konkurs. 
  

Město Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje výběrové řízení na volná pracovní místa

V sobotu 17. července 2010 
v odpoledních hodinách by-
la ve Dvořištích velká slá-
va, neboť došlo k předání 
zbrusu nové hasičské zbroj-
nice místnímu Sboru dob-
rovolných hasičů. Zbrojnice 
byla požehnána bystřickým 
farářem Karlem Rozehna-
lem. Je nutno zdůraznit 
a zejména poděkovat všem, 
kteří odpracovali přes tři 
tisíce brigádnických hodin. 
Vybudovali nejen zbrojnici, 
ale i společenskou místnost, 
která bude sloužit mimo jiné 
i jako místnost volební.

 Josef Vojta,
místostarosta

NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE 
NA DVOŘIŠTÍCHStarosta se zeptá za vás

Starosta se zeptá za vás!
Koho? Proč?

Je po prázdninách a my mů-
žeme opět v podzimním čase 
najít čas k diskusi o problémech 
našeho regionu. V posledních 
měsících se naše politická scéna 
potýká se spoustou problémů, 
zmatků a někdy i nesplnitelných 
prohlášení. Povodně nám opět 
poněkud otevřely oči ve vzta-
hu k přírodě, kdy nám nezbývá 
než přihlížet – nebo ne? My 
jako občané našeho města, kra-
je i státu máme právo vědět, jak 
se nakládá s penězi na vnitřní 
bezpečnost, jak je zabezpečo-
ván výkon vnější služby, jaká je 
objasněnost kriminálních přípa-
dů, které změny v dopravních 
předpisech se chystají, a hlavně 
jakou roli tu hraje občan. Jak se 
vyvíjí naplňování předsevzetí 

„vlády rozpočtové odpovědnos-
ti“ v oblasti ministerstva vnitra. 
Možná by vás zajímal pohled 
na bezpečnostní politiku státu 
a kraje očima lidí nejpovolaněj-
ších. Nabízím vám příležitost 
zúčastnit se besedy s poslan-
cem a předsedou Výboru pro 
obranu a bezpečnost Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR 
Mgr. Františkem Bublanem, 
plk. Mgr. Tomášem Martincem 
– náměstkem policejního ředite-
le kraje Vysočina pro kriminál-
ní službu a plk. Mgr. Milošem 
Trojánkem – náměstkem poli-
cejního ředitele kraje Vysoči-
na pro vnější službu. Beseda 
se uskuteční dne 6. září 2010 
v 18.00 hodin v Městském muzeu 
Bystřice nad Pernštejnem.         

                                         
          Karel Pačiska,

starosta

Pozvánka pro občany našeho města a všechny, které zajímá  
bezpečnost v našem regionu na 6. září 2010 v 18.00 hod. do 
Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem.
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INZERCE RŮZNÉ   

Tradiční Vavřinecká pouť
Bohatý program, ze kterého si 

vybral i ten nejnáročnější návštěv-
ník nabídla letošní Vavřinecká pouť 
v Bystřici nad Pernštejnem. Kul-
turní program odstartoval v pátek 
6. srpna pouťovou zábavou. Na 
výletišti Pod Horou zahrála všem 
fanouškům rockové hudby místní 
kapela Metaxa. Druhý den se dění 
přesunulo na bystřické náměstí, 
kde Městské muzeum uspořádalo 
formování a lití kovů spojené se 
svařováním a ukázkami kovorytec-
tví a kovářského umění. Program 
na Masarykově náměstí pokračo-
val ukázkou historických vozidel 
a šlapacích autíček. Součástí páté-
ho ročníku Memoriálu Františka 
Proseckého seniora byla také pře-

Tak tohle se řekl 
pár vytrvalců, kdy se 
jednu deštivou sobo-
tu sešly, aby dodě-
laly terénní úpravy 
na dětské hřišti v 
Divišově. Ani děti 
nezůstaly pozadu, 
naběhly s hráběmi 
a lopatkami a už to 
lítalo. Na konci měl 
každý dobrý pocit.

Osadní výbor Divišov

A je to!

hlídka dobových modelů salónu 
Hany Baxantové. Sobotní večer 
pak patřil reprodukované hudbě 
pod názvem Benátská noc. Začá-
tek nedělního programu byl opět 
v duchu formování a lití kovů. Pak 
se na scéně objevila slovácká kro-
jovaná dechová hudba Hornobojani 
z Horních Bojanovic. Vrcho-
lem celé akce bylo rytířské klání 
v podání Rytířů Země zubra. Pouťo-
vý víkend zakončil čtvrtý ročník 
přehlídky dechových hudeb, kterou 
uváděl Jožka Šmukař. Příznivcům 
dechové hudby zahrála Bystřická 
kapela, Rozmarýnka z Vlčnova, 
Humpolecká lesanka a Brťovská 
šestka z Letovic.

Radek Špatka
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Další slévárenské sympozium, 
které se konalo v pouťových dnech 
7.–8. srpna, je za námi. Již třetí roč-
ník, nepočítaje ročník nultý v létě 
2007, byl opět pořádán Městským 
muzeem Bystřice nad Pernštejnem 
ve spolupráci se Střední  průmys-
lovou školou a Vyšší odbornou 
školou technickou na Sokolské 1 v 
Brně. Sympozium probíhalo v pro-
storách městského muzea.

Každým rokem zde můžeme 
vidět ukázky prací studentů slévá-

Slévárenské sympozium 2010
renské školy. Pod vedením svého 
vyučujícího, bakaláře Ivana Hos-
taši, přímo na místě studenti před-
vádějí výrobní procesy černého 
řemesla – formování a odlévání 
kovových výrobků malých rozmě-
rů, kovářské práce a smaltování 
a zdobné techniky rytí. 

V letošním roce byly na pro-
stranství za muzeem umístěny dvě 
tavící pece a kovářská výheň. Zde 
mladí umělečtí slévači odléva-
li zaformované výrobky a jejich 

kolegové kováři kovali korpus vit-
ríny do muzea. Zatímco tady mohl 
návštěvník celému tvůrčímu pro-
cesu pouze přihlížet, v průjezdu 
muzea si směl techniku smaltová-
ní, předváděnou společně s rytím, 
sám vyzkoušet a odnést si vlastno-
ruční malý výrobek v podobě pří-
věsku či náušnic. 

Ve výstavní síni Antonína Boč-
ka bystřický umělec Leoš Boček 
předvedl zaformování hautreliéfu 
(vysokého reliéfu) hlavy Antoní-

na Šťourače, která bude po odlití 
v kovu umístěna na hřbitově u kos-
tela Nejsvětější Trojice.

Pořadatelé by rádi poděkova-
li městu i jeho občanům za jejich 
zájem a projevy uznání, které 
věnují začínajícím mistrům a mis-
tryním černého řemesla, a pod-
porují tak dlouhou tradici našeho 
regionu Bystřicko.

Martina Čechová,
městské muzeum
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ŠKOLSTVÍ

Letní anglický tábor Helen Doron 2010

Ve dnech 4. - 8. 8. se v Autokem-
pu na Kopci (bývalá Jitřenka) usku-
tečnil letní anglický tábor Helen 
Doron. Zúčastnily se ho děti od cca 
2 let do 14 let  z  Bystřice nad Pern-
štejnem a okolí, Náchoda a Hradce 
Králové. Menší děti samozřejmě 
za doprovodu rodičů. Tento pěti-
denní tábor zahrnoval velmi pestrý 
program aktivit spojených s ang-
ličtinou - kromě výukových hodin, 
které probíhaly v dopoledních hodi-
nách, se rovněž nacvičovala ang-

lická divadla jednotlivých skupin 
/celkem 4 věkové skupiny kurzů 
HD/. Dále si mohly děti vyzkoušet 
spoustu her, soutěží, výprav a vše-
ho, co k táborům neodlučně patří.

Doufám, že se dětem tábor líbil 
a užily si ho stejně jako já a ostatní 
lektorky a vedoucí. 

Děkuji  za účast a budu se na Vás 
opět  těšit v příštím roce.

                           Marcela Tučková
vyučující Helen Doron

Kurz obchodní angličtiny pro veřejnost  
Vyšší odborná škola a Střední 

odborná škola zemědělsko-tech-
nická Bystřice n. P. otevírá ve škol-
ním roce 2010/2011 kurz obchodní 
angličtiny pro veřejnost.  

Kurz je určen pro studenty s mír-
nou až středně pokročilou znalostí 
angličtiny a především pro ty, kteří 
používají nebo chtějí používat ang-
ličtinu v zaměstnání. Náplní kurzu 
bude telefonická komunikace, 
obchodní korespondence, předsta-

vování a seznamování, sjednávání 
obchodních schůzek atd. Výuka 
bude probíhat každou středu od 
18:00, 2 vyučovací hodiny, začá-
tek kurzu 6. 10. 2010, lektor Ing. 
Milena Linhartová.  Cena 3 800 
Kč, maximální počet 12 studentů 
ve skupině. Kontakt: VOŠ a SOŠ 
Bystřice n. P. Dr. Veselého 343, 
tel.: 566 550 917, linhartova.mile-
na@szesby.cz

Milena Linhartová

Předběžná nabídka zájmových útvarů DDM 
Bystřice nad Pernštejnem

školní rok 2010/2011

ZAJÍMÁ VÁS BYSTŘICKÉ GYMNÁZIUM?
Stanete se tak důležitým zdrojem 

námětů pro zkvalitnění naší práce. 
Již pro nastávající školní rok chys-
táme řadu kulturních, sportovních a 
vzdělávacích akcí. K těm s hlubší 
tradicí patří široká nabídka jazyko-
vých kurzů pro veřejnost, meziná-
rodní sportovní zápolení „O pohár 
starosty města“, humanitární sbírky 
a další. Nově se chystáme zahájit 
cyklus „Povídání se zajímavými 
lidmi“, kam chceme zvát aktéry z 
různých oborů, kteří mohou svým 
životním příběhem inspirovat sou-
časné studenty nebo vyvolat příjem-
nou vzpomínku těch starších. Naši 
studenti a jejich rodiče bez pochyby 
ocení plánované víkendové pobyty 

s cizími jazyky a rodilými mluvčími.
Chtěli bychom být školou, která 

je otevřená veřejnosti. Pokud chcete 
být u zdroje informací o pořádaných 
akcích na naší škole, případně přispět 
ke zrodu něčeho zajímavého, čím 
by se zpestřil ten hlavní úkol gym-
názia, kterým stále zůstává kvalitní 
příprava na vysokoškolské studium, 
ozvěte se, prosím, na níže uvedené 
adresy. Věříme, že „Přátelé gymná-
zia“ mohou sehrát v dalším osudu 
školy i města významnou roli.

Milan Hanák
ředitel gymnázia

Kontakt:  566 552 921, 
mob.:       732 155 096, 
e-mail:     reditel@gybnp.cz



Jiří Schmitzer v podkroví muzea
V prosinci navštíví naše město známý herec a písničkář Jiří Schmitzer, 

aby se představil ne tak, jak ho známe z televizní obrazovky, ale s kyta-
rou v ruce a vlastním repertoárem. Občanské sdružení Tranzistory ve 
spolupráci s městským muzeem Vás tímto zvou na mimořádný kultur-
ní zážitek v neméně lákavém, nekuřáckém prostoru podkroví muzea. 
Večer s Jiřím Schmitzerem si přijďte vychutnat v pátek 10. prosince od 
19 hodin. Lístky k sezení si můžete s předstihem zakoupit už od 1. října 
v předprodeji na místním infocentru za 100 Kč. 

KNIHOVNA, KULTURA, RŮZNÉ
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Našim čtenářům nabízíme pro zpříjemnění letních dní malý výběr z 
nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce července.

Knihy pro dospělé:
Amis Martin  Návštěvní barák
Coetzee J.M.  Doba železná
Dubánek Martin  Putování po československém 
   opevnění 1935-1989
Dvořáček Petr  Skanzeny České a Slovenské republiky
Ježek Martin  Křižovatka zvaná Balkán
Končelík Jakub  Dějiny českých médií 20. století
Kříženecký Jaroslav  Jiří Štaidl
Motl Stanislav  Strážce brány
Pačová Michaela   Ladislav Smoljak
Plaidy Jean  Epitaf pro tři ženy
Pokorná Andrea  Komunikace se seniory
Range Friederike  Zvířata jsou chytřejší, než byste mysleli!
Rolečková Eva  Lucemburská krev
Sheen Joana  Lisování květin v mikrovlnné troubě
Slowík Josef  Komunikace s lidmi s postižením
Svátek Josef  Poslední Budovec
Trevor William  Láska a léto
White Neil  Žil jsem mezi malomocnými 

 
Knihy pro mládež:
Flanagan John  Hraničářův učeň. Králové Clonmelu
Golding Julia  Únos čtvrté princezny
Gray Claudia  Hvězdopravec
Myracle Lauren  Jedenáct

Letní prázdniny končí, a tak končí i naše letní zkrácená půjčovní doba.       
Od začátku září platí opět půjčovní doba, na kterou jsou již naši čtenáři zvyklí.

Městská knihovna informuje

Kontakty na naši knihovnu
tel.: 566 552 376,   mobil: 723 521 892

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

Oddělení pro dospělé a čítárna
Po 8.00 – 12.00
Út zavřeno
St  8.00 – 12.00; 12.30 – 18.00
Čt 8.00 – 12.00
Pá 8.00 – 12.00; 12.30 – 18.00

Internetová studovna
Po 9.00 – 12.00; 12.30 – 16.00
Út 9.00 – 12.00
St  9.00 – 12,00; 12.30 – 16.00
Čt 9.00 – 12.00; 12.30 – 16.00
Pá 9.00 – 12.00

Oddělení pro děti:                                  Po, St, Čt 12.30 – 16.00
  

Tento měsíc opustil naše řady 

na Bystřicku hodně známý 

básník, dramatik a překladatel 

LUDVÍK KUNDERA. 

Blíže si ho připomeneme v příštím čísle.

OHLÉDNUTÍ ZA KONCERTEM 
HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA  

Před koncertem se zkouší tech-
nika ozvučení, práce s mikrofo-
nem, jak přijít na pódium, ještě si 
vyzkoušet  skladby – však to znáte. 
Program je rozepsán a každý si už 
jen ujasňuje své místo. Dobře při-
pravený velký sál Kulturního domu 
v Bystřici nad Pernštejnem pak  při-
jímá na třetím závěrečném koncertu 
HŠY všechny ty, kteří přišli za žáky 
– příbuzní, kamarádi a další hosté. 

Hudební škola především před-
stavila propracovanost oborů a je-
jich návaznost. V předškolních  
oborech nevystupují jen děti, ale 
i maminky. (Tatínci většinou odmí-
tají, ale zcela určitě jsou v hledišti.) 
A tak spolu předvádějí, jak se bavili 
a pracovali v hodinách, jaké jsou 
obřadní písně, jak umí s rytmickým 
doprovodem a v Rytmických krůč-
cích je to také už cílená výuka hry 
na zobcovou fl étnu. Děti jsou nejen 
těmi, kdo umí, ale od radosti prová-
dějí i nečekané „kousky“. 

Většina vystoupení je doplňo-
vána nahrávkami vypracovanými 
HŠY. U žáků na keyboard a zobco-

vou fl étnu rozšiřují možnost vnímá-
ní hudby. Brzy ve své práci pozná-
vají hudební skladby významných 
autorů vážné a populární hudby či 
jazzu. Jejich práce je radostná, ale 
i náročná, a to: naslouchat, počítat, 
hrát s nahrávkou, sjednotit se s tem-
pem nebo také se spoluhráčem či 
skupinkou.

Každý nám předvedl více skla-
deb. Ve fl étnách se střídaly počty 
účinkujících na sopránové a altové 
fl étny. Zněly skladby ze 17. až  20. 
století. Stejně výborně se představi-
li keyboardisté. K jejich repetoáru 
patřily i české lidové písně, které 
rádi hrají  a příjemným překva-
pením byli ti, kteří je za vlastního 
doprovodu zpívali. A to je rovněž 
jeden z cílů práce. V pěveckém 
oboru byly pro koncert připraveny 
písně jako Moonlight Shadow, The 
Climb nebo Slečna závist.

Účinkujícím a divákům udělal 
koncert radost. Většina žáků pokra-
čuje dál a koho ještě oslovily práce 
a cíle školy, může se informovat 
o možnostech vzdělávání. 

  

 v září 2010

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

NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4, 
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

ZÁŘÍ 2010

  4. 9. 2010  MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M. 

  5. 9. 2010  MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad 

11. 9. 2010  MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Velké Meziříčí

12. 9. 2010  MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí

18. 9. 2010  MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S.

19. 9. 2010  MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko

25. 9. 2010  MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš

26. 9. 2010  MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71

28. 9. 2010  MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislavovo n. 12, N. Město n. M.
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1. středa 22. září 2010 – malý sál KD 
– 19.30 hodin
JAKUB PUSTINA a jeho hosté
Účinkují:
JAKUB PUSTINA – baryton
DU FANYONG – tenor (Čína)
RICHARD POHL - klavír

Jakub Pustina se stal absolven-
tem Mistrovských pěveckých kurzů 
Petra Dvorského, dále pěveckých kur-
zů A. Barové (ČR), Ch. Mihailesca 
(Rumunsko), A. Nonata (Kanada). Od 
počátku pěvecké kariéry do roku 2008 
byl veden předním sólistou ND Václa-
vem Zítkem. V roce 2004 a 2005 získal 
první cenu a stal se absolutním vítězem 
mezinárodní pěvecké soutěže „Pražský 
pěvec“, konané pod záštitou ND. 

DU FANYONG (Čína) – patří 
mezi mladé vycházející hvězdy. Jeho 
fenomenální hlasový fond je předurčen 
k velkým dramatickým operám G. Ver-
diho nebo G. Pucciniho. Vystudoval 
Státní akademii A. V. Nezhdanova na 
Ukrajině. Je vítězem mnoha meziná-
rodních soutěží.

RICHARD POHL, čerstvý absol-
vent JAMU v Brně, se úspěšně věnuje 
sólové i komorní hře. Získal mnohá 
ocenění za klavírní doprovod a komor-
ní hru - 1. místo v soutěži Carla Ditterse 
z Dittersdorfu. Od roku 2001 působí 
jako korepetitor a spolupracuje s oper-
ními sólisty.  

2. středa 20. října 2010 – malý sál KD 
– 19.30 hodin
DUO TEREZ
Lucie Kopsová – housle
Tomáš Honěk - kytara

Duo vzniklo v roce 2007 spojením 
slovenské houslistky Lucie Kopsové a 
českého kytaristy Tomáše Hoňka.

V jeho repertoáru jsou zastoupená 
díla od baroka až po hudbu 20. století. 

Lucie Kopsová studovala nejdříve 
jako mimořádná žákyně a potom jako 
řádná posluchačka na Konzervatoři 
v Bratislavě a dále na JAMU v Brně.   

Tomáš Honěk na kytaru začal hrát 
v deseti letech na ZUŠ v Semilech, dále 
pokračoval ve studiu na konzervatoři 
v Pardubicích a JAMU v Brně. Pravidel-
ně se účastní kytarových festivalů a mis-
trovských tříd renomovaných kytaristů a 
pedagogů v ČR i v zahraničí (Mikulov, 
Wien, Koblenz, Split, Bělehrad atd). 

3. úterý 9. listopadu 2010 – malý sál 
KD – 19.30 hodin
MARTIN VOJTÍŠEK
Klavírní recital
Pocta Fryderyku Chopinovi

Klavírista Martin Vojtíšek studoval 
AMU v Praze. Během studia se stal 
laureátem chopinovské a beethoven-
ské klavírní soutěže. Představil se 
obecenstvu na řadě koncertů v růz-
ných evropských zemích – Francii, 
Španělsku, Itálii, Německu, Řecku, 
Holandsku, Polsku aj. Na svých kon-
certech již provedl všechny skladby 
F. Chopina, velkou část z nich natočil 
na CD.    

29. ROČNÍK  KPH V  BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 2010 – 201129. ROČNÍK  KPH V  BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 2010 – 2011
4.   úterý 7. prosince 2010 – velký sál 
KD – 19.30 hodin
KOMORNÍ ORCHESTR   
BOHUSLAVA MARTINŮ
Sólisté:  IRENA VÍTKOVÁ – housle
VÍTĚZSLAV KUZNÍK – housle
Umělecký vedoucí Lubomír Čermák

Komorní orchestr B. Martinů byl 
založen v první polovině minulého 
století, ale své současné jméno přijal 
se souhlasem Charlotty Martinů, vdo-
vy po slavném skladateli, v roce 1962. 
V repertoáru zahrnujícím hudbu od 
baroka po současnost má dílo B. Mar-
tinů významné postavení. Některé jeho 
skladby byly orchestrem v jeho rodné 
zemi uvedeny poprvé. 

Irena Vítková – Svačinová, bys-
třická rodačka, studovala na konzerva-
toři v Brně a rovněž na JAMU v Brně. 
Jevedoucím strunného oddělení na 
Janáčkově konzervatoři. Je zvána do 
porot našich i mezinárodních soutěží.  

Vítězslav Kuzník, studoval hru na 
housle na ostravské konzervatoři, dále 
na konzervatoři Rimského-Korsakova 
v Leningradě, JAMU v Brně a VŠMU 
v Bratislavě. 

5. čtvrtek 20. ledna 2011– velký sál KD 
– 19.30 hodin
LINHART  SWINGERS
JAZZOVÝ KONCERT
RADIM LINHART – klavír
PETR KROUTIL – saxofon, fl étna, 
bambusová fl étna
VÍT FIALA – kontrabas
MARTIN LINHART - bicí

Radim Linhart, bystřický rodák, 
je pozoruhodným hudebníkem díky 
stylové čistotě a osobitém pojetínej-
různějších žánrů. Spolupracoval či 
spolupracuje s předními osobnostmi 
české hudební scény – M. Rottrová, H. 
Zagorová, E. Pilarová, K. Černoch, B. 
Matuš atd. Příležitostně spolupracoval 
s osobnostmi světové scény – A. Bocel-
li, P. Domingo, M. Legrand, T. Scott. 
Jeho těžiště však spočívá v účinkování 
v jazzových souborech – Metropolitan 
Jazz Band, Jazz Revue, orchestrech 
F. Slováčka, K.Vlacha, Bohemia Big 
Band aj.  

Petr Kroutil, saxofonista, klari-
netista, fl étnista, zpěvák a skladatel. 
Veřejně známým se stal po natočení 
televizní adaptace románu J. Škvo-
reckého Prima Sezóna, kde ztvárnil 
hlavní postavu Dannyho Smiřického.
Vystudoval Konzervatoř J. Ježka, stu-
doval na prestižní Berklee College of 
Music. Jako student Berklee College 
of Music a člen The Royal Caribbean 
Orchestra měl Petr možnost vystupovat 
s věhlasnými americkými umělci: The 
Platters, H. Reid, M. Allen, K. James, J. 
Marein. Poté dva roky žil v Nepálu, kde 
navštěvoval kurzy bambusové fl étny na 
Kathmandu Music University. 

Vít Fiala, vystudovaný právník, 
který hudbu nikdy nestudoval. Během 
studií hrál v Kladenskémdixielandu na 
klarinet a saxofon. Na kontrabas hrál 
v orchestru legendárního Bory Kříže. 

Martin Linhart – syn R. Linharta, 
studuje Pražskou konzervatoř. 

6. čtvrtek 17. února 2011 – malý sál 
KD – 19.30 hodin
DUO LATIN
PETR ZÁMEČNÍK - akordeon
PETR JENÍČEK - fl étna

Neotřelá kombinace nástrojů. 
Repertoár tvoří především jihoame-
rické tango argentino. Zazní skladby 
argentinských a uruguayských autorů. 
Nápaditá aranžmá rytmicky pregnant-
ní a zároveň melancholické hudby se 
pohybují na pomezí argentinského tan-
ga, jazzu a klasické hudby.

Petr Zámečník – absolvent Kon-
zervatoře v Plzni. Vystupoval na kon-
certech a festivalech nejen v ČR, ale 
i v mnoha zemích střední a západní 
Evropy, Beneluxu, Balkánu a Skandi-
návie. Jako sólista i komorní hráč spo-
lupracoval s Filharmonií Brno, pořídil 
mnoho nahrávek pro naše i zahraniční 
rozhlasy. 

Petr Jeniček – absolvent Konzerva-
toře v Brně. Působil v Posádkové hud-
bě Olomouc a hostoval v Moravské 
fi lharmonii Olomouc. V současnosti 
se věnuje především komorní hře. Je 
zakládajícím členem Tria Cantorum, 
které se zaměřuje na hudbu období kla-
sicismu. 

7. Úterý 8. března 2011 – malý sál KD 
- 19.30 hodin
PANENKOVO KLAVÍRNÍ TRIO
VERONIKA  BÖHMOVÁ - klavír
VERONIKA  KOZLOVSKÁ 
- housle
SIMONA  HEČOVÁ – violoncello

Veronika Böhmová je posluchač-
kou AMU v Praze. Je laureátkou celé 
řady mezinárodních klavírních soutěží 
v ČR, Polsku, Itálii, Slovensku, Němec-
ku, Španělsku a Mexiku. Mistrovské 
kurzy absolvovala u L. Bermana,G. 
Sandora, A. Kouyoumdjiana, konzultu-

je ve Vídni u R. Lehrbaumera a v Dráž-
ďanech u A. Zenzipéra. 

Veronika Kozlovská je absolvent-
kou Pražské konzervatoře a AMU 
v Praze. Je členkou České

 Filharmonie. Má za sebou řadu sou-
těžních úspěchů: třetí místo v soutěži B. 
Martinů, třetí cenu na mezinárodní sou-
těži komorních souborů v Holandsku. 
Byla semifi nalistkou mezinárodních 
soutěží Premio trio di Trieste Interna-
tional Chamber Music Competition a 
čtvrtého ročníku soutěže komorní hud-
by v Osace.  

 Simona Hečová vystudovala Kon-
zervatoř v Praze a Hudební fakultu 
AMU také v Praze. Zúčastnila se řady 
interpretačních kurzů významných vio-
loncellistů – M. Mlejnik, B. Pergamen-
ščikov, F. Helmerson. Od 10 let sklízela 
úspěchy na mezinárodních soutěžích. 
1. cena v Heranově soutěži v Ústí n.O., 
druhá cena v Národní soutěži ZUŠ 
v Přerově, absolutní vítězka meziná-
rodní violoncellové soutěže v rakous-
kém Liezenu. 

8. Čtvrtek 7. dubna 2011 – malý sál KD 
– 19.30 hodin
LOMNICKÝ SBOR DISHARMO-
NICKÝCH AMATÉRŮ

Vokálně instrumentální soubor, se-
skupení nebo sbor, inklinující k jazzu, 
moderní hudbě, nezříkají se ani klasiky. 
Od roku 2005 je soubor členem Unie 
českých pěveckých sborů. Na celostátní 
přehlídce pěveckých sborů v Olomouci 
získal v roce 2008 stříbrné pásmo. 

Vstupné na jednotlivé  koncerty:
děti, důchodci, studenti, ZTP   70 Kč
ostatní                                        120 Kč

Permanentky (8 koncertů):
děti, důchodci, studenti, ZTP    300 Kč
ostatní                  500 Kč

Bližší informace v kanceláři 
kulturního domu.

  
                             

               Gymnázium Byst ice nad Pernštejnem, Nádražní 720 
nabízí pro širokou ve ejnost i firmy 

KVALITNÍ JAZYKOVÉ KURZY 

         Výuka probíhá nejmodern jšími metodami za použití audiovizuální techniky 
                               ·  Angli tina pro za áte níky 
                               ·  Angli tina pro pokro ilé 
                               ·  N m ina pro za áte níky  
    ·  N m ina  pro pokro ilé 
    ·  Francouzština pro za áte níky 
                               ·  Ruština pro za áte níky    
    ·  N mecká konverzace pro pokro ilé s rodilým mluv ím 
    ·  P íprava na certifikát z anglického jazyka 
    ·  P íprava na certifikát z n meckého jazyka 
          Podmínky: 

                                   ·  Zahájení výuky – íjen 2010, ukon ení – kv ten 2011      
                                   ·  Cena za pololetí: 1.500 K   
                                   ·  Výuka v odpoledních hodinách – dle domluvy 

                            Kontakt: 
                            Tel.: 566 552 919 – 20 ( 7:00 – 15:30) 

                                E-mail: reditel@gybnp.cz 

         P ihlášky p ijímáme do 20. zá í 2010 
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Pátek 3. září - velký sál KD - 15.00 
- 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Úterý 14. září - velký sál KD – 10.00 
hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
BAJAJA
Uvádí Divadlo Koráb Brno
Na motivy klasické pohádky Boženy 
Němcové s veselým poetickým tex-
tem Jana Bílka.
Doba trvání: 55 minut, určeno dětem 
MŠ a I. stupně ZŠ (od 3 do 9 let)
Vstupné: MŠ, ZŠ 35 Kč, veřejnost 40 Kč

Úterý 14. září - velký sál KD - 19.30 
hodin
TRAVESTI SKUPINA 
SCREAMERS  
Nejúspěšnější a nejoblíbenější česká 
travesti skupina SCREAMERS se již 
tradičně v září opět představí bystřic-
kým divákům s novým programem 
– SCREAMERS NARUBY.  Podle 
ohlasů se jedná o nejlepší program 
SCREAMERS za poslední roky.
Vstupné: 200 Kč   
Předprodej: knihkupectví

Středa 22. září – 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

Středa 22. září – malý sál KD – 19.30 
hodin
KONCERT KPH
JAKUB PUSTINA a jeho hosté
Účinkují:
JAKUB PUSTINA – baryton
DU FANYONG – tenor (Čína)
RICHARD POHL - klavír
Zahajovací koncert 29. ročníku 
Kruhu přátel hudby
Jakub Pustina, absolvent Mis-
trovských pěveckých kurzů Petra 
Dvorského, dále pěveckých kurzů  
A. Barové (ČR), Ch. Mihailesca 
(Rumunsko), A. Nonata (Kanada). 
Od počátku pěvecké kariéry do roku 
2008 byl veden předním sólistou ND 
Václavem Zítkem.
RICHARD POHL, čerstvý absol-
vent JAMU v Brně, se úspěšně 
věnuje sólové i komorní hře. Získal 
mnohá ocenění za klavírní dopro-
vod a komorní hru. Od roku 2001 

působí jako korepetitor a spolupra-
cuje s operními sólisty. Získal cenu 
za nejlepší doprovod na celostátních 
pěveckých soutěžích v roce 2003 
a 2005. Je absolventem klavírních 
kurzů A. Kubálka, mistrovské třídy 
absolvoval pod vedením S. Vlada-
ra, J.G. Jiracka, T. Steinhöffela a G. 
Kaneva.      
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
* Vstupné: 120 a 70 Kč  
Platí permanentky KPH  
Předprodej: kulturní dům 

Čtvrtek 23. září – velký sál KD 
– 18.30 hodin
ZAHÁJENÍ KURZU TANEČNÍ 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
PRO MLÁDEŽ
Lektoři taneční školy STARLET 
Brno - přihlášky mohou podávat 
školy i jednotlivci

Středa 29. září – velký sál – 19.30 
hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
BEZ  PŘEDSUDKŮ
Hrají členové Divadla Kalich Praha
Fiona –  JANA PAULOVÁ
Diego – PAVEL ZEDNÍČEK
Režie: Roman Štolpa    

Vstupné: 190 Kč              
110 minut s přestávkou  
Předprodej: knihkupectví
* Vstupné na koncerty KPH:  
70,- Kč - děti, studenti, důchodci, ZTP    
120,- Kč - ostatní

Změna programu vyhrazena ! 

   
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 nám. 
12, telefon 566 552 582
Po-pá:   8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00, 
      So:  8.00 – 11.00

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA ZÁŘÍ 2010PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA ZÁŘÍ 2010

- jóga, taneční a společenská 
výchova pro mládež, taneční 
kurz pro dospělé.

Bližší informace, včetně zakou-
pení permanentek KPH, v kan-
celáři kulturního domu.

Kurzy ve školním roce 
2010/2011
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JAK SE MĚNÍ BYSTŘICE...

V červenci letošního roku byla dokončena akce „Bystřice nad Pern-
štejnem – revitalizace lokality Rácová“. Jednalo se o provedení revi-
talizace vodních toků a pramenišť v této lokalitě, staveb dvou rybní-
ků a deseti vodních tůní. Účelem akce bylo zlepšení vodního režimu 
a využitelnosti tohoto území i k procházkám a výletům do přírody. 
Akce byla spolufi nancována z Operačního programu životní prostře-
dí. Celkové výdaje na realizaci akce činily 4 252 133 korun. Podpora 
z OPŽP činila 3 717 378 korun a zbylá částka ve výši 534 755 korun 
byla hrazena z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem. Nové rybní-
ky se v současné době napouštějí.  

REVITALIZACE LOKALITY RÁCOVÁ

REVITALIZACE 
BYTOVÝCH DOMŮ 
č. 965 - 971, 983 - 984 (Okružní ul.)

Celkové výdaje projektu:         22,175 mil. Kč
Termín realizace:                      2007
Vlastní fi nanční zdroje města: 22,175 mil. Kč

V rámci projektu byla provedena rekonstrukce balkonů, 
výměna oken, vchodových dveří a zateplení severní a jižní 
fasády. Dále byly zrekonstruovány vchody na bezbariérové 
a opraveny okapové chodníky. 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZŘÍCENINY 
HRADU ZUBŠTEJN

Devadesátiprocentní dotace z evropských fondů umožnila městu rea-
lizovat projekt s názvem „Zpřístupnění zříceniny hradu Zubštejna pro 
turisty“. Jejím základem jsou zejména statické a sanační práce a také 
výstavba přístupového dřevěného mostku spojujícího první předmostí 
s jádrem paláce. Z toho vyplývá, že většina prací není příliš viditelná 
a slouží především k tomu, aby nedocházelo k dalšímu chátrání hradu 

a ohrožení návštěvníků. 
Nejviditelnější změnou 
je tedy nový přístupový 
most a repliky katapultu, 
praku a obléhací věže. 
Další novinkou budou 
informační tabule a dře-
věný mobiliář. Práce by 
měly být ukončeny do 
konce září.



ROVINKY - STARÝ DVŮR
V roce 2006 bylo dokončeno zasíťování další části Rovinek - lokalita 

Starý Dvůr. Investiční náklady o celkové výši 6 mil. Kč byly hrazeny 
z rozpočtu města. V lokalitě vznikly nové stavební pozemky především 
pro řadovou výstavbu. V dalších letech plánuje město  nové investice do 
inženýrských sítí v této části města.

POŠTOVNÍ ZNÁMKA PRO BYSTŘICKO

Od roku 2005 se Město Bystřice a Mikroregion Bystřicko profi luje pod sloganem „Vysoči-
nou za zdravím i poznáním“. Pod záštitou tohoto loga vzniklo mnoho menších, ale i větších 
akcí, které posouvají Bystřicko mezi významné turistické lokality nejen v kraji Vysočina a 
přispívají k vytváření podmínek pro ochranu životního prostředí, pro cestovní ruch a pro na-
plňování pojmu „Bystřicko“.

Jednou ze zajímavých akcí bylo vyhlášení dětské výtvarné soutěže s názvem „Poštovní 
známka pro Bystřicko“ s cílem získat návrh na příležitostnou poštovní známku Bystřic-
ka s přítiskem, která měla ukázat krásy, případně pozoruhodnosti mikroregionu. Soutěž 
se konala pod záštitou Vodomila, maskota Svratecké vodohospodářské stezky a patrona 
cestovního ruchu na Bystřicku, který vzešel z prvního ročníku dětské výtvarné soutěže. 
Známka byla vydaná v roce 2008 dle návrhu práce Evy Chalupníkové ze Základní školy 
Štěpánov nad Svratkou.
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STAVBA VÝLETIŠTĚ VE VÍTOCHOVĚ
Dokončení výletiště a jeho oplocení v místní části Vítochov.

MODERNIZACE ATLETICKÉHO 
STADIONU

Modernizace atletického stadionu Tomáše Dvořáka proběhla 
v letech 2008 - 2009. Celkové náklady na modernizaci byly 30 mil. 
Kč, z čehož 70% pokryla dotace z EU. V rámci slavnostního otevře-
ní stadionu byla za účasti Tomáše Dvořáka odhalena kovová socha 
disksaře od kováře Milana Beneše.

Atletický stadion Tomáše Dvořáka v Bystřici nad Pernštejnem

Slavnostní otevření atletického stadionu

Kovová socha diskaře z dílny kováře Milana Beneše
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VODOMIL VÁS POČTVRTÉ ZVE NA PUTOVÁNÍ – IV. ČÁSTVODOMIL VÁS POČTVRTÉ ZVE NA PUTOVÁNÍ – IV. ČÁST
Srpnovým číslem novin Bystřicka ukončíme představování jednotlivých turistických cílů čtvrtého ročníku letní poznávací a výherní turistické 

akce „S Vodomilem Zubří zemí 2010“, který Vás provází po krásách a zajímavostech našeho mikroregionu Bystřicko. Putování probíhá v obdo-
bí od 29.5. do 3.10.2010. Legitimace si opět můžete vyzvednout na stálých místech – TIC Bystřice n.P., kancelář Mikroregionu Bystřicko a na 
kontaktních místech označených plakátem akce a TIC kraje Vysočina a Brna. Tato akce je také součástí projektu Bystřická zastavení, která jsou 
spolufi nancována z fondů EU, ROP Jihovýchod. Pravidla a ostatní informace můžete získat opětovně na www.bystricko.cz.

Nyní Vám tedy přiblížíme poslední čtyři turistické cíle (v pořadí desátý až třináctý), které můžete na svém putování s Vodomilem bystřickou 
Zubří zemí navštívit. 

Desátým cílem je nové Infor-
mační centrum Šiklův mlýn ve 
Zvoli (z r.2009) – znáte z loňského 
roku.

Pro návštěvníky chystá Westerno-
vé městečko Šiklův mlýn každoročně 
řadu nových vylepšení a překvapení. 
Těšit se můžete například na nové 
přírodní koupaliště s tobogánem 
„Divoká řeka“. O dalších novinkách 
se můžete informovat od loňska v 
novém Informačním centru, které 
nahradilo původní bránu do Wes-
ternového městečka. Provozní doba 
je shodná s otevírací dobou celého 
areálu. Návštěvníci zde budou mít 
k dispozici veřejný internet, služby 
faxu, kopírování, nákup turistických 
známek a jiných upomínkových 
předmětů. Toto Infocentrum vzniklo 
s fi nanční podporou EU, konkrétně 
ROP Jihovýchod, oblast podpory 
2.1 Rozvoj infrastruktury pro ces-
tovní ruch.

Jedenáctý cíl - Zřícenina hradu 
Mitrov – znáte z loňského roku.

Asi 2 km JV od Strážku najde-
me v krásném údolí řeky Bobrůvky 
zbytky středověkého hradu Mitrov. 
Nachází se poblíž turistického are-
álu Podmitrov na odbočce mezi 
Strážkem a Bukovem. První zpráva 
o hradu je z roku 1358, kdy pat-
řil Bohuslavovi z Mitrova. I zdejší 
archeologické nálezy jsou datová-
ny do 14. st. Okolo tohoto hradu se 
postupně začalo vytvářet mitrovské 
panství. V držení hradu se vystřídalo 
několik majitelů – např. z Mitrova, 
Ronova, Křižanova, po určitou dobu 
byl také ve vlastnictví moravských 
markrabat, až skončil v 1.pol. 15. 
století v rukou Pernštejnů, pro něž 
nebyl samotný hrad Mitrov důležitý, 
a tak začal od té doby chátrat. V roce 
1588 už byl pustý. V r.1618 koupil 
hrad s většinou panství Jindřich Mit-
rovský z Nemyšle, vzápětí však vše 
pozbyl konfi skací. Hrad byl ze tří 
stran obklopován příkopem a valem, 
ze zbývající jej obtékala Bobrůvka.
Nejlépe dochovanou částí hradu 
je přízemí bývalé čtyřhranné věže 
s gotickým oknem, dále lze spatřit 
zbytky ostatních hradeb a příkopů 
i rozvaliny paláce. 

Otázka cíle 11: Zjistěte druh stro-
mů, které převážně rostou kolem 
zříceniny.

Dvanáctý cíl – Soustava dvou 
lesních rybníků v Černém lese 
(jižně od silnice mezi Strážkem 
a Radkovičkami)

Dalším zajímavým místem letoš-
ního ročníku putování je soustava 

rybníků vybudovaná Lesy ČR, a.s.  
v Černém lese. Jedná se o jeden vel-
ký a jeden malý rybník, u kterých je 
vybudováno odpočinkové dřevěné 
posezení se stříškou. K těm kou-
zelným rybníkům se dostanete po 
silnici č.389 procházející Strážkem, 
dále pojedete směrem na Krčmu 
a odbočíte vpravo na cestu na Rad-
kovičky. Pokračujete dále po silnici 
a míjíte po levé straně les a po ujetí 
asi 500 m bude zase odbočka vle-
vo na upravenou lesní cestu (je zde 
umístěn zákaz vjezdu). Po této cestě 
projdete do lesa – cca 400 m, kde na 
první křižovatce odbočíte doprava 
z kopce dolů a dojdete přímo k vět-
šímu z rybníků (GPS: N 49°25,505´ 
E 016°11,213´). Cca 100 m nad 
ním se rozkládá menší rybníček 
s posezením s názvem Cyrilka, u kte-
rého je také studánka s pitnou vodu 
– objekt Státní hydrologické pozoro-
vací sítě. Menší rybníček má GPS: 
N 49° 25,567´ E 016° 11,093´. Oba 
rybníčky jsou vzájemně propojeny 

potůčkem vytékajícím z menšího 
z obou rybníků. Lesní cesta je širo-
ká a pěkně upravená i pro cyklisty. 
Zahlédli jsme tu i jezdce na koních.

Otázka cíle 12: Zjistěte počet sto-
lů, které jsou pro turisty připraveny 
celkem u obou rybníků soustavy.

Třináctý cíl – Lokalita daná 
souřadnicemi N 49° 29,054´, E 
016°20,155´

Letošní rok poprvé zkoušíme 
nově turistický cíl daný pouze sou-
řadnicemi. Určitě si s touto informa-
cí s chutí poradíte a zjistíte, kde a co 
je posledním třináctým cílem Vodo-
milova letošního putování. Trochu 
napovíme, že souřadnice jsou trochu 
v jiném formátu než obvykle, stačí 
přepočítat či jinak nastavit navigaci.

Otázka cíle 13: Zjistěte název 
akciové společnosti, jejíž středisko je 
označeno souřadnicemi a katastrál-
ní území, ve kterém středisko leží.

  Blanka Slaná, 
    Mikroregion Bystřicko

Den 
s Hasíkem

- Soutěž o Střítežského Hasíka – závod je vyvrcholením letošního ročníku Dětské hasičské ligy      
  - zahájení v 9.00hodin

- Vyhlášení výsledků závodu a celého ročníku DHL 2010
- Krátká přestávka s dětskými hrami
- Soutěž o Střítežský Superpohár – o tuto cennou trofej se utkají:
 - All stars tým mužů Střítež  
 - A tým mužů Střítež  - vítězové okrsku 2010 kategorie „muži“ 
 - Střítežský raketový tým žen – vítězky okrsku 2010 v kategorii „ženy“
 - A družstvo žáků Střítež – třetí na okrsku 2010
 - B družstvo žáků Střítež
Všechna družstva budou soutěžit dle pravidel Dětské hasičské ligy

- Volná zábava, soutěže (pivní štafeta, kofolová štafeta, hod sudem atd.)
- Křest knihy o historii obce Střítež

Po celou dobu bude k dispozici výborné občerstvení a hudební produkce. Srdečně zvou pořadatelé



VÝHERCE CENY 
letní poznávací akce

 „S Vodomilem Zubří zemí 2009“
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Krajský titul Vesnice roku 2010 získala obec Vír, která dne 30.7.2010 
připravila na vyhlášení všech titulů a pro dalších 34 přihlášených soupe-
řů slavnostní den. V tento den, kromě nejvyššího titulu, předali zástupci 
vyhlašovatelů také dalších patnáct ocenění, diplomů a čestných uzná-
ní. Obci Vír také náleží cena kraje Vysočina pro vítěznou obec soutěže 
– titul VESNICE VYSOČINY, který každoročně uděluje krajské zastupi-
telstvo a který je spojen s fi nanční odměnou 100 tisíc korun. Slavnostního 
vyhlášení se také osobně účastnila i Miroslava Němcová, předsedkyně 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 V letošním roce se do krajského kola soutěže přihlásilo 35 obcí. Dese-
tičlenná komise dva týdny strávila jejich návštěvami, hodnocením a roz-
hodováním. Podle slov předsedy komise Františka Broži vyhráli Vírští 
především díky celkové upravenosti obce a ekologickému přístupu v péči 
o veřejná prostranství. Komisi zaujal bohatý kulturní život, který obyva-
telé obce vedou. Zvláště ten je v obci mimořádně rozvinutý, v minulosti 
byla Víru udělená modrá stuha za společenský život. 

Další ocenění udělená v krajském kole soutěže Vesnice roku 2010:
• Modrou stuhu za společenský život – obec Modlíkov (okr.   

 Havlíčkův Brod) 
• Bílá stuha za činnost mládeže – obec Křížánky (okr. Žďár nad  

 Sázavou) 
• Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec Bory  

 (okr. Žďár nad Sázavou) 
• Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu  

 – obec Police  (okr. Třebíč) 
• Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a   

 občanskou vybavenost v obcích) – obec Jiratice (okr. Třebíč) 
• Diplom za vzorné vedení kroniky – obec Římov (okr. Třebíč) 
• Diplom za vzorné vedení obecní knihovny – obec Vysoké   

 Studnice (okr. Jihlava) 
• Diplom za podporu a rozvíjení hasičských tradic – obec   

Vír je Vesnicí roku 2010 kraje Vysočina
 Blažkov (okr. Žďár nad Sázavou) 

• Diplom za příkladnou péči o historické památky – obec   
 Častohostice (okr. Třebíč) 

• Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních  
fondů – obec Vilémovice (okr. Havlíčkův Brod) – za rekon-
strukci obecní budovy na objekt s polyfunkčním využitím 

• Čestné uznání za ekologickou výchovu – obec Domamil 
 (okr. Třebíč) 
• Čestné uznání za mimořádnou péči o zeleň v okolí obce   

 – obec Slavíkov (okr. Havlíčkův Brod) 
• Čestné uznání za příkladný rozvoj obce – obec Nová Buková  

 (okr. Pelhřimov) 
• Čestné uznání za péči o veřejná prostranství – obec Štěpkov  

 (okr. Třebíč) 
• Čestné uznání za práci s dětmi a mládeží – obec Květinov   

 (okr. Havlíčkův Brod)
„Všem obcím gratuluji k oceněním a především k odvaze přihlásit se do 

soutěže. Pro náš typicky venkovský region je život na venkově přiroze-
nou volbou. A i když stále častěji mladí odchází za prací do měst, na ves-
nici se později opět vrací – vrací se k životu skromnějšímu a družnějšímu. 
I to je Vysočina,“ nechal se slyšet hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Za Mikroregion Bystřicko jménem všech členských obcí ještě jednou chci 
pogratulovat za obdržené ocenění obci Vír a jmenovitě starostovi Mgr. Ladisla-
vu Stalmachovi. A současně nesmíme také opomenout gratulaci obci Blažkov 
za udělení Diplomu za podporu a rozvíjení hasičských tradic. Získaná ocenění 
jsou především oceněním Vaší práce, která přináší nejen prospěch obyvatelům, 
ale současně i celé společnosti. Velký podíl na činnosti obce nese samozřejmě 
zvolené zastupitelstvo v čele se starostou, který se zhostil této funkce velmi zod-
povědně a aktivně. Ale současně také lidé, kteří je podporují a pomáhají, aby se 
obec rozvíjela a vzkvétala. Všem těmto lidem patří náš velký obdiv a uznání.

    B. Slaná, Mikroregion Bystřicko

I přes snížení celkového rozpočtu Krajský úřad 
kraje Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny 
vypsal v první polovině letošního roku několik 
dotačních titulů pro různé okruhy žadatelů. Na 
území Mikroregionu Bystřicko se prostřednictvím 
těchto dotací dostanou pro jednotlivé obce, kte-
ré požádaly, fi nance ve výši cca 1,018.875,- Kč. 
Rekonstruovat se budou nebo už práce probíhají na 
sociálním zařízení v Mateřských školách v Lísku a 
Rozsochách, v Ubušínku probíhá údržba sportovní-
ho areálu a ve Víře v části KD bude nová kuželkářská 
dráha. Dále proběhne oprava místní komunikace na 
úseku Lískovec, Kovářová. Dotace jsou přislíbeny 
i na zpracování studie nebo projektové dokumen-
tace na zlepšení kanalizací, vodovodu a ČOV 
ve Strážku a v Rozsochách a v neposlední řadě 
obec Ujčov dostane příspěvek na vydání publika-
ce o obci. Do souboru podpořených akcí musíme 
přidat i setkání rodáků a přátel obcí například ve 
Strachujově, Radkově aj. 
Dalších cca 1,100.000 Kč (60% dotace celkové 

DOTACE DO OBCÍ MIKROREGIONU BYSTŘICKODOTACE DO OBCÍ MIKROREGIONU BYSTŘICKO

Dne 11. prosince 2009 proběhlo 
losování odevzdaných legitimací loň-
ského ročníku letní poznávací akce 
„S Vodomilem Zubří zemí 2009“. Šťast-
ný výherce ceny  - jízdního kola v celko-
vé hodnotě 9.000,- Kč, kterou darovalo 
Město Bystřice nad Pernštejnem, mladý 
muž Michal Franc z PRAHY, si dne 
13. srpna 2010 svou cenu osobně pře-
vzal z rukou pana starosty Ing. Karla 
Pačisky. 

                                     Gratulujeme!  

potřebné částky opravy) se dostane na území mikro-
regionu prostřednictvím MMR na rekonstrukci hřišť 
v obcích Blažkov, Horní Rožínka a Střítež.
V neposlední řadě musíme připomenout každoroční 
účelovou dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci 
Programu obnovy venkova Vysočiny 2010. Každá 
členská obec, která zažádala do tohoto programu, 
obdrží po 111.000,- Kč na opravy místních komu-
nikací, výměnu oken a opravy střech v budovách 
obce, na úpravu veřejných prostranství a chodníků, 
opravu  veřejného osvětlení, úpravu dětského hřiš-
tě, hasičské zbrojnice či požární nádrže. Toto je jen 
malý výčet z podpořených projektů, které zlepšují 
a podporují lepší život na území našeho mikroregi-
onu a všem starostům je potřeba za to velmi podě-
kovat! 

Chtěla bych také připomenout, že krajské peníze 
například z Fondu Vysočiny nejsou připraveny jen 
pro obce, ale také pro různá sdružení, neziskové 
organizace nebo také pro podnikatele. 

 B. Slaná, Mikroregion Bystřicko
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Ekologie má u nás dokonce své 
vlastní ministerstvo. Musí tomu 
tak být, je nás tady na malém úze-
mí České republiky mnoho a pro-
středí, ve kterém žijeme, už dávno 
nestačí vstřebávat následky naší 
činnosti. Pro ochranu před sebou 
samým musel tedy člověk vytvo-
řit úřady, které regulují a napra-
vují dopady člověčí činnosti na 
prostředí. Z institucí je k občanu 
Bystřicka nejblíže odbor životní-
ho prostředí v Bystřici n. P. Ten 
pečuje o životní prostředí v našem 
regionu a vykonává i výkon státní 
správy. Dozorem nad respektová-
ním zákonných norem je pověřena 
Česká inspekce životního prostře-
dí. Agentura ochrany přírody a kra-
jiny zase zajišťuje metodickou 

RŮZNÉ

Ekologické fámy, mýty a předsudky              5.  Fáma o vysazování černých kanadských zmijí

a poradenskou činnost v oblasti 
péče o přírodu a krajinu. Regio-
nální sídla těchto dvou institucí 
nalezneme v Havlíčkově Brodě. 
Největší nestátní neziskovou orga-
nizací zabývající se ekologií je 
Český svaz ochránců přírody. Dle 
posledních údajů na Bystřicku pra-
cuje jedna její základní organiza-
ce, a to v Dalečíně. Je samozřejmě 
pravdou, že ne každé rozhodnutí 
v oblasti ochrany životního pro-
středí je populární a ne každé roz-
hodnutí musí být všemi chápáno 
jako rozumné. 

Ekologie se na nás valí ze všech 
stran a s ní i fámy, mýty a předsud-
ky. Mezi fámy (pomalu přecházejí-
cí až v mýtus) o aktivitách ochrán-
ců přírody patří ta s vysazováním 

zmijí do volné přírody. Začala asi 
někde na Broumovsku, postup-
ně prošla snad všemi regiony 
s chráněnými krajinnými oblastmi. 
Kořeny této fámy můžeme zřejmě 
hledat v tom, že ochranáři jsou 
sem tam žádáni o přenesení  hada 
pryč z obydlené oblasti. 

A zřejmě, aby fáma byla více 
vzrušující, v okolí Žďárských vr-
chů se již dokonce začalo mluvit o 
vysazování „černých kanadských 
zmijí“. No a s určitým zpoždě-
ním se fáma o vysazování černých 
kanadských zmijí přenesla i do 
našeho regionu Bystřicka - na Hra-
disko v blízkosti Rožné.

Nicméně, ve Žďárských vrších 
se opravdu může vyskytnout i hod-
ně tmavá zmije. Jedná se o určitou 

barevnou odchylku běžné zmije 
obecné. „Černá kanadská zmije“ 
totiž vůbec neexistuje. Ale každý 
tmavý had není zmijí, naopak, vět-
šinou se jedná (a u nás na Bystřic-
ku téměř vždy) o užovku. 

Takové setkání s hadem většinou 
vypadá následovně. On se ulekne 
a s respektem se rychle odplazí, 
my se ulekneme a nemáme příliš 
času ani chuti zkoumat, o jakého 
plaza se vlastně jedná. Tím nej-
horším řešením ale je vzít klacek 
a hada utlouct. 

Vězme, že zákon na ochranu 
přírody trestá jak likvidování chrá-
něných živočichů a rostlin, tak 
i jejich vysazování.  

Dalibor Janouš

začátek 20. století před 1. světovou 
válkou. Na fotografi i je vysoká ověn-
čená slavobrána, zřejmě ve chvíli 
zdobení. Brána, podle postav vysoká 
kolem 10 metrů, se nestavěla jen tak 
pro nic za nic. Není možné rozluštit 

nápis umístěný na horním 
příčném břevnu.

Pro objasnění důvo-
du zhotovení fotky se 
musíme vrátit do dávné 
historie našeho města. 
Nejprve fakta: Léta tisící-
ho pětistého XXXV, ten 
pátek po svatém Václavu 
přinesení [5.března 1535], 
kteráž rozepře byla mezi 
Havlem z Starého Města z 
strany jedné a strany druhé 
Vaškem Jiřičkové a Havle-
novau Kunau a Dorau, 
sestrau Vaškovau a Kate-
řinau, manželkau Kučero-
vau, …. Uvedený záznam 
v městské knize (Manuálu 
I., list 88pv)  je první, který 
dokládá tento název jedné 
ze historických městských 
částí, tzv. rozdílů. A to 
zhruba po dvou stech letech 
od vybudování dnešního 
náměstí. V 18. století vzni-
ká řada sporů mezi měšťa-
ny (náměstí) a tzv. uličany 
o vliv na správu města 
(kolektiv 1980: Bystřice 
nad Pernštejnem, str. 104 
a 105). Ještě koncem 19. 
století zaznamenávají sbě-
ratelé starožitností rozdíl 
v mluvě „dolního“ a „horni-
ho“ konce města (např. 
J. Herzog: Mé paměti). 
V Kronice našeho města z 
první republiky je záznam 
o pořádání samostatných 
hodů na Starém Městě: 
17. října o hodech postavili 
mladíci na Starém městě 
máj a zařídili maškaru, 

která chodila po městě a vybírala. Čistý 
výtěžek slibovala odevzdati  na stav-
bu nové školy …(str. 83., rok 1926). 
Tuto skutečnost mi nyní telefonicky 
potvrdil pan Ladislav Hnát, který se 
na Podměstí v polovině 20. let narodil 
(č.p. 225) a přesto, že bydlí celý život 
v Opavě, historii rodného města se 
pilně věnuje. Nemá však e-mail, aby 
si mohl fotografi i blíže prohlédnout 
a podobnou akci si nepamatuje. 

Soupeření v dětských válkách obou 
konců jsem zažíval na počátku 50. let 
i já. Nutno ještě zdůraznit, že v his-
torii začínalo Staré Město právě na 
tom rozcestí Bočkovy a Farské ulice 
a končilo u Zítkovy kovárny (vedle 
dnešní hospody U psa). Dům naproti 
se vcelku výstižně nazýval „Na baště“ 
(míněno opevnění). Dále dolů k řece 
a podél řeky to už bylo Podměstí 
(Bohuš Schwarzer: Osedlí v Bystřici).

Nyní trochu fantazie. Z historic-
kých zápisů se nedovíme přímo, do 
jaké míry obyvatelé Starého Města 
cítili svoji bývalou svébytnost, vím, 
že v mládí při draní peří pamětni-
ce vyprávěly, že v domě na začátku 
kaštanové aleje nahoře po levé stra-
ně bývala rychta (sídlo středověkého 
lokátora?). Je to i dnešním rozsahem 
velký středověký grunt, snad největ-
ší v této části. Je možné, že obyva-
telé Starého Města ještě na začátku 
20. století vzpomínali na pradávnou 
tradici prvního osídlení, což vyjadřo-
vali právě stavěním brány na svých 
hranicích. Jiné vysvětlení je, že se 
jedná o pozůstatek slavnosti někte-
rého z velkých bystřických cechů. 
Je však možné, že vysvětlení je zcela 
jiné a jednodušší. Pamětníci, kterých 
jsem se vyptával, si bohužel nevzpo-
mínají. Najde se ještě někdo, kdo foto 
objasní?

Děkuji panu Petru Štarhovi z 
gymnázia za technickou úpravu foto-
grafi e, z totálně špatné předlohy zís-
kal maximum. 

  Petr Dvořáček 

ZÁHADY STARÝCH FOTOGRAFIÍ XIII. –  ZÁHADY STARÝCH FOTOGRAFIÍ XIII. –  Co to bylo za slávu?

tedy důvod pořízení fotografi e. Fot-
ka je značně poškozená a nekvalitní, 
přesto lze přesně určit, že byla zho-
tovena na Bočkově ulici na rozcestí 
s ulicí Farskou. Čas podle dobového 
oblečení účastníků je pravděpodobně 

V archivu fotografi í bystřického 
muzea jsme při skenování objevili 
fotografi i, se kterou si skutečně neví-
me rady. Problémem není  určit přesně 
místo zhotovení, nejistý je však čas 
(doba) a už vůbec neznámá je příčina, 



KULTURA

S M Í R Č Í  K A M E N Y  V Y J D O U  P O Č T V R T É

PERLY A PERLIČKY - 20    PERLY A PERLIČKY - 20   PERLY A PERLIČKY - 20   PERLY A PERLIČKY - 20

Doc. PhDr. MILAN UHDE 
(1936) 
Brněnský spisovatel, dramatik a politik. Pracoval 

jako redaktor významného brněnského měsíčníku 
Host do domu a zároveň působil jako externí učitel na 
JAMU. V roce 1971 dosáhl titulu doktora fi lozofi e.

Po zákazu časopisu se stává spisovatelem z povo-
lání, ale roku 1972 se dostal na seznam zakázaných 
spisovatelů a nesměl publikovat až do roku 1989. Za 
vlády komunistů byl významným představitelem di-
sentu a po sametové revoluci se stal ministrem kul-

tury. Byl 1. předsedou Poslanecké sněmovny České republiky a z titulu 
své funkce kontrasignoval Ústavu ČR.

Nositel celé řady literárních cen, autor především divadelních her a scé-
nářů, nejznámější je snad Balada pro banditu.

Texty z Vysočiny a o Vysočině
„…Tenkráte tam ještě nespočíval obrovský kámen, ale prostý kus 

země s proužkem trávy a nápis byly pokora a vzpřímenost. Pokora 
k hlíně, vzpřímenost vůči věcem života. Nápis si pamatuji dodnes, snad 
s nějakou nepřesností: Zde leží ten, který je šťasten svojí smrtí. Žil 
v době, kdy jiní byli mrtví za živa.

Do krvava jsem se rděl a rdím se dosud před těmi slovy. Nic nás té 
hanby nezbaví, protože se hořce mýlí, kdo se domnívá, že minulost lze 
smýt…“

připravil -hj-

V červenci 1866 se přihodila 
dramatická událost v lese mezi 
Kadovem, Koníkovem a Studni-
cemi. V Kadově č. 17 tehdy byd-
lel myslivecký mládenec Václav 
Štamberk. Vyrazil do lesů na 
pochůzku a při krádeži dřeva 
tam načapal osadníka ze Stud-
nic. Vypukla mezi nimi rvačka, 
zloděj myslivce škrtil a promáč-
kl mu hrtan. Štamberk zůstal 
nehybně ležet a chalupník se až 
teď svého činu zděsil. Tohle tedy 
určitě nechtěl!

Čin ho natolik rozrušil, že se 
rychle vrátil na Studnice, sbalil 
si pár nejnutnějších věcí a hned 
v noci bez otálení prchl do Ham-
burku a odjel do Ameriky. Nikdo 
už o něm více neslyšel!

Na místě smrti hajného byl 
zasazen žulový jehlan. Poprvé 
jsem ho viděl vyfotografovaný 
na výstavě v Křižánkách a rád 
bych jej spatřil na vlastní oči. 

Až na Silvestra 2009 vyrážíme 
s Íf do Zubří. Mohl by mi tam 
poradit kamarád a znalec Pavel 
Svoboda, namlouvám si. Pavel 

KONEC VŠEHO!
však na chalupě není! Zkusmo se 
ptáme v jiných domech, ukazuji 
fotku pomníku, ale marně. Nikdo 
nic neví, navíc si konkurujeme s 
jehovisty, kteří to zrovna berou 
v Zubří dům od domu. Nakonec 
končíme v domě Pavlova bratra 
Jirky Svobody. Dostáváme kávu 
a cukroví, čert vezmi nějaký 
kámen! Vždyť bude Nový rok!

Nastal nový rok 2010. S Íf 
nazítří zajdeme k památníku 
posledního vlka, pak zavítáme 
na ples a nějaký koncert, čtyři-
krát vyrazíme na běžky a v úno-
ru se rozcházíme. 

Je 11. červen 2010, kulminují 
tropická vedra, padají zase rekor-
dy. Dva měsíce jsem škemral o 
sluníčko, teď se peču na kole! 
Jedu samozřejmě bez Íf. Sám 
jedu hledat Štamberkův kámen. 
Od Pavla Sztwiertni mám cel-
kem podrobný popis cesty. Z 
Koníkova dojedu asfaltečkou až 
po křížení s Chobotským poto-
kem, vede tudy žlutá značka od 
Studnic. Říká se zde právem 
„Serpentina“ a já se mám 200 až 
300 metrů vrátit, vyběhnout pak 
150 metrů do svahu a najít tam 
pomník. Vracím se asi těch 200 
metrů a doslova šněruji lesem, 
v němž se válí mnoho klacků. 
Jakmile se pouštím ještě dále ke 
Koníkovu, tarasí mi cestu haldy 
větví, vysoká tráva skrývá mok-
řiny a močálky, přibývají neprů-
chodné houštiny a také několik 
oplocenek. Co když je kámen 
uvnitř?

Šněruji dlouho a pořád marně. 
Že by se Pavel spletl? Že bych 
měl hledat 200 metrů na opačné 
straně? Popojíždím tedy více ke 
Kadovu a zase procházím les. 
Tentokrát méně důkladně a jen 
chvilku.

Pak se vracím na správnou 
stranu, ale ještě o kus dál. Pře-
skakuji hluboký potůček, obchá-
zím zase jednu oplocenku a už 

se smiřuji s fiaskem. Někdo mi 
ten kámen proklel! Kdo asi? 
Prostě v knize přiznám neúspěch 
a bude, jsem přesvědčen. A pak 
ho spatřím! Vysoký pomník 
měří rovných 130 cm, široký 
je 45 a silný 25 cm. Opravdu 
pořádný kus! Vršek má zkosený 
do špičky a zepředu je vyhlou-
bená plocha o rozměrech 35 
x 85 cm. Člověk by právě zde 
čekal nějaký nápis, ale není tu 
vůbec nic. I Pavel Sztwiertnia 
o něm píše jako o „nedokonče-
ném pomníčku“. Škoda, Václav 
Štamberk by si zasloužil aspoň 
zmínku.

Pavel mi v mailu neopomněl 
připomenout, jak je ta moje 
práce „mimořádně záslužná“ 
a přidal ještě jednu záhadu. Ve 
žďárském archivu opatrují pod 
inv. č. 449 spis č. 29 po-
zůstalost po myslivci Vác-
lavu Štamberkovi z Kado-
va. Je zde však uvedeno, 
že zemřel 22. 2. 1863 ve 
Vídni. Pak ovšem nemohl 
být zavražděn v červen-
ci 1866 v porostu 318 C 
03 na katastrálním území 
Kuklíku! Pomník zde však 
stojí a já jsem přesvědčen, 
že muselo jít buď o shodu 
jmen, pravděpodobná je i 
blízká příbuznost obou ze-
mřelých, nebo byl zabitým 
myslivcem prostě někdo 
jiný… 

Alespoň se za jeho duši 
pomodlím. A fotím i kres-
lím. Hotovo!

Hotovo, mé bádání 
je zase jednou u konce! 
Všechno skončilo, mysli-

vec, pátrání i Íf! Tenhle kámen 
jsem si v té výhni ale opravdu 
zasloužil. 

Za týden ještě zajíždím na Vel-
kobítešsko a připisuji si poslední 
nálezy u Jinošova, v Košíkově a v 
Pánově. A už musím končit a kni-
hu konečně odevzdat do tisku.

Na Žďársku, Bystřicku a v 
nejbližším okolí jsem našel dob-
ře půl druhé stovky krásných 
kamenických děl, která připo-
mínají pohnuté příběhy zašlých 
věků. Ve Žďáře mají u zdravot-
ní školy kamenné srdce, které 
nechal zhotovit v roce 1695 
měšťan Pavel Ptáček jako dík 
za ukončení hraničních sporů. 
Nezdá se vám tento důvod jako 
vůbec nejlepší? Kdepak, nad 
smíření není…

Text i kresba: Hynek Jurman

S Milanem Uhdem jsem se osobně seznámil u Kunderů v Kunštátu. 
A právě Kunštátu, přesněji hrobu Františka Halase, je věnován dnešní 
citát. Pod názvem Zlatý svízel básníkův vyšel ve sborníku „Kunštátské 
akordy“ (1966).

Kniha „Smírčí kameny na Vysočině“ vyšla 
počtvrté a seženete ji u svých knihkupců 
a v Turistickém informačním centru v Bystři-
ci nad Pernštejnem.
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SPORT, RŮZNÉ

V době letní fot-
balové přestávky si 
členové klubu moc 
klidu neužili. Hned 
po posledním zápase 

začala pravidelná posezónní údržba 
trávníku na stadionu i náhradním hři-
šti v Lužánkách. Na rozpíchání, dosetí 
a zapískování obou trávníků se kromě 
členů klubu podíleli pracovníci fi rmy 
Zemservis. Obě hřiště byla poté, kro-
mě kropení a sečení, celý měsíc pone-
chána v klidu. Ještě před začátkem 
soutěží proběhla na tréninkovém hřišti 
soustředění žákovských a dorostenec-
kých týmů FC Vysočina Jihlava.

Mezitím se začalo s kompletní 
opravou nátěru vnitřní strany oplo-
cení na stadionu. Oplocení se muselo 
nejprve dokonale očistit, zbavit rzi 
a poté se začalo s nátěrem. Tyto prá-
ce nám provedla fi rma OSA a.s. Obě 
tyto akce byly z větší části hrazeny 

Sportovní klub v letní přestávce

Cyklistický závod Vysočina 2010 
Čtrnáctý ročník kvalitního cyklis-

tického závodu Vysočina 2010 měl 
jednu ze svých zastávek opět v Bys-
třici nad Pernštejnem. Na náměstí 
startovala i končila 1. etapa v pátek 
6. srpna. Závodníci absolvovali tři 
náročné okruhy přes Dalečín, Sul-
kovec, Nyklovice, Rovečné a Vír. S 
pohodlným náskokem zvítězil Stani-
slav Kozubek před Leopoldem Kö-
nigem. A tak už takřka tradičně roz-
hodla bystřická etapa i o konečném 
pořadí celého závodu, které bylo 
následující: 1. Kozubek, 2. König, 
3. Hudeček.                                -HJ-

Nová sezóna se blíží!!! 
Mladí tanečníci,

oznamujeme, že Dance Styl Bystřice n. P. zahajuje no-
vou taneční sezónu zájmového útvaru Street Dance. Rádi 
mezi nás přivítáme všechny tančící nadšence. Budeme 
učit Vás, ale zrovna tak Vy můžete předat Vaše taneční 

zkušenosti nám. Důležitá je pro nás taneční spolupráce. Děvčata a chlap-
ci se u nás naučí koordinovat pohyb, zlepší si motoriku těla posilováním 
a protahováním svalů, naučí se pracovat s hudbou a vyzkouší si různé styly 
pouličních tanců. Bude-li se nám dařit, vyrazíme na taneční soutěže, kde 
jsme se minulou sezonu drželi na předních příčkách a dovezli jsme i nějaké 
drahé kovy. Tanečníky rozdělíme do skupin dle věku a pokročilosti.  

Začínáme první informační schůzkou v pátek 1. 9. 2010 v 14.00 hodin 
v budově VOŠ a SOŠ  Bystřici nad Pernštejnem. Těšíme se na Vás.

za Dance Style Bystřice n. P. , Petra Nováková

Jak postupovat při nálezu pohozených 
injekčních stříkaček

Od začátku roku bylo občany Bystřice nad Pernštejnem nale-
zeno několik volně pohozených injekčních stříkaček. K nalezené 
stříkačce je třeba přistupovat jako k nebezpečnému předmětu, kdy 
při neopatrné manipulaci může dojít ke zranění, výjimečně i k ná-
kaze infekční chorobou. Toto nebezpečí bývá někdy v médi-
ích přeceňováno – v ČR se o pohozenou stříkačku ročně poraní 
několik desítek lidí, nákaza infekční chorobou zatím prokázaná 
nebyla. Přesto je to objektivně možné a je tedy důležité možnému 
poranění o použitý injekční materiál předcházet. 

Nejohroženější skupinou jsou malé děti, které většinou nema-
jí dostatek informací a při hraní se mohou dostat do míst, kam 
dospělí nevstupují. Rodičům tedy doporučujeme poučit děti 
o možnosti takového nálezu a vysvětlit jim, jak se v takové situaci 
zachovat. 

Kontaktní centrum Spektrum nabízí čtenářům jednoduchý 
návod, jak postupovat při nálezu injekčního materiálu:
1. Injekční odpad nesbírejte. Většina zranění je způsobena neodbor-

nou manipulací. Děti by měly informovat rodiče, učitele nebo jiného 
dospělého.

2. Zabraňte přístupu ke stříkačce – slovním zákazem, přehozením novi-
nami, hlídáním, aj.

3. Zavolejte pracovníkovi KC Spektrum (608 816 721 nebo 777 816 
722), případně na Technické služby města Bystřice n. P. (566 552 595).

4. Oznamte lokalitu nálezu, množství stříkaček a míru ohrožení veřejnos-
ti (nebezpečí úrazu)

Pokud nelze aktuálně tento postup použít a musíte stříkačku 
odstranit sami, doporučujeme tento postup:
1. Připravte si pevnou nádobu, do které stříkačku umístíte. Vhodná je 

uzavíratelná plastová láhev či plechovka.
2. Nejlépe v rukavicích (nebo přes igelitový sáček) uchopte stříkačku co 

nejdále od jehly a vložte do nádoby.
3. , aby stříkačka nemohla vypadnout.
4. Předejte ji po domluvě terénnímu pracovníkovi KC Spektrum 

(608 816 721) nebo technických služeb, v nejhorším případě 
vhoďte do uzavřeného kontejneru na komunální odpad (stříkačka 
je zavřená v nádobě, takže je riziko zranění minimalizováno).

Další informace týkající se poranění injekční stříkačkou a služeb 
celého zařízení Spektrum naleznete na www.spektrum.kolping.cz  

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Charitní pečovatelská služba se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem nabí-

zí  půjčování kompenzačních pomůcek pro domácí péči seniorů a zdra-
votně postižených osob po nezbytnou dobu ošetřování (např. různé typy 
chodítek, klozetová křesla, sedačky a protiskluzové podložky do vany, 
sedačky pod sprchu, nástavce na WC,  polohovací lůžka, antidekubitní 
matrace, žebříčky k lůžkům, hrazdy na polohování, opěradla pod záda, 
stolek k lůžku, invalidní vozíky atd.)

Půjčovna Vám pomůže překlenout dobu, která je potřebná k vyřízení 
pomůcky přes zdravotní pojišťovnu, popř. nabídne zapůjčení na dobu nezbyt-
ně nutnou. Před zapůjčením pomůcek není nutné jejich předepsání lékařem. 

Zapůjčení pomůcky je hrazeno dle platného ceníku Charitní pečovatelské 
služby.

Kopretina - centrum pro rodiče 
s dětmi  zahájila po letní dovolené 
provoz zařízení. Přijměte tedy po-
zvání pracovnic do prostor centra na 
aktivity, které si pro Vás připravily. 

„Od září připravujeme různé 
besedy, akce pro rodiče s dětmi, ang-
ličtinu pro děti od 4 let, dramaťáček, 
což je společná aktivita pro rodiče 
s dětmi, která napomáhá rozvíjet 
pohybové, rytmické cítění a mluvní 
dovednosti,“ řekla Pavla Polnická, 
pracovnice centra Kopretina.

Domanín žije na konci léta mimo jiné i fotbalem. Domanínské mužstvo 
se zúčastnilo turnaje v Lísku, kde obsadilo 2. místo. 

 Hlavní událostí naší fotbalové sezóny  je však tradiční podzimní turnaj. 
Ten se po dohodě s účastníky ze sousedních obcí pro letošek posouvá na 
dřívější termín a proběhne v neděli 12. září se začátkem v 8 hodin.

Krátká fotbalová sdělení z Domanína
z prostředků Grantu na údržbu majet-
ku od MěÚ Bystřice n.P. a z dotací od 
ČSTV. V současné době je již nátěr 
oplocení dokončen.

V době od 16. do 25. 7. proběhlo 
na stadionu tradiční letní kino. Cel-
kem jsme měli promítat 10 fi lmů. 
Opět nás trochu pozlobilo počasí 
a jeden fi lm se vůbec nepromítal. 
Největší návštěva byla hned první 
den, v pátek 16. 7. na fi lm „Ženy 
v pokušení“. Naopak nejméně diváků 
přišlo trochu překvapivě na vychva-
lovaný „Avatar“. Také na provoz 
letního kina se nám podařilo získat 
prostředky od MěÚ, a to z Grantu na 
kulturní činnost. Bez obětavé práce 
dobrovolníků, jichž postupně ubývá 
a jejichž věk neustále klesá, by však 
letní kino v Bystřici vůbec nemohlo 
fungovat, proto jim patří velký dík.

Petr Slabý,
SK Bystřice nad Pernštejnem

Zařízení Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou naleznete na ul. Hor-
nické 643 (Dům s pečovatelskou 
službou) v Bystřici nad Pernštej-
nem. Otevřeno je v pondělí od 14.00 
do 18.00 hod, ve středu a ve čtvrtek 
od 8.30 do 13.00 hod. a od 14.00 do 
18.00 hod.

Podrobnější informace naleznete 
na http://zdar.charita.cz/kopretina-
program/bystrice-nad-pernstejnem/ 
nebo na tel. čísle 731 130 776.

Gabriela Vítková

Pozvání do bystřické Kopretiny
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POZVÁNKY

Program:

13.30 hodin -  slavnostní zahájení, vystoupení kapely ÚSP K ižanov - „Šafá anka“ 
14.00 hodin -  vystoupení dramatického kroužku DS Mitrov 
14.30 hodin -  volný program klient , rodin a zam stnanc  domova: 
                                                  prodejní výstavka výrobk  klient  DS Mitrov 
                                                  sout že pro d ti i dosp lé 
                                                  výstava fotografií z akcí domova 
                                                  prohlídka domova (kroniky, letá ky, materiály…) 
                                                  ostatní: procházky do okolí, návšt va kavárny, poslech          
                                                               hudebních kapel, vypln ní ankety pro návšt vníky domova   
15.00 – 16.00 hodin -  možnost individuálních rozhovor  s editelem, vrchní sestrou, sociální                   
                                    pracovnicí a ostatními pracovníky domova na jejich pracovištích 
16.15 hodin – vyhlášení tomboly 

Ob erstvení zajišt no! 
Domov pro seniory Mitrov, p.o., Mitrov 1, Strážek, tel.: 566 591 811, e-mail: reditel@domovmitrov.cz 

Základní organizace Českého svazu chovatelů Bystřice n. P.

pořádá ve dnech 10. - 12. září 2010 tradiční podzimní 

VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
v areálu Střední zemědělské školy v Bystřici n. P.

Otevřeno:
pátek: 12 - 18 hodin
sobota: 8 - 18 hodin
neděle: 8 - 15 hodin

Na výstavě si návštěvníci a chovatelé můžou případně 
zakoupit chovná zvířata. Zakoupená zvířata budou ihned 

vydána. pro návštěvníky je zajištěno v prostorách výstaviště 
občerstvení.
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                                                  ostatní: procházky do okolí, návšt va kavárny, poslech          
                                                               hudebních kapel, vypln ní ankety pro návšt vníky domova   
15.00 – 16.00 hodin -  možnost individuálních rozhovor  s editelem, vrchní sestrou, sociální                   
                                    pracovnicí a ostatními pracovníky domova na jejich pracovištích 
16.15 hodin – vyhlášení tomboly 
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Na výstavě si návštěvníci a chovatelé můžou případně 
zakoupit chovná zvířata. Zakoupená zvířata budou ihned 

vydána. pro návštěvníky je zajištěno v prostorách výstaviště 
občerstvení.
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 INZERCE Zelená úsporám  

   z programu lze erpat dotace na:  
- kotle na d evo, krb. vložky… 50(80) tis. K
- automatické kotle na pelety.......... 95 tis. K
- tepelná erpadla ..…………… 45-75 tis. K
- solární systémy ..…………... 55 (80) tis. K

   Firma SOLAR TOP 
dodavatel dota ního programu provádí: 
- projekty energetických zdroj  a topení, 
- tepelná erpadla IVT, Stiebel Eltron  
- solární systémy ThermoSolar  
- kotle na d evo a pelety Atmos, Verner 
- krbové vložky HOXTER 
- v tracích jednotky s rekuperací tepla 
- vy ízení žádosti o státní podporu 
- instalace: voda – topení - centrální vysava . 

obchod  TOPENÁ SKÉ CENTRUM 
    Soškova 1550, 592 31 Nové M sto na Morav
566 616 659  solar@solartop.cz, www.solartop.cz

nebytových prostor 

Vhodné na obchod nebo kancelář

Pronájem

Kontakt: 777 251 065

v centru Bystřice n. P. 

www.rkfinreal.cz

Prodej

Kontakt: 777 824 822

Rodinný dům 6+1 se zahradou v Bystřici 
nad Pernštejnem. Dům je obyvatelný, nová 
střecha, všechny IS. K dispozici po zaplace-
ní, HÚ zajistíme. Cena-info v RK. 

Zelená úsporám
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                            T vzmont@vzmont.cz,
 

el.: 566 550 424, 

Zajiš�ujeme kompletní projekty pro získání dotace 
v programu 

pro oblast vytápìní a ohøevu TUV
Zelená úsporám 

Provádíme realizaci vytápìní tepelným èerpadlem, kotlem 
na spalování kusového døeva, pelet nebo obilí a solárním 

systémem vè. ohøevu TUV a uvedení do provozu.

www.vzmont.cz
Kontakt:

VZ mont s.r.o., 
Masarykovo nám. 86, Bystøice nad Pernštejnem • SMS PŮJČKY. Bez poplatků, bez rizika. Zašlete SMS ve tvaru: PUJCKA + částka o 

jakou máte zájem. Pište na číslo: 775 914 105, zavoláme Vám.
• Půjčka pro každého. Konsolidace půjček a úvěrů. Zprostředkování obchodu a služeb. 

Vymáhání pohledávek. Tel.: 728 787 804, 734 480 079.
• Nebankovní půjčka na míru! Přímý investor! Nejsme linka 900. Tel.: 720 196 006.
• Půjčky šité na míru!!! Nenechte se okrást ale půjčete si!!! Tel.: 733 749 636. Nejsme 

linka 900.
• Hledáme nové kolegy do týmu!!! Tel.: 733 749 636.
• Prodám oplocenou ovocnou zahradu o výměře 2000 m2 se zahradním domkem v 

katastru Bukova. Bližší informace Bukov č. 17, tel.: 515 540 848.
• Půjčky – 100% schválení a vyplácení půjčky na zástavu nemovité a movité věci. Příjem 

a registr neřeším. Info: 732 565 767.
• Hledám pronájem garáže v Bystřici n. P. – ul. Zahradní. Pište sms – ozvu se. Tel.: 736 

763 961.
• Prodám dvoupatrový rodinný dům po částečné rekonstrukci v řadové zástavbě, možnost 

půdní vestavby, zahrada, garáž, možnost vlastního dodělání, sociální zařízení nebo 
dokončení dle dohody. Tel.: 734 480 079.

Ř Á DKOVÁ   I N Z E RC EŘ Á DKOVÁ   I N Z E RC E
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 INZERCE

www.vpo.cz

výhodné
LETNÍ SLEVY

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Po-Pá: 8-12, 13-16 hodin

tel.:  +420 566 520 855

fax:  +420 566 522 368

mobil:  +420 605 500 442

e-mail: bystrice@vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

CO VŠECHNO ZÍSKÁTE?

kvalitní ověřené výrobky
dotaci od státu

snížení nákladů na vytápění
kompletní vyřízení dotace na okna

Bližší informace obdržíte 
na tel. è. :  566590315, 566590370

E V R O P S K Á U N I E

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

O P E R A È N Í P R O G R A M

Ž I V O T N Í P R O S T Ø E D Í

Pro vodu,

vzduch a pøírodu

Mìsto Bystøice nad Pernštejnem

nabízí svým obèanùm   

domácí kompostér 

Kompostér  typ Thermoking 400l
(výrobce Elkoplast)

Výška: 840 mm

Šíøka: 740 mm

Hloubka: 740 mm

Objem: 400l

Hmotnost: 13 kg

Cena je 540,- Kè (vèetnì DPH) / kompostér. Úhrada
 probìhne na pokladnì MìÚ v Bystøici nad Pernštejnem.

  Kompostéry je možno vyzvednout v areálu 
TS mìsta Bystøice a.s. 


