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Pokračování na str. 15

Svatý Jan na svém místě

V údolí říčky Bystřice stával do 
kamene vytesaný svatý Jan Nepo-
mucký a od soboty 17. května 2008 
stojí zase!

Termín „Svatojánské údolí“ neda-
leko Víru dodnes nezanikl, málokdo 
však věděl, proč takový název. Opuš-
těného podstavce na skále nad silnicí 
z Bystřice do Víru si málokdo všiml 
a sochu na něm si pamatovali převáž-
ně jen starší pamětníci. Někteří z nich 
znali i legendu, proč socha vznikla. 
Dva mladíci z Bystřice prý závodili na 
koních a každý z nich chtěl být první 

Městské muzeum otevřeno
Dne 26. dubna ve 14.00 bylo 

slavnostně znovuotevřeno měst-
ské muzeum. Po pěti náročných 
letech, kdy v muzeu bylo více 
řemeslníků než běžných návštěv-
níků, je budova staré radnice v 
dobré kondici. Muzeum má novou 
střechu s mansardovým krovem 
a elegantní krytinou (škoda, že se 
neprosadila rekonstrukce věžičky 
s hodinami).

Oku nelahodící přístavky a pří-
lepky jsou odbourány a nahrazeny 
elegantní přístavbou - skrývající 
v sobě nejenom veřejné WC, ale 
i technické zázemí muzea. Interi-
ér budovy je očištěn od příček a 
zazdívek, někde je rekonstruovaná 
původní výmalba. Nové podlahy 
a dlažby ukrývající pod sebou tope-
ní, ocení návštěvníci hlavně v zim-
ních měsících. Expozice jsou buď 
repasovány, nebo vytvořeny nové. 

Po projevech domácích i hostů  
se had návštěvníků vydal na pro-
hlídku. 

Ve sklepních prostorách přibyla 
nová expozice minerálů - po jejím 
doplnění (prozatím je vystavena ne-
celá polovina) se jistě stane ozdo-
bou muzea.

V přízemí – ve výstavních pro-
storách čekal ing. arch. Pavel Šime-
ček, autor zde prezentované výstavy 
- Copuli lapidum. Jsou to kreseb-
né rekonstrukce hradů a hrádků 
z povodí řeky Svratky. Pan Šimeček 
osvětlil postup při vytváření rekon-
strukcí a pozval návštěvníky k náv-
štěvě dalšího dílu Copuli lapidum 
- zříceny z Podyjí.

Na terase se nás ujal pan Leoš 
Boček, který představil nové umě-
lecké artefakty ze Socholití 2007. 
Nejenom na terase, ale v celé 

Pokračování na str. 15

ve Víru. Dnešní cesta ještě neexisto-
vala, a tak jeli po kopcích nad ska-
lami. Jeden z nich, syn bystřického 
měšťana, nešťastně zaváhal a spadl 
i s koněm ze skal do údolí. A zahy-
nul úplně stejně jako 17. 5. 2008 
akrobat Berousek. Tatík měšťan na 
památku svého nebohého potomka 
pořídil sochu světce. Po ní získalo 
název i toto krásné údolí. 

Jiná verze mluví o zřícení sedláka, 
jenž s koněm stahoval klády. Výsle-
dek byl každopádně stejný – smrt, 

Místostarosta Josef Vojta právě odhalil sochu.
Foto: H. Jurman
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INZERCE

SUZUKI  Bystřice nad Pernštejnem Novoměstská 37, 593 01 Bystřice nad Pern., tel.: 566 552 985, fax: 566 552 985
info@suzuki-bystrice.cz, www.suzuki-bystrice.cz
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  INZERCE

Obec: Špinov
Okres: Žïár nad Sázavou
RD  se zahradou ve Špinovì (2+1, 
koupelna, WC,  pùda). 

2Pozemek: 674 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 630.000,- Kè

13RD

13RD135

13RD145

Obec: Dìdkov
Okres: Žïár nad Sázavou
Vesnický dùm v (3+1 koupelna, WC  a 
sklad na uhlí, pùda) 

2Pozemek: 290 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.100.000,- Kè

Obec: Støíbrné Hory
Okres: Havlíèkùv Brod
Vesnický rod. dùm 4+1 k rek. (sklep, 
kuchyò, 5x obyt.místn.,WC, stodola) 

2Poz.: 1000m

Tel.: 566 524 979
CENA: 945.000,- Kè

Obec: Ždírec nad Doubravou
Okres: Havlíèkùv Brod
Rek. chata se zah. (2x místn., kuch. 
kout, sklep, such. WC, kùlna, skleník)

2Poz.: 760m

Tel.: 566 524 979
CENA: 370.000,- Kè

13CH121

13BT157

13RD124
13RD135

Pro svého 
zahranièního

klienta sháním

Cenu respektuji. 

zachovalý rodinný 
dùm v Bystøici nad 
Pernštejnem nebo 
okolí do 15 km.

Tel.: 602 729 533

Bystøici nad 
Pernštejnem nebo 
okolí do 15 km.

Tel.: 602 729 533

13RD12813BT157 13RD152

Podnikový
manažer shání 

chatu nebo 
chalupu na

Pouze klidné 
a pìkné místo. 

Bystøicku.

Tel.: 602 737 Tel.: 602 737 

13BT164

Obec: Železné Horky
Okres: Havlíèkùv Brod
Rodinný dùm se zahradou (2+1, sklep, 
pùda, hospod. stavení). 

2Poz.: 640 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 480.000,- Kè

Obec: Kundratice
Okres: Žïár nad Sázavou
Hospod. stav.  s vl. rybníkem (2+1, 
sklep, 2x WC, koup., po rek., 2x pùda) 

2Poz.: 5 5621 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 6.080.000,- Kè

13BT175 13BT174

Obec: Zhoø
Okres: Jihlava
Novostavba rod. domu se zahr. (5+kk, 
2x koup. 2x WC, kot., 2x gar., komora) 

2Poz.: 1388m

Tel.: 566 524 979
CENA: 3.400.000,- Kè

Obec: Hluboká u Krucemburku
Okres: Havlíèkùv Brod
Starší rodinný dùm (4+1, pùda, dílna, 

2kùlna) Pozemek.: 513 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 530.000,- Kè

13RD199 13RD202

Obec: Ronov nad Sázavou
Okres: Havlíèkùv Brod
Menší rodinný dùm s garáží (2+1, WC, 
koup., sklep, rek. v r. 2007) 

2Poz.: 300m

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.350.000,- Kè

13RD192 13RD197 13RD191

Obec: Radešínská Svratka
Okres: Žïár nad Sázavou
Starší chalupa (2+1, sklep, WC, 
koupelna, pùda, kùlna, zahrada) 

2Pozemek: 363m

Tel.: 566 524 979
CENA: 860.000,- Kè

SLEVA!

13RD124 13RD145 13RD154

SLEVA!

13RD190 13CH142



POZVANKY A INZERCE
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uvádí v rámci kulturního festivalu

pod záštitou starosty mìsta
NEDÌLE 22.6.2008

na Masarykovì nám. od 10.00 hodin

BYSTØICKÁ KAPELA
a
pod vedením dirigenta Vratislava Jindry

dále vystoupí:
Jiøí Helán - moderátor a zpìvák brnìnské Moravìnky

Libor Pantùèek - populární baviè a humorista

Dechový soubor ZUŠ Žïár nad Sázavou

V rámci produkce je pøipraveno i posezení a obèerstvení vè. výborného moravského vína.

Nedìlní dopoledne

S DECHOVKOU
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PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ

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

Po-9.30-16.00
Čt-9.30-16.00

tel.777 034 567
   -608 034 567

Nemůžete dojet k nám,
dojedeme k Vám.

www.pujcime-vam.cz
MOŽNOST SPOLUPRÁCE

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY

Bez poplatku, ručitele 

a zajištění do 120 tis.

Rychlé vyřízení, 90% 

klientů od nas odchází

s penězi.

Hledáme nové úvěrové 
poradce!!!

tel.: 777 229 889



Druhé kolo grantového programu
Mìsta Bystøice nad Pernštejnem

Poèin pøispívající k rozvoji
kulturního a spoleèenského života

ve mìstì

Termín pro podání žádostí
do 13.6.2008

Informace:
paní Jitka Cisárová
telefon 566 552 376

POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

                              
                     
                  
              

KV�TEN A �ERVEN 2008 
Datum Akce Místo Organizátor 

27. 5. 2008 Klubový ve�er EXIT 316 – téma drogy (R. Povala) 
(od 18.00 hod.) DDM Byst�ice n. P. 25. P�ední hlídka RR 

v �R v Byst�ici n. P. 
28. 5. 2008 Byst�ická futsalová liga – (16:30 – 19:30) H�išt� VOŠ a SOŠ Anna Malátová 
29. 5. 2008 Odpolední diskotéka VS KD KD 

30. 5. 2008 Zábavné odpoledne pro d�ti – malování na asfalt, jízda 
zru�nosti na kolech a kolob�žkách, jízda na koních Parkovišt� u KD KD 

30. 5. - 1. 6. 2008 
Sraz a sout�ž historických vozidel a posádek  
XV. Vyso�ina 2008 
III. Memoriál Františka Proseckého 2008 

Vyso�ina 
Veterán Klub Tatra, Veteran 

Praga Car Club Brno a 
m�sto Byst�ice n. P. 

31. 5. 2008 
III. Memoriál Františka Proseckého 2008 
11.00 - 14.00 hod. Masarykovo nám. v Byst�ici n. P. 

Masarykovo nám. 
v Byst�ici n. P. 

Veterán Klub Tatra, Veteran 
Praga Car Club Brno a 

m�sto Byst�ice n. P. 

31. 5. 2008 Den sportu pro všechny Sport. hala – dopo., 
orel. h�išt� - odpoledne Orel

31. 5. 2008 Mistrovství �eské republiky kadet� a kadetek v šermu 
fleretem + t�í�lenná družstva v 9.00 hod. zahájení 

Sportovní hala 
v Byst�ici n. P. Sokol Byst�ice n. P. 

31. 5. 2008 Socholití 2008 Železárny Št�pánov
Železárny Št�pánov 

s.r.o., Zapnuto Byst�ice 
o.s.,  VUT Brno 

31. 5. 2008 VI. ro�ník fotbalového turnaje O Pohár obce St�ítež
(zahájení 8.00 hod.) St�ítež Obec St�ítež

31. 5. 2008 Jarní kolo dorostu a družstev muž� a žen v požárním 
sportu (8.00 hod.) 

Stadion – fotbal. 
h�išt� SDH Byst�ice n. P. 

31. 5. 2008 Výtvarné souzn�ní – výstava (verznisáž v 16.00 hod.) Muzeum Byst�ice n. P. Muzeum Byst�ice n. P.

31. 5. 2008 Byst�ickem kolem Vírské p�ehrady – 4. ro�ník horského 
b�hu 

okolí Vírské 
p�ehrady 

obec Vír a AO TJ 
Jiskra Vír 

  1. 6. 2008 Byst�ice „B“ - Nové Sady „A“ Tenisové kurty TK Byst�ice n. P. 
  1. 6. 2008 Zápas v házené - žákyn� Sportovní hala Sokol Byst�ice n. P. 
  1. 6. 2008 Den d�tí – od 9.00 do 12.00 hod. Stadion SK SK Byst�ice n. P. 
  3. 6. 2008 Hudebn� tane�ní p�edstavení „Tango“ VS KD ZUŠ Byst�ice n.P., ZUŠ 

N.M�sto n.P. a KD 
  3. 6. 2008 Koncert žák� t�ídy Jaroslava Císa�e Št�pánov n. S. ZUŠ 
  4. 6. 2008 Koncert žák� t�ídy Evy �epi�kové Št�pánov n. S. ZUŠ  
  4. 6. 2008 Byst�ická futsalová liga (16:30 – 19:30) H�išt� VOŠ a SOŠ Anna Malátová 
  6. 6. 2008 Balady a romance Olešnice ZUŠ 
  6. 6. 2008 Slavnostní vy�azení maturant� (od 14.00 hod.) Velký sál DM VOŠ a SOŠ 
  6. 6. 2008 Contentus Moraviae – Marek Toporowski, varhany Kostel sv. Vav�ince M�sto a KD 
  7. 6. 2008 Švýcarsko – �R, p�ímý p�enos fotbalového utkání ME VS KD KD 

  7. 6. 2008 Paintball  (od 15.00 hod.) Byst�ice n. P. (sm�rem
na Leso�ovice)

25. P�ední hlídka 
Royal Rangers v �R

  7. 6. 2008 D�tský den ve sportovní hale Sportovní hala Areál sportu 
  7. 6. 2008  Byst�ice „A“ - Ivan�ice (dosp�lí) Tenisové kurty TK Byst�ice n. P. 
  7. 6. 2008 Byst�ice – Ivan�ice (žactvo) Tenisové kurty TK Byst�ice n. P. 

 7. 6. 2008 Concentus Moraviae – varhaník Marek Toporowski 
19.30 hod. 

kostel sv. Vav�ince
v Byst�ici n. P. Concentus Moraviae 

  8. 6. 2008  Byst�ice „C“ – Nové Sady „B“ Tenisové kurty TK Byst�ice n P. 
  9. 6. 2008 Absolventský koncert žák� HO a výstava žák� VO VS KD Byst�ice n. P. ZUŠ 
11. 6. 2008 Byst�ická futsalová liga 16:30 – 19:30 H�išt� VOŠ a SOŠ Anna Malátová 
11. 6. 2008 Koncert p�veckého sboru Studánka VS KD Byst�ice n. P. ZUŠ 
11. 6. 2008 Animované pásmo pohádek  VS KD KD 
11. 6. 2008 Portugalsko - �R, p�ímý p�enos fotbalového utkání ME VS KD KD 
14. 6. 2008 Výlet – tane�ní zábava (20.00 hod.) p�i nep�íz. po�así KD Rožná Rožná „Na K�ižníku“ SDH Zlatkov 
14. 6. 2008 Jezdecké odpoledne (od 13.00 hod.) jezdec. oddíl p�i VOŠ a SOŠ ŠS - Nové Dvory VOŠ a SOŠ 
14. 6. 2008 �eský pohár mládeže v lezení na obtížnost  Sportovní hala Areál sportu 

14. - 15. 6. 2008 Okresní p�ebor staršího žactva Tenisové kurty TK Byst�ice n. P. 
15. 6. 2008 Turecko - �R, p�ímý p�enos fotbalového utkání ME VS KD KD 
18. 6. 2008 Koncert Hudební školy Yamaha VS KD Hud. škola Yamaha 
19. 6. 2008 Slavnostní vy�azení u���  (od 11.00 hod.) Velký sál DM VOŠ a SOŠ 
19. 6. 2008 Koncert žák� t�ídy Martiny Olivové Muzeum Byst�ice n. P. ZUŠ
20. 6. 2008 P�edprázdninová diskotéka VS KD KD 
20. 6. 2008 Concentus Moraviae – Lotz trio (19.30 hod.) Muzeum Byst�ice n. P. M�sto a KD 

21. 6. 2008  T�locvi�na Orlovna  (od 18.00 hod.) Byst�ice n. P. 25. P�ední hlídka 
Royal Rangers v �R

21. 6. 2008 Oslava 650 let obce Moravecké Janovice, 100 let Sboru 
hasi�� a setkání rodák� (program od 12.30 hod.) Moravecké Janovice Obec Moravecké 

Janovice, SDH 
22. 6. 2008 Byst�ice „B“ – Fryšava Tenisové kurty TK Byst�ice n. P. 

25. 6. 2008 Slavnostní dopoledne u gymnázia Gymnázium  
Byst�ice n. P. 

Gymnázium  
Byst�ice n. P. 

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

V kulturním domě proběhla 
3. května další taneční zábava. Tento-
krát na ní hrála kapela Tom Sawyer 
Band a akce byla pojata jako zába-
va pro všechny generace. Rozdělení 
programu podle hudebních žánrů 
jednoznačně ukázalo, že zájem střed-
ní generace v Domaníně není velký 
a u generace starší není takřka žádný. 
Z toho bude samospráva vycházet 
při pořádání dalších akcí v kulturním 
domě, které bude zaměřovat na mla-
dou a nejmladší generaci.

Okrskové hasičské soutěže konané 
11. května v Bystřici se zúčastnila 
dvě družstva domanínských hasičů. 
Dosažené umístění (5. a 11. místo) 
potvrdilo tendenci posledních let, 
kdy se domanínské hasičské mládí 
posouvá ze samotného konce okrsko-
vé tabulky do těsné blízkosti špičky.

Dne 12. května proběhlo v kul-
turním domě další setkání občanů 
Domanína s vedením města. Nejdů-
ležitějším bodem jednání bylo sdělení 
starosty Bystřice, že město má pode-
psanou nájemní smlouvu s Jednotou 
Orel, která platí do roku 2012 a nic se 
na ní nebude měnit. To znamená, že 
rybník se nebude prodávat.

Zdeněk Skula, před. samosprávy
P O Z V Á N K AP O Z V Á N K A

na koncerty v rámci festivalu CONCENTUS MORAVIAEna koncerty v rámci festivalu CONCENTUS MORAVIAE
Město Bystřice nad Pernštejnem společně s Mezinárodním centrem slovanské  hudby  Brno, o.p.s. a 

Slovenským  institutem v Praze  zve všechny milovníky  hudby na koncerty, které se konají

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

Sňatky
19. 4.  Věra Chmelíčková
           Pavel Chocholáč

Narození
  1. 2. Julie Benová 

Jubilanti
ČERVEN 2008
Božena Hejtmánková     95 let
Vladimír Jirčík            85 let
Jan Juračka                  80 let
Emilie Bartoňová        80 let
Marie Šikulová           80 let
Božena Straková        80 let
Jan Zelený                  75 let
Marie Podolská          75 let
Miroslav Marek          70 let

Úmrtí
11. 4. Alena Mičínová
12. 4. Božena Fousková
15. 4. Božena Mariánková
19. 4. Jana Popelková Ing.
20. 4. Zdeněk Štěpánek
25. 4. Milada Nedělová
26. 4. František Koukal
  4. 5. Marie Poláková

v sobotu 7. června 2008 v 19.30 hodinv sobotu 7. června 2008 v 19.30 hodin
v kostele sv. Vavřince v Bystřici n.P.v kostele sv. Vavřince v Bystřici n.P.

Starou hudbu z Visegrádu Vám 
ve svém programu představí 

přední polský varhaník Marek Toporowski.

  v sobotu 20. června 2008 v 19.30 hodinv sobotu 20. června 2008 v 19.30 hodin

v Městském muzeu v Bystřici n.P.v Městském muzeu v Bystřici n.P.

Nově zrekonstruované prostory muzea rozezní 
basetové rohy LOTZ TRIA ze Slovenska. 

(Róbert Šebesta – basetový roh I, 
Ronald Šebesta – basetový roh II, 
Andreas Fink – basetový roh III).
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ZPRÁVY Z RADNICE

Pokračování přednášky Prof. PhDr. Josefa Války CSc. z konference Život a dílo prof. Antonína Bočka 9. 11. 2007
Pokusím naznačit v diskusním pří-

spěvku - ovšem jen tezovitě - v čem 
vidím Bočkův kulturní a historický, 
řekněme nadregionální, celonárodní 
význam v evropském kontextu. Jako 
východisko volím srovnání Antoní-
na Bočka (1814- 1847) a Františka 
Palackého ( 1798 - l876).

Antonín Boček patřil ve své době, 
v první polovině devatenáctého stole-
tí, k nejskvělejším a nejnadějnějším 
českým a moravským intelektuálům. 
Reprezentuje jejich snahy, jejich cíle, 
jejich vítězství i prohry a omyly. Ne-
chtěl bych soudit Antonína Bočka 
z perspektivy moudrých sov, které 
za setmění po bitvě vylétají ze svých 
hnízd, vidí jak všechno dopadlo a udě-
lují živým i mrtvým moudré rady. 
Historik by takovou sovou zpětné-
ho pohledu neměl být. Je to pohled 
nespravedlivý a absurdní, velké falzum.
   Antonín Boček náleží k oněm ně-
kolika desítkám českých a morav-
ských intelektuálů, kteří měli nadání, 
odvahu a vůli zařadit Čechy a Mora-
vany do řady moderních evropských 
národů, o jejichž osudu se právě 
rozhodovalo. Nejen Češi a Morava-
né si kladli v první polovině 19. sto-
letí osudovou otázku, zda má smysl 
zachraňovat téměř ztracenou národní 
věc a pokleslý jazyk, zda není z hle-
diska zákonů civilizačního pokroku 
výhodnější prostě přijmout vyspělej-

ší kulturu a národnost, u nás logicky 
německou. Tehdejší naši buditelé 
však poznali, že budoucnost náleží 
v Evropě národům a zemím a měli 
schopnosti i vůli modernizaci národa, 
jazyka a země realizovat. Právě ony 
cíle, ono nadání a ona vůle spojuje 
Palackého a Bočka. Oba dosáhli hlu-
bokého mnohostranného vzdělání, 
ovládali mistrně svůj český mateřský 
jazyk, ovšem i latinu, němčinu a další 
slovanské i evropské i staré jazyky. 
O Bočkovi se uvažovalo jako o profe-
soru češtiny i v Praze. 

Oba naši muži mají mnoho společ-
ných biografi ckých rysů. Pocházejí 
ze středních vrstev obyvatel českých 
oblastí Moravy - Palacký východní, 
Boček západní. Obě tyto oblasti mají 
v našem národním obrození nedoce-
něný význam. Palacký i Boček však 
pronikli svým nadáním, svou vzdě-
laností a svou prací ze skromných 
poměrů do aristokratických salonů. 
Tyto salony byly v první polovině 
l9. století stále ohnisky vysoké kultu-
ry, umění, vědy a politiky. Tím, čím 
byly pro Palackého bratislavské a pak 
pražské salony Šternberků, Nosticů, 
Kinských, byly pro Bočka salony 
brněnské. Především salony Bočko-
vých patronů Mitrovských - Rožínka 
a Brno. Oba jsou členy vlastenec-

kých společností, Národního Muzea 
a Františkova Muzea.

Oba jsou postaveni před úkol zahá-
jit ve své době moderní historické 
bádání vyhledáváním dosud nezná-
mých historických pramenů, jejich 
zpracováním a vydáním. To je základ-
ní změna proti staršímu dějepisectví, 
které bylo kompilací a pokračováním 
kronik. Palacký i Boček završují zvě-
dečtění historiografi e. Oba vytvářejí 
moderní badatelský program pro 
dějiny svých zemí a začínají jej studi-
emi a edicemi pramenů i organizační 
prací plnit. Boček vydává první svaz-
ky svého životní díla Codex diploma-
ticus Moravie, Palacký první svazky 
svých dějin Čech a Moravy. Oba 
o sobě dobře vědí, ale jejich vztah je 
komplikovaný. Program a první prá-
ce obou historiků jsou ve společnosti 
i vědeckém prostředí nadšeně vítány 
a oběma se dostane vysokého uzná-
ní a podpory jejich zemí. Stanou se 
zemskými historiografy.

Pak začínají mezi oběma muži 
rozpory a rozdíly, které nastat muse-
ly, pokud nebyl ujasněn vztah Čechů 
a Moravanů při formování moder-
ních národů a pokud nezvolili pri-
ority svých úkolů - oba měli napsat 
dějiny svých zemí. Ony rozpory mezi 
Palackým a Bočkem jsou obvykle 

vykládány jako rozpory osobní, řev-
nivost, nedorozumění a rozpory cha-
rakterů. Ovšem každý, kdo poznal 
vědecký svět, ví, že tyto rozpory jsou 
ve vědecké komunitě zcela normální, 
věčné a jsou všude, a svým způso-
bem rozvoji poznání pomáhají. Avšak 
jádro sporu obou našich mužů spočí-
vá v tom, že Palacký se rozhodl chá-
pat český národ jako národ jazykový 
a pak politický a občanský, při zacho-
vání státního zemského práva a práv 
České koruny jako federace zemí 
a etnik. Toto rozhodnutí učinil ovšem 
až během revoluce roku 1848 - 1849. 
Předtím nevylučoval ani švýcarský 
model politického národa jako svaz-
ku národů různých jazyků a zemí.

Boček takové rozhodnutí neučinil, 
protože v době jeho života k tomu 
ještě nenazrál čas. Zemřel totiž před 
osudovým okamžikem „volby“ roku 
1847, tedy před nacionální revolu-
cí ve věku čtyřiceti pěti let. Palacký 
měl ještě téměř čtyřicet let práce 
před sebou. Nevíme, jak by se Boček 
vyvíjel, pokud by získal profesuru 
v Praze, pokud by tyto události zažil a 
pokud by mohl získal nezávislost na 
svých aristokratických mecenáších, 
především Mitrovských, kteří jazy-
kový nacionalismus nepřijali a s ná-
rodním hnutím se rozešli. Ale je to 
otázka legitimní. 

Dokončení v příštím čísle

Rozhodnutí o dalším směřová-
ní masivnějších oprav bytových 
domů bylo odkládáno zejména z dů-
vodu možného získání dotací 
z EU. Jak je nyní prakticky jasné, EU 
a její dotační tituly nebudou podpo-
rovat opravy bytových (zejména cih-
lových) domů a ani stát tyto opravy 
nijak nepodporuje (kromě programu 
PANEL, který se nevztahuje na cih-
lové domy). Nejpalčivějším problé-
mem jsou okna. Ani zde není možné 
čekat sebemenší dotaci. V každém 
rozpočtu města je v hospodářské 
činnosti pamatováno s fi nancemi na 
opravy a udržování bytových domů. 
Z této kapitoly jsou také hrazeny 

Začne výměna oken na sídlišti I. 
nátěry a opravy oken (v řádech stati-
síců), které jsou stále méně efektivní. 
Optimálním řešením je tedy postup-
ná výměna oken a nátěr fasád domů. 
Proto se zpracovává studie barevnosti 
celého sídliště S I tak, aby oživilo. 

Bylo vypsáno výběrové řízení na 
výměnu oken tří bytových domů 
na S I – ul. Lipová 879 – 887. Jde 
o nejstarší cihlové domy z roku 1964. 
Výběrové řízení bylo vypsáno tak, 
aby se v letošním roce zrealizovala 
výměna minimálně u jednoho domu 
dle fi nančních možností města, ostatní 
v roce 2009. Takto bychom postup-
ně chtěli pokračovat v rámci celého 
sídliště I.      Josef Vojta, místostarosta

Co nového v digitalizaci kabelové televizeCo nového v digitalizaci kabelové televize
Několikrát jsem byl v poslední době 

dotazován, jak proběhne digitalizace 
bystřické kabelové televize. Musím 
objektivně konstatovat, že tato otázka 
není vůbec lehká a zdá se, že existuje 
více technických i obchodních vari-
ant. Z jiného pohledu se na věc dívají 
úživatelé – tedy vy, naši občané, jinak 
na věc pohlíží součastný pronajímatel 
– společnost Satt Žďár nad Sázavou 
a jiný pohled má majitel rozvodů 
a technologie - město Bystřice n.P. Je 
třeba všechny tyto pohledy skloubit 
předevší ve prospěch uživatelů.

Naše postavení je vcelku výjimeč-
né, protože jako město jsme vlastníky 
rozvodů a technologií. Na rozdíl od 
dalších měst okresu Žďár nemusíme 
přijímat obchodní podmínky společ-
nosti Satt Žďár, ale můžeme oslovit 
i jiné poskytovatele signálu. Již mnoho 
času jsme věnovali posuzování růz-
ných variant a technických postupů. 
Musím konstatovat, že poskytování 
kabelové televize, internetu a případ-
ně telefonu je docela dobrý byznys, 
a proto by bylo nezodpovědné před-
hodit naše občany pouze jedné a první 
nabídce. Z technického hlediska je 
také dost problémů. Digitální příjem je 
preferován hlavně z komerčního hle-
diska, protože umožňuje kontrolovat 
a zpoplatnit každý kanál. Samozřejmě 
se otevírají další cesty využití, ale stále 

Na sobotní odpoledne 10. květ-
na připravily osadní výbory Rovné 
a Divišov setkání „dříve narozených“ 
občanů. Akce se uskutečnila v míst-
ním motorestu. Krátce po čtrnácté 
hodině byl sál téměř zaplněn. Z počtu 
přítomných bylo znát, že starší občané 
vítají tuto příležitost sejít se ve větším 
počtu, popovídat si, zavzpomínat, 
pobavit se.

Po slavnostním zahájení přivítali 
a pozdravili všechny přítomné obča-
ny i hosté – starosta města p. Pačiska 
a místostarosta p. Vojta. Poté před-

vedla své umění děvčata z bystřické 
„lidušky“. Potlesk dokazoval, že je-
jich vystoupení se líbilo. Následoval 
oběd a už při něm sál ožíval typickým 
šumem tlumených hovorů. Bylo jas-
né, že přítomní si mají co říct a nudit 
se rozhodně nebudou. O něco později 
se objevili pozvaní harmonikáři a zá-
bava se rozproudila ještě víc. Přichá-
zeli i další občané a v dobré pohodě 
odpoledne a večer rychle utekly. 
Setkání se vydařilo, spokojenost 
účastníků potěšila i pořadatele.

       St. Šandera

Setkání důchodců v RovnémSetkání důchodců v Rovném

jsme v oblasti zkoušení. Abych jme-
noval alespoň jednu nevýhodu. Digi-
tální příjem buď jde, nebo nejde. Není 
možný stav zhoršeného příjmu signálu 
jako u analogu. Ten, kdo již satelitní 
příjem má, potvrdí, že se najednou 
objeví čtverečkový potrhaný obraz, 
na který se není možné dívat. Tech-
nické parametry jsou také ve vývoji. 
Tzv. set-top-box je třeba rozlišovat pro 
příjem kabelovky, jiný je pro příjem 
ze satelitu a jiný z pozemního příjmu 
(O2). Není mi jasné, proč tomu tak je. 
Vše ale začíná a končí u fi nancí.

Návrh našeho dalšího řešení je 
následující. Máme docela exkluziv-
ní smlouvu se společností v nabíd-
ce 23 programů za cenu 153,- Kč. 
Nová srovnatelná nabídka digitálního 
příjmu je 420,- Kč a nejsme schop-
ni zatím dohodnout jiné podmínky. 
Měli bychom ještě nějaký čas počkat 
a sledovat další vývoj. Také jednáme 
s dalšími poskytovateli signálu a jed-
nou z možností je také naše vlastní 
společnost.

Nechceme bezhlavě uzavřít smlou-
vu bez možnosti návratu. Z hlediska 
člověka, který sleduje televizi, mám 
srovnání digitálního a analogového 
příjmu. Obyčejný člověk žádnou 
změnu nepozoruje.

Za trpělivost děkuje 
Ing. Karel Pačiska – starosta města

Firma Metalplast Věžná oznamuje, že z technických důvodů došlo ke změně výkupní doby železného šrotu a barevných kovů. Výkup bude 
dále prováděn pravidelně každé úterý a čtvrtek v době od 13:00 do 16:00 hodin na bráně bývalého ČML Domanínek.

Palacký a BočekPalacký a Boček
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Nákup multikáry
Rada města ve funkci valné 

hromady TS služby a. s. schválila 
nákup multikáry M 26 za cenu cca 
1.600.000,- Kč bez DPH včetně pří-
slušenství.

Skateboardová plocha
V rozpočtu pro rok 2008 byla 

schválena částka 280 tis. Kč na plo-
chu pro skateboard. Výše této částky 
byla vyměřena pro umístění plochy 
mezi víceúčelový kurt a házenkářské 
hřiště. Tato plocha byla vytipována 
a zvolena po asi dvouletém hledání 
jako nejvhodnější a její úprava nej-
méně nákladná. Tenisový klub poslal 
žádost s návrhem na přemístění této 
plochy a navrhl čtyři jiné možné 
lokality. Rada města vzala na vědomí 
návrh Tenisového klubu na přemístě-
ní skateboardové plochy a pověřila 
odbor správy majetku a investic pro-
věřením navržených variant.

Prodej domu v Pivonicích čp. 33
Rada na své schůzi dne 6. 11. 2007 

pověřila místostarostu přípravou pro-
deje domu čp. 33 v obci Pivonice za 
podmínky zachování práva užívání 
schůzovní místnosti ve prospěch 
města. 

V mezidobí odbor správy majet-
ku a investic (OSMI) řešil možnosti 
nejefektivnějšího užívání schůzovní 
místnosti. OSMI nakonec dospěl 
k názoru, že nejlepší je varianta roz-
dělení objektu na dvě části, z nichž 
schůzovní místnost s příslušenstvím 
by zůstala v majetku města a vypra-
coval návrh smlouvy o spolupráci. 
Rada města doporučuje zastupi-
telstvu města prodej domu čp. 33 
v Pivonicích za podmínek stanove-
ných ve smlouvě o spolupráci.

Podané žádosti o dotace
Během měsíce března byly podá-

ny tři žádosti o dotace: 1. Revitalizace 
veřejných prostranství v centru Bys-
třice nad Pernštejnem (rekonstrukce 
náměstí a výstavba parkoviště pod 
poliklinikou). 2. Modernizace atle-
tického stadionu u ZŠ Nádražní. 
3. Chodník v Bystřici nad Pern-
štejnem v úseku ulice Vírská a Pod 
Horou – jedná se o novostavbu chod-
níku v délce cca 420 m podél komu-
nikace II/388 uvnitř zastavěného 
území města. Akce zahrnuje zejména 
výstavbu tělesa chodníku včetně pře-
mostění dvou vodních toků, odvod-
nění chodníku a stavbou chodníku 
vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Schválení smlouvy o dílo na 
vypracování „Územně analytic-
kých podkladů správního obvodu 
Bystřice nad Pernštejnem“

Na základě požadavku zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon je 
naše město jako obec s rozšířenou 
působností povinno do konce roku 
2008 pořídit Územně analytické pod-
klady (ÚAP) celého správního obvo-
du ORP Bystřice nad Pernštejnem.
V průběhu měsíce března bylo uspo-
řádáno výběrové řízení na vypraco-
vání ÚAP. Celkem byly osloveny tři 
urbanistické kanceláře (Regio, pro-
jektový ateliér, s.r.o., Ateliér LOW, 

s.r.o., Urbanistické středisko Brno, 
s.r.o.). Jako vítěz byla vybrána fi rma 
Urbanistické středisko Brno, s cenou 
1 280 000 Kč bez DPH – 1 523 000 
s DPH. V průběhu měsíce dubna byla 
vyhlášena výzva k podávání žádostí 
na pořízení ÚAP do Integrované-
ho operačního programu (IOP). Na 
základě podané žádosti máme mož-
nost získat na pořízení ÚAP částku 
1,1 mil. Kč.

Žádost ASK Bystřice n.P. o mi-
mořádný příspěvek na úhradu 
dopravy

Rada města schválila poskytnutí 
mimořádného fi nančního příspěvku 
z grantu mládeže ve výši 10.000,- Kč 
pro ASK Bystřice nad Pernštejnem 
na úhradu dopravy na čtvrtfi nálové 
utkání Ligy dorostu ve fl orbalu.

Rada města vyhlašuje veřejnou 
soutěž na návrh „Využití Hory jako 
dominanty města“

V lokalitě Hora proběhla v pře-
dešlých létech těžba dřeva, která 
nakrátko odkryla vrchol tohoto domi-
nantního kopce našeho města. Nový 
a nečekaný pohled, který se tím ote-
vřel pozorovateli z náměstí (ale nejen 
odtud), přivedl město k úvaze, zda 
by si toto místo nezasloužilo zce-
la jiné využití než dnes, kdy je jím 
pěstování a těžba dřeva. Při rozvíjení 
této úvahy jsme přišli na souvislosti, 
které naznačují, že význam tohoto 
místa je z historického hlediska prav-
děpodobně ještě větší, než se zdá na 
první pohled. Poloha vrcholu Hory 
v jedné linii s oběma kostely ve městě 
i s kaplí na Černém Vršku ukazuje na 
hlubší historickou souvislost a vyzý-
vá k pokusu nějak konstruktivně na ni 
navázat.

Škála možných řešení, jak toto 
téma pojmout a k odkazu se přihlásit, 
může být skutečně netušená, a proto 
jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou 
soutěž a oslovit jak odbornou, tak 
i laickou veřejnost. Z předložených 
návrhů snad vzejde něco neotřelého 
a současně smysluplného. Z hledis-
ka realizace vybraného nápadu je to 
pravděpodobně mnohaletá záležitost, 
ovšem sběru nápadů a jejich vyhod-
nocení bychom se rádi věnovali do 
podzimu tohoto roku.

Nájem rybníka „Horňák“ v k. ú. 
Domanín

Dne 15. 4. 2008 obdrželo Město 
Bystřice n.P. přípis od pana L. Š., ve 
kterém upozorňuje město na to, že 
i po ukončená nájemní smlouvy dnem 
31. 12. 2002 užívá a užíval předmět 
nájmu se souhlasem města, protože 
neobdržel od města žádný návrh 
nebo výzvu ve věci ukončení nájmu. 
Odkazuje se na ust. § 676 odst. 2 OZ, 
který uvádí, že užívá-li nájemce věci 
i po skončení nájmu a pronajímatel 
proti tomu nepodá návrh na vyklizení 
nemovitosti u soudu do 30 dnů, obno-
vuje se nájemní smlouva za týchž 
podmínek, za jakých byla sjednána 
původně. Nájem sjednaný na dobu 

Z rady městaZ rady města
delší než rok se obnovuje vždy na 
rok. Uvádí dále, že žil v přesvědčení, 
že nájem trvá i nadále, nájemné hradí 
jeho synovec K. Š. Vzhledem k tomu, 
že Jednotě Orla Telnice nájem hrazen 
není, je ochoten ho doplatit. Tvrdí, 
že rybník užívá na základě nájemní 
smlouvy ze dne 24. 4. 1991 i nadále, 
má zájem jej užívat i nadále a chce jej 
v případě prodeje odkoupit.

Město Bystřice nad Pernštejnem 
uzavřelo dne 24. 4. 1991 s panem 
L. Š. a jeho otcem smlouvu o přene-
chání rybníka „Horňák“ v Domaníně 
k dočasnému užívání za účelem chovu 
ryb. Smlouva byla uzavřena na dobu 
určitou do 31. 12. 2002. Po uplynutí 
doby platnosti této smlouvy vyhlásilo 
město v souladu se zákonem o obcích 
záměr pronájmu tohoto rybníka, na 
který se přihlásil Orel jednota Telni-
ce. Na základě tohoto vyhlášeného 
záměru byla nová nájemní smlou-
va na pronájem rybníka uzavřena 
dne 13. 1. 2003 s novým nájemcem 
– Orel jednota Telnice. Smlouva byla 
uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 
2012. Město jako pronajímatel sou-
hlasilo s tím, že nájemce bude na 
rybníku provozovat loďky a rybolov 
a rybník bude sloužit veřejnosti ke 
koupání a rekreaci. Orel jednota Tel-
nice uzavřel dne 1. 1. 2004 s panem 
K. Š. smlouvu o přenechání rybníka 
k dočasnému užívání za účelem cho-
vu ryb. Smlouva byla uzavřena na 
dobu určitou do 31. 12. 2008. 

Rada města konstatovala, že je 
uzavřena platná nájemní smlouva na 
pronájem rybníka „Horňák“ na parc. 
č. 1310 o výměře 9 971 m2 v k. ú. 
Domanín mezi Městem Bystřice n.P. 
a Orlem jednotou Telnice na dobu 
určitou do 31. 12. 2012.

FRB – žádosti o půjčku z fondu 
rozvoje bydlení

Proběhlo vyhodnocení žádostí 
o půjčku z FRB, které město vyhlá-
silo 16. 1. 2008 s termínem podá-
ní žádostí do konce února 2008. 
Celkem jsme obdrželi 9 žádostí 
o půjčku v celkové sumě 800 tis. Kč. 
Dne 11. 4. 2008 byly žádosti pro-
jednány v komisi FRB. Vzhledem 
k tomu, že částka určená na půjčky 
je ve výši 872 tis. Kč, nebylo nutno 
vyřadit žádnou žádost, ani ponížit 
požadované částky. Všechny žádos-
ti splnily požadované předpoklady. 
Komise FRB i rada schválila všech 
9 žádostí o půjčku z FRB, z toho 
2 žádosti s podmínkou doložení sta-
vebního povolení.

Žádost o zvýšení příspěvku na 
činnost kulturního domu

Dne 25. 3. 2008 předložil Mgr. 
Špaček – provozovatel Kulturního 
domu v Bystřici nad Pernštejnem 
žádost o navýšení dotace na činnost 
KD na rok 2008, a to o částku asi 
322 tis. Kč. Dotace schválená zastu-
pitelstvem města v rozpočtu na rok 
2008 vycházela z platné smlouvy 
„O pronájmu a provozování Kultur-

ního domu“ a byla schválena ve výši 
2 695 tis. Kč. V prosinci loňského 
roku proběhlo jednání u starosty měs-
ta Bystřice, kde pan Špaček požado-
val zvýšení dotace na rok 2008 o 100 
– 150 tis. Kč. Z jednání vyplynulo, že 
město není dostatečně informováno 
o hospodaření s fi nančními prostřed-
ky kulturního domu, nemá informace 
o pořádaných akcích, o návštěvnosti 
jednotlivých akcí a jejich výnosnosti. 
Pan Špaček byl požádán, aby před-
ložil rozbor hospodaření kulturního 
domu. Rozbor poté předložil, a to 
rozbor roku 2006 – kde byly pouze 
shrnuty příjmy a výdaje a vyplynula 
ztráta 392.590 Kč. Dne 25. 3. 2008 
předložil pan Špaček starostovi měs-
ta přehledný rozbor pořádaných akcí, 
a to v letech 2005 – 2007 s výhledem 
na rok 2008 a přehled veškerých dal-
ších výdajů. Z rozboru vyplynulo, 
že jestliže má být zachována četnost 
a skladba pořádaných akcí kulturní-
ho domu, je nutno navýšit příspěvek. 
Rada města schvaluje navýšení dota-
ce provozovateli kulturního domu na 
rok 2008 o 200 tis. Kč.

Úhrada soudního poplatku
Dne 2. 4. 2008 město podávalo 

k soudu v Českých Budějovicích 
odvolání proti rozsudku č. j.:13Cm 
891/2006 – o přezkoumání výměn-
ného poměru akcií a určení výše 
poplatků. Po konzultaci s právním 
zástupcem Mgr. Šnajdrem, který 
město v tomto sporu s E-onem zastu-
puje a se starosty zúčastněných obcí 
ve sporu, se město odvolalo. Soud 
v Českých Budějovicích město 
vyzval zaplatit soudní poplatek za 
odvolání a to 329.256,- Kč, což rada 
schválila. Starostové zúčastněných 
obcí uhradí svůj podíl na poplatku.

Evropský den bez aut – pode-
psání Charty 2008

Naše město se každoročně připo-
juje ke dni EDBA s tím, že MHD 
je zdarma. V loňském roce jsme se 
ofi ciálně připojili k EDBA podepsá-
ním Charty 2007. Taktéž v tomto 
roce by bylo na místě tuto Charty 
2008 podepsat. Tímto podpisem 
se staneme právoplatnými členy, 
kteří se k Evropské iniciativě za 
udržitelnou dopravu připojují. Letos 
by byla MHD zdarma v pondělí  
22. 9. 2008, opětovně by dne 22. 9. 
2008 byla uzavřena místní komuni-
kace ul. Masarykovo nám., kde by 
bylo místo pro výkresy s tématem 
k EDBA (téma „Čistý vzduch všem“, 
„Zdraví les“) od mateřských školek.

Plán rekonstrukce kanaliza-
ce a vodovodu na ulicích Jívová 
a Nádražní

Zastupitelstvo města na svém 
zasedání č. 6 dne 14. 12. 2007 schvá-
lilo pod bodem 6 záměr na demoli-
ci objektu čp. 609 na ulici Jívové 
a dále záměr na výstavbu parkoviště 
a související opravu a rozvoj objektu 
Jednoty a Perníku (objekt čp. 608). 
Během přípravy bylo zjištěno, že je 
v této oblasti nutné zrekonstruovat 
(přeložit) část vodovodu a kanalizace. 

Pokračování na str. 8
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Tato věc je průběžně projednávána 
s VAS a SVK tak, aby byla zařaze-
na do plánu akcí SVK pro rok 2009. 
Rada města schválila projektovou pří-
pravu rekonstrukce kanalizace a vodo-
vodu na ulicích Jívová a Nádražní 
(u objektů čp. 608, 609) a její realiza-
ci v roce 2009 v souladu s usnesením 
zastupitelstva města 6/6/2007.

Granty na údržbu majetku
Pro rok 2008 máme v rozpočtu 

města na granty pro údržbu majetku 
schváleno 280 000 Kč. Žadatelů bylo 
8 a požadovali celkem 677 885 Kč. 
Rada města souhlasí s rozdělením 
grantů na údržbu majetku podle před-
loženého návrhu komise pro rozděle-
ní tohoto grantu:

1. Tenisový klub požadavek 
80 000 Kč - úprava odběrného mís-
ta pro zavlažování. Komise navrhuje 
40 000 Kč. 

2. MVDr. Koukal – osadní výbor 
Bratrušín požadavek 204 385 Kč 
– pokračování vybudování sporto-
viště v místní části Bratrušín. Komise 
navrhuje 30 000 Kč.

3. Dům dětí a mládeže - požadavek 
53 000 Kč - dokončení úpravy zahra-
dy pro příměstské tábory. Komise 
navrhuje 30 000 Kč.

4. Z. Skula - osadní výbor Doma-
nín požadavek 55 000 Kč - opravy 
v obecňáku Domanín: podlahy, opra-
va vstupních dveří, zateplení stropu. 
Komise navrhuje 30 000 Kč.

5. SK Bystřice nad Pernštejnem 
požadavek 174 000 Kč, opravy oválu, 
nové střídačky na tréninkovém hřišti. 
Komise navrhuje 97 500 Kč.

6. Svaz zahrádkářů požadavek 
25 000 Kč na opravy cest v koloniích. 

Komise navrhuje 15 000 Kč
7. Orel Rovné požadavek 80 000 

Kč – úpravy areálu Orla v Rovném, 
prořez stromů, dětský koutek, oplo-
cení. Komise navrhuje 30 000 Kč.

8. Junák – skauti požadavek 7 500 
Kč – opravy dešťové kanalizace, nátěr 
střechy. Komise navrhuje 7 500 Kč.

Pokračování v poskytování 
masáží na DPS

Rada města projednala v lednu 
2008 žádost MUDr. Petra Martínka 
ohledně poskytování masáží v DPS. 
Rozhodla, že do 30. 4. 2008 bude pro-
bíhat zkušební provoz, pak bude rada 
jednat o dalších podmínkách fungo-
vání. MUDr. Petr Martínek předložil 
28. 4. 2008 požadavek na posouzení 
možnosti pokračování v poskyto-
vání masáží na DPS a doložil počty 
klientů za 3 měsíce. Předpokládá, že 
do budoucna bude počet klientů stou-
pat. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o službu žádanou v komunitním plá-
nu a využívá ji cca 45% obyvatel DPS 
(za zkušební dobu), považuje odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví tuto 
službu na DPS za vhodnou a potřeb-
nou. Rada schválila pronájem míst-
nosti v DPS MUDr. Petru Martínkovi 
za účelem provozování masáží s tím, 
že nájem a služby budou stanoveny 
za dny, ve kterých služba funguje. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou do 31. 12. 2008.

Nájemní smlouva na pronájem 
prameniště v Lesoňovicích

Rada schválila uzavření nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou s dvou-
letou výpovědní lhůtou na pronájem 
prameniště v Lesoňovicích za nájem-
né 2000 Kč/rok za celkovou pronaja-
tou plochou.

Dokončení ze str. 7

V tomto příspěvku bych rád vy-
světlil postup některých oprav. Naší 
snahou je provádět veškeré opravy 
systematicky, to znamená nejdříve se 
podívat pod zem na stav inženýrských 
sítí a teprve potom opravit povrchy. 

Ulice Novoměstská
Možná u některých občanů zazní 

otázka, proč zrovna zde se opravu-
jí chodníky, když možná jinde je to 
horší. Na takto položenou otázku je 
celkem složitá odpověď. Ulice Novo-
městská, ač se to nezdá, je silnice 
krajská II/357. Stará se o ni kraj pro-
střednictvím své organizace Správa 
a údržba silnic. V minulém roce měl 
kraj v úmyslu položit nový povrch 
od Penny Marketu až ke křižovat-
ce směrem na Věchnov a Rodkov, 
s výjimkou náměstí. Město zare-
agovalo tak, že okamžitě nechalo 
prověřit inženýrské sítě pod silnicí 
a bylo zjištěno, že na ulici Novoměst-
ské je špatná kanalizace i vodovod 
a je potřebná rekonstrukce, kterou 
jsme prostřednictvím Svazu vodovodů 
a kanalizací zrealizovali. Povrch byl 
položen tedy jen v jednosměrce spolu 
s opravou opěrné zdi a s krajem bylo 
dohodnuto, že na ulici Novoměstskou 
se bude klást povrch v letošním roce, 
konkrétně na konci května a začátkem 
června. Další související věcí jsou 
zmiňované chodníky. Totiž obrubník 
u silnice bez chodníku patří k silnici, 
ovšem obrubník u chodníku již patří 
k chodníku a je tedy v majetku města. 
Jelikož obrubníky byly ve špatném 
stavu, bylo třeba je v souvislosti 
s rekonstrukcí silnice vyměnit. Ale 
jakmile „sáhnete“ do obrubníků, je 
nutno udělat něco i s chodníkem, kte-
rý také nebyl zcela v pořádku. Takže 
nic není tak jednoduché, jak na prv-
ní pohled vypadá. Tímto způsobem 
nejen šetříme prostředky města, sil-
nici fi nancuje kraj ze 100 %, rekon-
strukce kanalizace a vodovodu Svaz 
vodovodů a kanalizací ze 70 %, takže 
na město zbylo „pouze“ fi nancování 
chodníků, ale samozřejmě i všech 
zmiňovaných subjektů, neboť je před-
poklad dlouhé životnosti.

Ulice Dr. Veselého
V minulém roce proběhla rekon-

strukce vodovodu a kanalizace a také 
úprava povrhů v úseku od parkoviště 
u stadionu po ulici Luční. Na této ulici 
je situace trošku jiná, neboť kromě par-

Pro rok 2009 se připravuje rekonstrukce ulice K Domanínku (komunikace, 
chodník), tedy od Penny Marketu až k mostku v Domanínku včetně. Vzhle-
dem k předpokládaným vysokým nákladům bude patrně nutná etapizace.

Etapizovat bude nutné i přípravu nových parcel pro individuální bytovou 
výstavbu v lokalitě Rovinky. Současný stav je takový, že město nemá vol-
né stavební parcely. Pro Rovinky je vypracována dokumentace pro územní 
řízení, které probíhá. OSMI byl pověřen oslovením projektanta tak, aby roz-
dělil celou lokalitu na tři smysluplné objekty, které by bylo možné postupně 
zrealizovat.

Dále se začíná projekčně připravovat, zejména s ohledem na možnost získat 
v příštím roce dotaci ze SFDI, chodník podél komunikace I/19 v obci Lesoňo-
vice. Projekční práce rovněž započaly na řešení situace na S I., tedy možnost 
demolice domu čp. 609 (obchod paní Dostálové) a výstavba parkoviště.

Projektová příprava je nutná i u řešení nosnosti mostu v místní části 
Domanín. U jednoho z mostů byla nosnost snížena dle posudku statika na 
11 tun, což znemožňuje průjezd aut s vyšší nosností – např. kuka vůz, dovoz 
plynu, uhlí atd.

Ve spolupráci s SVK a VAS se připravuje projekt rekonstrukce, respekti-
ve přebudování kanalizace v Domanínku.

Naopak se zatím přerušila další příprava rozšíření inženýrských sítí 
v průmyslové zóně za Cormenem s koncepcí rozdělení této oblasti na 8 men-
ších parcel mezi třemi až pěti tisíci metry čtverečními, tedy pro podnikatele 
s deseti až dvaceti zaměstnanci. Je vypracována projektová dokumentace 
pro územní řízení s tím, že se bude žádat o dotaci z OP podnikání a inovace. 
Výzva byla vypsána, ovšem k velkému překvapení nemohou žádat o tento 
typ projektu obce. Výzva platí až do konce tohoto roku. 

Připravované stavební akce

Opravy v Bystřici

koviště před SZTŠ je vše ve vlastnic-
tví města. V letošním roce se dokončil 
zbytek povrchů silnic od ulice Luční 
k ulici Novoměstská a také chodníky 
od ulice Novoměstské po ulici Příční. 
Na jedné straně ulice byly vykáceny 
stromy a rozšířen chodník cca o půl 
metru, a to zejména z důvodu velké 
frekvence chodců (Orlovna, městský 
úřad a SZTŠ) a také z hlediska zimní 
údržby. Silnice zůstala v šestimetro-
vé šíři. Dalším bodem této akce byla 
dohoda s orly o úpravě před orlovnou 
a také s krajem Vysočina, v jehož 
majetku je parkoviště před SZTŠ. 
I zde se uzavřela dohoda, kdy kraj 
opravu parkoviště zafi nancoval. 

Ulice Okružní
Zde byla situace také velmi složitá. 

V minulém roce se podařilo zateplení 
a vyměna oken a balkónů na „sed-
mivchoďáku“ včetně přístupového 
chodníku ke vchodům. A možná 
Vás napadá otázka, proč se začalo 
před domem kopat až letos. Už vel-
mi dlouhá léta měl „sedmivchoďák“ 
problém s kanalizací, neboť několi-
krát do roka docházelo ke zpětnému 
chodu splašků do výtahových šachet 
a po chodbách se šířil nesnesitelný 
zápach. Zjednodušeně řečeno, kana-
lizace před domem je výš než dno 
výtahových šachet, ovšem tato kana-
lizace je v relativně dobrém stavu. Po 
usilovném několikaletém jednání se 
nám podařilo přesvědčit Svaz vodo-
vodů a kanalizací (SVK) k rekon-
strukci, která nyní probíhá. Takže 
dřív prostě nešlo kopat, protože VAS 
i SVK opravu brzdil. Nicméně nyní 
jsme obdrželi 70 % dotaci. V příštím 
roce chceme dokončit celkovou úpra-
vu před domem.

Ulice Višňová
Tady probíhají práce celkem bez 

větších zádrhelů a podle plánu. I zde 
v minulém roce proběhla rekonstruk-
ce vodovodu a kanalizací a v součas-
né době probíhá výstavba nových 
odstavných ploch chodníků a bude 
položen i nový asfaltový koberec na 
silnici.

Na těchto několika příkladech jsem 
Vám chtěl přiblížit některé složitosti 
u věcí, které na první pohled vypadají 
jednoduše, ale za realizací stojí úsilí 
mnoha lidí a mnohdy i složitá a ne 
vždy příjemná jednání.

              Josef Vojta, místostarosta

Z rady městaZ rady města

Foto: H. Jurman
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Již potřetí jsme se s žáky naší ško-
ly vydali na jazykový kurz do pře-
krásného prostředí hotelu Myslivna 
v Nedvědici. Kurz byl dvoudenní, 
proběhl 3. a 4. dubna 2008 a tento-
krát se ho zúčastnili žáci 8. ročníku. 

Pod vedením svých učitelů, ang-
lických lektorů a rodilé mluvčí pil-
ně pracovali na upevňování svých 
komunikačních dovedností a rozši-
řování slovní zásoby. Vžívali se do 
rolí pozorných posluchačů, čtenářů, 
cestovatelů, amatérských zpěváků 
či ochotnických herců. Ačkoliv vol-
ného času neměli mnoho, protože 
výuka byla opravdu intenzivní, stihli 
účastníci kurzu vyrazit i na chvíli ven, 
ohromit spolužáky svými tanečními 
kreacemi nebo předvést své umění 
v hraní kulečníku.

Konečně podívejme se, jak na 
závěr zhodnotili kurz sami žáci. 
Romana Švarcová z 8. A píše: „Na 
jazykový kurz jsem se přihlási-
la, abych získala nové zkušenosti 
s anglickým jazykem, který moc ne-
ovládám, ale po dvou dnech nabitých 
programem jsem zjistila, že angličti-
na se dá pojmout i zábavnou formou, 

3. ROČNÍK JAZYKOVÉHO KURZU 
NA ZŠ NÁDRAŽNÍ

kterou jsem si také zažila při hrách 
a scénkách.“ Petra Vášová z téže třídy 
do svého hodnocení napsala: „Náplň 
jazykového kurzu byla pestrá. Výuka 
nebyla jako ve škole, byla zde lepší 
atmosféra, žádné známkování a růz-
né bloky témat. Dokonce jsme hráli 
i pohádky, mezi kterými nechyběla 
Popelka nebo Šípková Růženka. 
Divadlo se mi líbilo nejvíc. V anglič-
tině si připadám jistější. Už se nemu-
sím bát, že mě někdo zastaví a zeptá 
se mě na cestu, klidně mu ji ukážu 
a doprovodím ho.“ Kateřina Mičínová 
z 8. A dodává: „Nikdo tu nikoho do 
ničeho nenutil. Všichni nechávali jen 
na nás, jak se budeme snažit. Moc 
se mi tu líbilo. Strašně ráda bych jela 
znovu, kdyby se mi naskytla možnost. 
Byli tu super lidi a i paní učitelky se 
netvářily tak přísně jako ve škole. Byl 
to skvělý zážitek a kéž by si všichni 
měli možnost vyzkoušet to, co my.“

Co ještě víc si přát, než spokojené 
„dušičky“ našich žáků? Příští rok se 
na jazykový kurz vypravíme určitě 
znovu.

Radka Zichová, Jana Korbářová, 
učitelky AJ

Bystřice nad Pernštejnem: V ne-
děli 11. 5. byly ofi ciálně ukonče-
ny GLOBE Games, jejich nabitý 
program začal ve čtvrtek 8. 5. gala 
večerem. Páteční dopoledne jsme 
strávili na studentské konferenci 
a odpoledne na bystřickém náměs-
tí na festivalu pro veřejnost.

Sobota proběhla ve znamení velké 
terénní strategické hry. V neděli se 
naposledy sešlo více než 200 studen-
tů na slavnostním vyhodnocení her 
a slíbili si, že se znovu potkají na 
12. GLOBE Games tentokrát ve 
městě Stříbro.

V pátek prezentovali účastníci 
ekologického programu GLOBE 
výsledky svých celoročních projektů 
na dopolední studentské konferenci 
a jejich výkony posuzovali zástup-
ci organizátorů Sdružení TEREZA 
a ZŠ Bystřice n.P., Nádražní. Jak 
řekl Petr Daniš ze Sdružení TERE-
ZA: „Našim cílem je umožnit stu-
dentům seznámit se navzájem se 
svými aktivitami, učit prezentovat 
a obhajovat výsledky svých činností 
a okamžitě poskytovat žákům zpět-
nou vazbu.“ 

Svoji práci představili i studen-
ti Gymnázia Dr. A. Hrdličky, kteří 
budou našimi zástupci na mezinárod-
ních GLOBE Games v Jihoafrické 
republice.

Odpoledne vyšel průvod účastníků 
od ZŠ v Nádražní ulici na bystřické 
náměstí, začínal koulením obrovské 
třímetrové zeměkoule – symbolem 
GLOBE Games. Na náměstí pro-
bíhal Festival GLOBE Games pro 
veřejnost. Návštěvníci mohli u 11 rů-
zných stánků nahlédnout do progra-
mu GLOBE. Zkusili si například 
měřit kvalitu vody, poznávali drob-
né vodní živočichy, zkoumali mraky 
a spoustu dalšího. Kdo zvládl alespoň 
některé úkoly, obdržel sladkou odmě-
nu – vynikající koláček. 

Festival byl doprovázen kulturním 
programem. 

V sobotu již vyrazili účastníci 

11. setkání studentů a učitelů GLOBE 11. setkání studentů a učitelů GLOBE 
Games 2008 dopadlo výborně!Games 2008 dopadlo výborně!

do přírody a zapojili se do terénní 
strategické hry. S využitím GLO-
BE měření zkoumali okolí Bystřice 
n.P., zjišťovali kvalitu vody, složení 
půdy, vegetační stupně atd. Hra byla 
letos zaměřena na spolupráci a stra-
tegickou volbu při řešení problémů. 
Všichni účastníci postupně prošli 
dvanáct stanovišť a pomocí získá-
vaných indicií hledali název legen-
dárního stromu, který roste u hradu 
Pernštejn. Znáte Vy tuto legendu? 
Váže se k místnímu tisu, dokud prý 
tento tis bude stát, bude stát i hrad 
a i celému okolí se bude dobře dařit. 
A jak se hra líbila? Názor jednoho 
týmu: „Nejvíce se nám líbilo, jak 
jsme dostali na konci semínka stromů, 
pokud se nám podaří vypěstovat strom, 
může se i z toho našeho stát legenda“. 
   Vyhodnocení a ukončení GLOBE 
Games připadlo na neděli 11. května, 
kdy se všichni účastníci dozvěděli, co 
se jim povedlo a co méně. Rozloučili 
jsme se s Bystřicí n.P. a vyhlásili mís-
to konání příštího 12. ročníku GLO-
BE Games 2009 a to město Stříbro. 

A komu děkovat? Určitě hlavním 
organizátorům této celorepublikové 
akce: Sdružení TEREZA, které je 
národním koordinátorem Programu 
GLOBE v ČR a Základní škole Bys-
třice n.P., Nádražní. 

Setkání mohlo proběhnout jen 
díky podporovatelům a to: generál-
nímu partnerovi GLOBE Games 
společnosti Wera Werk s.r.o.; GLO-
BE Games jsou připravovány ve 
spolupráci s dalšími organizacemi 
a za fi nanční podpory Visegradské-
ho fondu, Ministerstva životního 
prostředí ČR, Města Bystřice n. P, 
fi rmy Adoz s.r.o., Innel – NC, Wes-
ternového městečka - Šiklův mlýn 
s.r.o., lékárny Arnika, pekárny Kou-
delka, občanského sdružení Czech 
GLOBE Veterans. 

Garantem Programu GLOBE 
v ČR je MŠMT a MŽP ČR a gene-
rálním partnerem společnost KPMG 
ČR, s.r.o. 

Vážení čtenáři, 
rok se s rokem sešel a na školním 

statku běží sezóna opět v plném prou-
du. I letos nabízíme veřejnosti výcvi-
ky či vyjížďky do přírody i pro úplné 
začátečníky v každém 
věku. Máme k dispozi-
ci novou pískovou jíz-
dárnu a v nepříznivém 
počasí krytou halu. 

Každoročně se u nás 
pokročilí jezdci úspěš-
ně připravují pod vede-
ním kvalifi kované cvi-
čitelky Hany Bernov-
ské na zkoušky. Ti, kteří 
již licenci získali, se
účastní drezurních či 
parkurových závodů. 
Svými výbornými vý-
sledky reprezentují JK SZeŠ a ŠS 
Bystřice nad Pernštejnem nejen na 
Vysočině, ale také v Jihomoravské 
oblasti, především v Brně. Jeden 
z členů jezdeckého klubu se letos 

JEZDECKÉ ODPOLEDNE
zúčastní mistrovství ČR v parkuro-
vém skákání v kategorii dětí za jed-
notlivce i družstvo.

Abychom Vám přiblížili jezdecký 
sport, budeme opět v areálu školní-

ho statku (u vlakové-
ho nádraží) pořádat 
jezdecké odpoledne. 
Celá akce proběhne 
v sobotu 14. června. 
Začátek je ve 13 hodin 
a k vidění budou sou-
těže v parkurovém 
skákání. Připraven je 
i doprovodný program 
a samozřejmě občer-
stvení. Děti se zde 
mohou zdarma svézt 
na koni.

Přijďte i Vy podpo-
řit naše jezdce, všichni jste srdečně 
zváni. Na Vaší návštěvu se těší členo-
vé JK SZeŠ a ŠS.

Kateřina Kluzová (608 151 727)
Hana Bernovská (603 444 598)
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V pondělí 5. května navštívil naše 
gymnázium spisovatel Arnošt Lus-
tig spolu s paní doktorkou Marké-
tou Mališovou, předsedkyní Centra 
Franze Kafky v Praze. Jako správná 
celebrita si pan Lustig, jehož kniha 
Krásné zelené oči byla nominována 
na Pulitzerovu cenu, dal na čas, ale 
o to byla naše radost větší, když jsme 
ho mohli v aule přivítat.

„To se potká pan Kohn a pan 
Roubiček…“ aneb Literatura po 
americku

Od první chvíle se nám ten milý 
usměvavý „dědeček“ zalíbil. Po 
krátkém úvodu paní Mališové začal 
pan Lustig vyprávět „argentinskej 
židovskej vtip“ a pak se rozpovídal 
o (svém) psaní. Prozradil, proč tak rád 
vypráví anekdoty, a byla z toho záro-
veň i odpověď na otázku, co přednáší 
ve Spojených státech. Vysvětlil, že 
každý příběh by měl mít tři části: 
začátek, prostředek, konec a navíc 
ještě „neviditelnou“ součást – smy-
sl příběhu, poučení, pointu. A právě 
vtip je po formální stránce dokonalý, 
protože má všechny čtyři části. Oka-
mžitě jsme zalitovali, že pan Lustig 
nepřednáší literaturu i u nás.

Během svého povídání stačil však 
i udržovat čilou konverzaci s několika 
spolužáky v první řadě a ještě gloso-

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o Arnoštu 
Lustigovi… (…ale báli jste se zeptat)

vat dění kolem („Vy tam nahoře sedí-
te jako ptáci!“ „Není cukr!“)

Atmosféra v aule byla uvolněná, 
myslím, že hodně studentů čekala staré-
ho nervózního pána s přísným výrazem 
a povzdechem „ta dnešní mládež…“ 

Dostal se i k tématu, které zajíma-
lo především spolužáky: ženy. „Měl 
jsem studentku a ona mi povídá: Já 
tě mám ráda, a víš proč? Protože mi 
připomínáš mého dědečka!“

Psát je úžasné, ale obtížné
„Nejdůležitější je pro mně čest,“ 

odpovídá pan Lustig na jednu z otá-

zek (mnoho jich zůstalo nezodpo-
vězeno, ale od toho je knížka 3 x 18 
o AL). „Lidi měřím podle toho, jest-
li bych s nimi chtěl být v koncent-
račním táboře, tam si nikdo na nic 
nehraje…“ A přidává i příběh o útěku 
z transportu smrti do Dachau (podob-
né motivy mají i povídky Porgess 
a Tma nemá stín).

„Pokud se držíš vzpomínek, vypí-
šeš se hned první knížkou, ale nikdy 
se nevyčerpáš, pokud máš fanta-
zii…V mladých autorech je zvláštní 
energie, opírající se o instinkt, ne zku-

šenosti.“ Každého, kdo četl nějakou 
jeho knihu nebo viděl fi lm, musí 
překvapit ten rozdíl mezi vážností 
a naléhavostí, s jakou popisuje hrůzy 
koncentračního tábora i samotné vál-
ky a lehkostí, s níž své knihy komen-
tuje slovy „Jsem připravený z toho 
udělat frašku.“ Optimismus, který 
z dvaaosmdesátiletého pána vyzařu-
je, je vzhledem k jeho zážitkům více 
než obdivuhodný.

Jít pod povrch a hledat pravdu
Ručička se nezadržitelně blíží ke 14. 

hodině, takže zbývá poslední dotaz: 
Čím jste chtěl být, když jste byl malý? 
„Kovářem, abych byl silný. Soudcem, 
protože mě baví hledat spravedlnost. 
Potom letcem a nakonec jsem se stal 
reportérem, ale pořád jsem zůstával na 
povrchu. Chtěl jsem jít do hloubky, tak 
jsem napsal první knížku.“

Pan Lustig zaujal všechny studenty 
i profesory. Není totiž „jen“ známým 
spisovatelem, ale i osobností, jež 
inspiruje silou ducha. Protože člověk, 
který tvrdí, že zachovat si důstojnost 
i během smutného života znamená 
vyhrát, nemůže být ani jiný. Silný 
jako kovář, soudce hledající pravdu 
a s nadhledem, jaký má pilot. 

Spisovatel lže, ale vznešeně, ne 
s úmyslem někoho podvést.

Anežka Michnová

Na jednu hodinu se z nás, žáků 
třídy 9. C, stali učitelé. V počítačové 
učebně jsme učili žáčky z 1. B, jak se 
přihlásit a odhlásit na počítač. Ukázali 
jsme jim, jak otevřít složku s progra-
my a jak s některými programy pro 
prvňáky pracovat. Pak si prvňáčci 
všechno několikrát sami zkoušeli, my 
jsme na ně dohlíželi a radili jim.

Později jsme se prvňáčků zeptali:
Jak se ti líbilo učení se staršími spo-

lužáky? Jiřík – hodně se mi to líbilo, 
Viktorka – líbilo?

Používáte naše rady, které jsme 
vám dali? Ivetka, Bára, Jiřík – ano

Co tě bavilo nejvíc? Viktorka 
– malování, Bára – všechno

Učíme mladší spolužáky Zopakovali byste si hodinu se starší-
mi spolužáky ještě jednou? Bára, Jiřík, 
Ivetka – ano

A jaké jsou naše dojmy z učení 
malých žáčků?

Míša Kolářová: Práce s prvňáčky 
byla velmi zábavná a poučná.

Jolana Opluštilová: Bylo to velmi 
krásné koukat se na to, jak jsou akční 
něco se naučit.

Iveta Špačková: Byla to sranda…. je 
krásné, jak se malé děti rychle učí.

Marie Šperlinková: Bylo to velmi 
zábavné a aspoň jsme si připomněli, 
jakou starost s námi měli naši učitelé.
Marie Šperlinková, Míša Kolářová 

9. C, ZŠ T.G. Masaryka

Takový velbloud to je velice užiteč-
né zvíře. Pro Afričana je to pomocník 
i běžný dopravní prostředek a pro 
zvědavého či znaveného turistu může 
být jízda na tomto dvouhrbém zvířeti 
vítaným rozptýlením. Víte, že exis-
tuje okolo pěti set druhů velbloudů? 
Že mohou stejně jako koně závodit? 
A že je to náladové zvíře, které při 
špatném rozpoložení plive kolem 
sebe a dokáže i kousnout? A vědě-
li jste, že nejbližší velbloud nežije 
v Brněnské ZOO, ale pouhých 
20 km od nás v samém srdci Vyso-
činy, v Daňkovicích? Je to tak. Pře-
svědčit se o tom mohli žáci ze třídy 
s rozšířenou výukou jazyků, letos už 
šesťáci, na svém oblíbeném jazyko-
vém pobytu. Tentokrát by se dal spíše 
nazvat expedicí, protože během tří 
dnů se nám podařilo po vzoru Willi-
ho Foga uskutečnit cestu kolem svě-
ta. Naše cestování začínalo v Anglii, 
odkud jednotlivé výpravy směřovaly 

Kudy bloudí velbloudi …

přes severské země na jih celou Evro-
pou. Ve Finsku si vyzkoušeli tvrdý 
život polárníků, v Německu a Fran-
cii nahlédli do tajů místní kuchyně 
a pocítili i temperament jižních zemí. 
Naše kroky prozkoumaly celou Afri-
ku od písku Sahary, přes divokou 
džungli až po mys Dobré naděje. 
Právě v tento den jsme navštívili již 

zmíněné velbloudy, které společně 
s dalším zvířectvem můžete najít na 
místní velbloudí stanici. Při našem 
cestování jsme bohužel neunikli ani 
záhadnému onemocnění tečkomató-
ze, které vypuklo v noci a vyžádalo 
si radikální řešení. Po úspěšném vylé-
čení všech nemocných se mohly naše 
výpravy přesunout na žlutý kontinent 

a posléze do Ameriky. V Riu jsme 
se zúčastnili legendárního karnevalu 
a na další cestě poznali různé kmeny 
amerických Indiánů. 

Po seznámení se třemi udatnými 
bojovníky nejmenovaného kmene 
jsme zcela znaveni směřovali naši 
expedici zpět domů. Kromě výuky 
angličtiny se děti zapojily do velké-
ho množství sportovních, ale i vědo-
mostních aktivit, při nichž získávaly 
body pro své výpravy. Za zrealizová-
ní celého pobytu patří velký dík nejen 
panu majiteli penzionu v Daňkovi-
cích, ale i laskavým kuchařkám, kteří 
se o nás perfektně starali, a partne-
rům školy. Jsou to fi rmy CORMEN 
s.r.o., WERA WERK s.r.o., MEGA-
TEC s.r.o., FONOREX spol. s.r.o., 
PENNY MARKET s.r.o., paní Skal-
níková a pan Cempírek. 

Radka Hanychová, Ivana Blajzeová, 
vyučující AJ na ZŠ TGM 
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Technická pomoc
Dne 25. dubna vyjela jednotka 

na otevření bytu na ulici Okružní 
v Bystřici n.P. Po příjezdu jsme 
zjistili, že uživatel bytu se nemůže 
dostat do bytu, má zabouchnuté 
dveře a uvnitř bytu má nemohou-
cí matku, o kterou pečuje. Byt 
jsme otevřeli pomocí speciálního 
nářadí Pazet.

Dopravní nehody
Dne 26. dubna vyjela jednot-

ka k dopravní nehodě mezi obce 
Dalečín a Unčín. Po příjezdu na 
místo události jsme zjistili, že se 
jedná o nehodu 1 osobního vozi-
dla, které narazilo do stromu. 

Vybrané události HZS Bystřice nad PernštejnemVybrané události HZS Bystřice nad Pernštejnem
Na místě se nacházely 3 zraněné 
osoby, které byly před naším pří-
jezdem vytaženy projíždějícími 
řidiči. Jednotka zraněným poskytla 
předlékařskou pomoc a provedla 
úkony k zabezpečení vozidla proti 
požáru a úniku provozních kapalin. 
Po příjezdu záchranné služby jsme 
asistovali s ošetřováním zraněných 
a následným transportem do vrtul-
níku a sanity. Po zdokumentová-
ní nehody dopravní policií jsme 
naložili vrak vozidla na odtahovou 
službu a provedli úklid vozovky.

Dne 4. května v ranních hodinách 
byla jednotce nahlášena dopravní 

Hasiči v kraji Vysočina spustili 
novou službu pro občany, která by jim 
měla šetřit čas a fi nanční náklady. 

V jarních a podzimních měsících 
hasiči častěji než kdy jindy vyjíždějí 
k požárům trávy a lesních porostů. 
Častěji také vyjíždějí k požárům nebo 
k dohašování špatně zabezpečených 
ohnišť. 

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o po-
žární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákona o PO) 
fyzická osoba nesmí provádět ploš-
né vypalování porostů a i přesto je 
u nás vypalování trávy neustále oblí-
bené. Jarní úklid se ale nemusí maji-
telům zahrad nebo remízků vyplatit. 
Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ 
svou zahradu ohněm, může zaplatit 
i několikatisícovou pokutu. Při plošném 
vypalování porostů se dopouští pře-
stupku dle zákona o požární ochraně, 
za který hrozí pokuta do 25 000 Kč. 

Fyzické osoby mohou provádět 
kontrolované spalování hořlavých 
látek, např. shrabanou trávu pálit na 
hromadě. 

Podnikající právnické a podnika-
jící fyzické osoby taktéž nesmí plošně 
vypalovat porosty. Při spalování hořla-
vých látek na volném prostranství jsou 
navíc povinny stanovit opatření proti 
vzniku a šíření požáru. 

Podnikající právnické a podnikající 
fyzické osoby se při plošném vypalo-
vání porostů dopouští přestupku dle 
zákona o PO, za který hrozí pokuta do 
500 000 Kč (stejná pokuta hrozí pro 
nenahlášení požáru). 

Dále jsou povinni spalování pře-
dem oznámit příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje, který může 
případně stanovit podmínky pro tuto 
činnost nebo ji úplně zakázat.

Navíc dle zákona o PO pro fyzic-
ké osoby, podnikající právnické 
a podnikající fyzické osoby je povin-
nost bezodkladně oznamovat každý 
vzniklý požár příslušnému hasičské-
mu záchrannému sboru kraje.

Nezapomeňte také, že při pálení 
odpadu musí být vždy postupováno 

Novinka pro spoluobčany – Hlášení pálení 
elektronicky přes webové stránky hasičů 

 – už nemusíte volat
v souladu s dalšími zákony, např. 
zákonem o ovzduší, zákonem o le-
sích, zákonem o odpadech nebo 
s vyhláškami obcí.

Hlášení pálení 
Telefonem
Pálení se hlásí na Krajské operační 

a informační středisko HZS kraje 
Vysočina tel. 950 270 106. 

Při ohlášení je třeba uvést jméno, 
telefonické spojení na osobu, která bude 
spalování provádět, přesná identifi kace 
místa, kde bude spalování probíhat, 
datum spalování, hodinu od kdy do kdy 
bude spalování probíhat, případě další 
údaje, které bude požadovat příslušník 
hasičského záchranného sboru. 

Ohlášení se rozhodně neprovádí 
na čísla linek tísňového volání (112 
a 150), které slouží přímé pomoci 
postiženým. 

!NOVĚ! Elektronicky
Pálení lze nahlásit i elektronickým 

formulářem, který občané najdou na 
webových stránkách HZS kraje Vyso-
čina – www.hasici-vysocina.cz pod 
názvem „pálení klestí“, který je umístě-
ný na úvodní straně na horní liště.

Elektronický formulář občany sám 
navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslá-
ní se veškeré informace zobrazí obsluze 
operačního střediska hasičů na počíta-
čích na příslušném místě na mapě.

Hlášení nepodceňujte!
Ohlášením předejdete zbytečným 

výjezdům hasičů k ohlášeným požá-
rům trávy, lesa, odpadu atd. a také 
přesným udáním místa zajistíte, že 
pomoc hasičů bude přesnější a tím 
i rychlejší. 

Profesionální i dobrovolní hasiči 
chtějí být v očích veřejnosti vidě-
ni jako složka, která je bližnímu ku 
pomoci, nikoli jako trestající. Proto 
prosíme, nahlašte Vaše pálení biolo-
gického odpadu, třeba přes webové 
stránky hasičů na operační středisko!

Přejeme Vám všem hezké jaro 
bez „perných“ chvilek s hasiči!

nehoda 2 osobních aut na silnici 
č. 19 u Bystřice n.P. Průzkumem 
bylo zjištěno, že obě vozidla se 
nacházejí mimo vozovku a přes 
silnici leží spadlý strom, který pře-
razilo jedno z havarovaných vozi-
del. Na místě nehody se nacházel 
1 zraněný řidič, kterého záchranná 
služba ošetřila a transportovala 
do nemocnice v Novém Městě na 
Moravě. Jednotka provedla zajiš-
tění místa zásahu, odpojila auto-
baterie, rozřezala spadený strom 
a řídila provoz do příjezdu dopravní 
policie. Po vyšetření nehody byla 
vozidla vytažena pomocí jeřábu 

na odtahovou službu a proveden 
úklid vozovky.

Dne 6. května byla jednot-
ce nahlášena dopravní nehoda 
2 osobních aut mezi Lesoňovice-
mi a Štěpánovem nad Svratkou. 
Po příjezdu na místo nehody bylo 
zjištěno, že se jedná o čelní střet 
2 osobních aut, která blokova-
la oba jízdní pruhy. Na místě se 
nacházely 3 zraněné osoby, kte-
ré byly transportovány sanitními 
vozy do nemocnice. Po vyšetření 
nehody dopravní policií byla vozi-
dla naložena na odtahovou službu 
a proveden úklid vozovky.   

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

Sobota 19. dubna byla mimořádná 
pro Jiřinu a Stanislava Hulákovy. Po 
šedesáti letech si zopakovali svatbu. 
Párů, které spolu vydržely šest dekád 
není mnoho, zvláště v době, kdy se 
rozvádí každé třetí manželství. Oba 
jsou sportovci, členové Sokola, a za 
svůj fyzický a duševní stav děkují 
právě sportu, který aktivně provozo-
vali do vysokého věku. Paní Jiřina 
přestala se závodním volejbalem 
v pětapadesáti, ale rekreačně si s chu-
tí zahrála do sedmdesátky. Seniorský 
věk přinesl největší sportovní úspě-

chy Stanislavovi. V devětasedmde-
sátém roce, na Mistrovství Evropy 
ve stolním tenisu, získal stříbrnou 
medaili ve dvojicích a bronzovou 
v jednotlivcích. Oba mají spoustu 
diplomů a medailí za sportovní výko-
ny. Stanislav má také vysoká vyzna-
menání za svoji odbojovou činnost 
v době okupace. 

Během společně prožitých let 
vychovali pět dětí a dnes mají jede-
náct vnoučat a dvanáct pravnoučat. 
Oběma přejme hodně zdraví do dal-
ších společných let!                       (pf)

Zubní pohotovost ke květnu a červnu 2008
31. 5. 2008 MUDr. Jana Michalová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
  1. 6. 2008 MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
  7. 6. 2008 MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n.P.
  8. 6. 2008 MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n.P.
14. 6. 2008 MUDr. Jitka Kašparová, Nová říše 624/2
15.  6.  2008  MUDr.  Dagmar Blaháková, Vratislav. nám. 12, Nové Město n. M.
21. 6. 2008 MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n. S.
22. 6. 2008 MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár n. S.

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)

DIAMANTOVÁ SVATBA V BYSTŘICI
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SEDM DIVŮ BYSTŘICKA

Připomínáme, že hlasovat můžete každý měsíc a hlas můžete dát jakékoliv 
památce či pozoruhodnosti, která vás zaujala. Pište na TIC Bystřice, Masary-
kovo n. 1 či mailujte na info@bystricenp.cz.  Více najdete na s. 24 a 25.

Po čtyřech měsících hlasování se pořadí v čele mnoho nemění. Vede už jasně 
hrad Pernštejn před kostelem sv. Michaela ve Vítochově! Na 3. - 6. místě se 
drží s minimálními rozdíly Vírská přehrada, Zubštejn, Vysoká skála u Ště-
pánova a Trenkova rokle. S odstupem vrcholí i boj o 7. místo a je docela 
vyrovnaný. Fotky Vysoká skála u Štěpánova našich kandidátů najdete na 
http://www.kampocesku.cz/view.php?cisloclanku=2008030077. Hlasovat 
můžete ještě celý měsíc červen! Neváhejte a odevzdejte svůj poslední hlas! 
O prázdninách bude celá akce vyhodnocena, o všem budete včas informováni.

V minulém čísle Bystřicka vyšla krátká vzpomínka na sochaře a spisovatele 
Vladimíra Preclíka, který zemřel 3. dubna 2008. Autor nekrologu se nezmínil 
o jeho blízkém vztahu k našemu městu. Od ledna 1990 se Vladimír Preclík 
aktivně zúčastnil jednání organizátorů připravované pražské výstavy „Kde 
domov můj?“ s bystřickým OF a radou města o zapůjčení sochy TGM do Pra-
hy. Poprvé navštívil naše město 7. února 1990 spolu s herečkou Milenou Dvor-
skou a organizátorem výstavy dr. Císařovským. Setkání v kulturním domě se 
zúčastnily stovky občanů a po prosbě přednesené Milenou Dvorskou obča-
né odsouhlasili zapůjčení sochy na výstavu do Prahy. Podobné záležitosti se 
v tehdy pohnuté době řešily přímou demokracií.

V průběhu jara 1990 byl několikrát spolu se synem Vincence Makovského 
Ing.arch. Zdeňkem Makovským poradcem města při obnovení památníku TGM. 
I jeho zásluhou byla socha umístěna na původním místě před školou, i když byla 
navrhována i jiná místa. Spolu s ředitelkou pražské výstavy Mášou Konečnou 
a dr. Cisařovským převzal sochu TGM ve středu 2. dubna 1990 v Horácké galerii 
v Novém Městě na Moravě, kde byla od svého třetího odstranění 16. září 1984 
deponována na vnitřním dvoře. 

Bystřická socha TGM byla ústředním bodem výstavy „Kde domov můj?“ ve 
dnech 4. května až 7. června 1990. Stála na dolním konci Václavského náměs-
tí. Tolik k doplnění historie roku 1990 v našem městě.                Petr Dvořáček

Ohlas na Vladimíra Preclíka
BYL PŘI OBNOVENÍ TGM

Adresa:  DS Mitrov 1
 Strážek 592 53
Ředitel:  Mgr. Bc. Oldřich Brož
 www.domovmitrov.cz

Domov pro seniory Mitrov (dále jen DS):
Posláním domova důchodců Mitrov je 

zajištění podpory seniorům tak, aby byla 
zajištěna smysluplnost každodenního žití při 
zachování dosavadních schopností a lidské 
důstojnosti.

Domov nabízí rezidenční služby (ubyto-
vání, stravování, úklid, péče o ošacení).

Domov podporuje péči tělesnou, duševní, 
duchovní, kulturní.

Cílovou skupinu uživatelů DS Mitrov 
jsou:
 - uživatelé se ztrátou či snížením soběstač-
nosti v základních životních dovednostech
a)  neschopnost zajistit si osobní péči,
b) neschopnost zajistit si kontakt a orientaci
     v sociální síti,
c) neschopnost uplatňovat své nároky a práva,
 - uživatelé, u nichž došlo během pobytu ke 
zhoršení zdravotního stavu v důsledku chro-

DOMOV PRO SENIORY MITROV
nického onemocnění nebo stáří
 - uživatelé 
a) lidé s onemocněním demence,
b) lidé s Alzheimerovou chorobou demence,
c) lidé s jinými druhy demencí dle individu-
álního posouzení.

Domov se zvláštním režimem (dále jen 
DZR):

Posláním oddělení Slunečnice je nabídnout 
podporu a služby odpovídající zhoršujícímu 
se stavu uživatele v důsledku onemocnění 
demencí v případě, že rodina a blízké oko-
lí není schopno již pomoc a péči adekvátně 
zvládnout.

Cílovou skupinou uživatelů DZR Mitrov 
je:
 - uživatelé vyžadující zvláštní režim: 
a) stařecká demence,
b) Alzheimerova demence,
c) jiné druhy demencí dle individuálního 
posouzení.
(v příštím čísle zveřejníme komu nemůže 
naše zařízení poskytnout služby, cíle a prin-
cipy služby)

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

ZPRÁVY Z MĚSTA A ZAJÍMAVOSTI

• Stříhání psů, Hodonín u Kunštátu, 
t. 721308702
• Hledáme brigádníky na rozvoz knih 
s vlastním autem. Tel.: 739 067 695. 
Vhodné i pro důchodce.
• Dostali jste se do dluhů? Máte 
exekuce? Dokážeme vám pomoci.
Volejte 733 627 701. 
• Představte si, že můžete získat až 
5000 Kč měsíčně navíc. Vlastníte 
automobil, plot, dům či pozemek? 
Jednoduše tyto plochy pronajmě-
te pro reklamní účely a nechte je 
vydělávat. Volejte za běžný tarif: 
560 560 500.

• Hledáme hodnou a spolehlivou 
paní na hlídání dvou holčiček. Obec 
Dalečín. Více na tel. 566 573 083 
od 18 hod
• Hledám ke koupi starší RD vhod-
ný k rekreaci, chalupu, chatu, used-
lost na Bystřicku, do 1,8 mil. Kč. 
Tel.: 608245425
• RYCHLÉ PŮJČKY BEZ POPLAT-
KU PŘEDEM tel:777 571 593
• Městys Strážek nabízí k prodeji 
objekt bývalé mateřské školy. Jed-
ná se o třípodlažní budovu, částeč-
ně podsklepenou. Bližší informace 
na tel.: 737 847 867.

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
společně s Hospodářskou komorou ČR 
a spotřebitelskými organizacemi spus-
tilo od 1. 4. 2008 projekt „mimosoudní 
řešení spotřebitelských sporů“.(ADR)

Jde o alternativní postup, tedy jiný 
postup než klasickou soudní cestou.
V tomto systému jsou řešeny spory, 
které vznikají z neplnění smluvních 
závazků, kde na jedné straně stojí pod-
nikatel a na druhé straně spotřebitel. 
Klasickým spotřebitelským sporem 
jsou například spory o uznání rekla-
mace vad zboží koupeného v obcho-
dě, ale i jiné spory, které vznikají 
z právních vztahů mezi podnikateli 
a spotřebiteli.

Cílem celého projektu je nasta-
vit účinný systém, který zrychlí 
a zjednoduší řešení spotřebitelských 
problémů. Najít levné, efektivní 
a rychlé řešení spotřebitelských sporů.
Jak řízení probíhá: 
1. poskytnutí kvalifi kované informace 
2. mediace 
3. rozhodčí řízení 
Například:
1. Pokud se strany dohodnou, že 
jejich spor by bylo snazší řešit jinou 
než soudní cestou, mohou navštívit 
kontaktní místo, popřípadě vyplní 
jednoduchý formulář a odešlou jej na 

příslušné kontaktní místo.
2. Pracovník kontaktního místa po-
skytne kvalifi kované informace a do-
poručí způsob řešení sporu a pokud 
spor nevyřeší přímo na místě, zařídí 
všechny podstatné kroky k zahájení 
mediace nebo rozhodčího řízení. Celý 
systém je založen na dobrovolné účas-
ti stran. Rovněž se zahájením rozhod-
čího řízení musí souhlasit obě strany.
3. Výsledkem mimosoudního řízení 
je závazná dohoda v případě mediace 
a v případě rozhodčího řízení vykona-
telný rozhodčí nález.
4. Výhody, který systém přináší jsou 
především v tom, že mediace je zdar-
ma a odměna za činnost mediátora 
je hrazena Ministerstvem průmyslu 
a obchodu.

V případě rozhodčího řízení zaplatí 
strana podávající žalobu poplatek za 
rozhodčí řízení (3% z hodnoty předmě-
tu sporu, nejméně 800,-Kč). Odměnu za 
práci rozhodce, pak hradí Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Další nespornou 
výhodou je i rychlost řízení.

Seznam kontaktních míst a formu-
lář, který je třeba vyplnit, získáte na 
obecním živnostenském úřadě, popří-
padě na webových stránkách města 
Bystřice n. P.    Ing. Marie Nováčková, 

obecní živnostenský úřad

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
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KULTURA

Varhany v kostele sv. Vavřince v rámci festivalu 
Concentus Moraviae rozezní Marek Toporowski

by pokračoval ve Francii, Německu 
a Holandsku. V průběhu svých stu-
dií obdržel četná ocenění a čestná 
uznání, z nichž nejdůležitější je první 

cena na cembalo-
vé soutěži Wan-
dy Landowské 
v Krakově v roce 
1985.

Marek Topo-
rowski koncer-
tuje v Polsku i v 
zahraničí. Nahrál 
několik CD a je 
zkušeným peda-

gogem. V letech 1990 – 1991 vyučoval 
hře na cembalo sárské Vysoké hudeb-
ní škole.  V současné době vede cem-
balovou třídu na Hudební akademii 
v Katovicích.

Marek Toporowski ovládá se stej-
nou bravurou hru na cembalo, var-
hany, je skvělým komorním hráčem 
i dirigentem, jehož specializací je ora-
torní hudba. Spo-
juje temperament 
romantického 
virtuóza s hlu-
bokou znalostí 
dobové interpre-
tační praxe. Jeho 
široké zájmy ne-
jsou omezeny 
pouze na barokní 
hudbu, ale překra-
čují až do období romantismu.

Je absolventem Hudební akade-
mie ve Varšavě, kde studoval hru na 
varhany u Józefa Serafi na a cembalo 
u Leszka Kędrackeho. Ve studiích hud-

Concentus Moraviae premiérově 
v muzeu

Nově zrekonstruované půdní pro-
story Městského muzea v Bystřici 
nad Pernštejnem přivítají návštěvní-
ky koncertu slovenského Lotz tria ve 
složení: 

Róbert Šebesta – basetový roh I 
Ronald Šebesta – basetový roh II 
Andreas Fink – basetový roh III
Dechovou harmonii Lotz Trio tvo-

ří hráči koncertující na replikách tří 
dobových (historických) basetových 
rohů Theodora Lotze, po němž je 
soubor pojmenován. Uměleckým 
působením vycházejícím z dobové 
interpretační praxe 
se Lotz Trio snaží 
navázat na oblíbenost 
dechových harmonií 
z období hudebního 
klasicismu, přičemž 
jedno z nejoblíbe-
nějších seskupení 
dechových nástrojů 
v tomto období bylo 
právě trio basetových 
rohů.

Repertoár Lotz 
Tria je sestaven 
z původní hudby 
nazývané němec-
kým názvem Har-
moniemusik, mezi 
níž dominuje tvorba 

W. A. Mozarta, doplněná skladba-
mi dalších známých středoevrop-
ských skladatelů Antonia Salieriho, 
Martín I Solera, Antona Stadlera, 
Vojtěcha Nudery, Johanna Josepha 
Röslera, Antona Wolanka, na Sloven-
sku působícího Juraje Družeckého 
a dalších. Mimořádně oblíbenými 
jsou dobové úpravy vybraných částí 
z Mozartových oper Die Zauberfl ö-
te, Le nozze di Figaro a Don Gio-
vanni. Lotz Trio pravidelně účinkuje 
v rámci středoevropských hudebních 
festivalů doma i v zahraničí. 

Z Á P I S   D O   H U D E B N Í   Š K O L Y   Y A M A H A
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 50 (pasáž) 

Školní rok 2008/09
 možnost zápisu v místě školy každou středu 

v měsíci červnu, od 13.00 – 16.00 hod.
na www.yamahaskola.cz, 

tel. 603 827 735

V y u č o v a n é  o b o r y
První krůčky k hudbě         od dvou do čtyř let, rozvíjení hudebnosti
                                             písněmi, hrou na rytm. a melod.nástroje,
                                             hudebně pohybovými činnostmi aj.
Rytmické krůčky                navazující předškolní program, rozvoj hud.
                                             představivosti, základy hudební nauky, hra 
                                             na fl étnu, rytm. a melod. nástroje aj. 
Zobcová fl étna                    pro děti od šesti let, mládež a dospělé
                                             sopránová a altová fl étna
                                             dále možnost společné výuky rodiče a děti 
Keybord  FKK (klávesy)   propracovaná metodika hry od šesti let
Keybord  FK                       propracovaná metodika hry od osmi let, 
                                             dále pro mládež a dospělé
Zpěv (pop-rock zpěv)        pro děti od osmi let, mládež a dospělé         
                                             intonační čistota, zpěv na mikrofon, 
                                             vokální skupiny
Klavír                                  pro děti od sedmi let, mládež a dospělé

Poděkování  a  pozváníPoděkování  a  pozvání
Milí přátelé. Školní rok se pomalu 

chýlí ke konci, a tak mi dovolte malé 
ohlédnutí. Orchestr N. Kyjovského 
má za sebou mnoho koncertů a mno-
ho nastudovaných nových skladeb. 
Na koncerty pro Charitní dům na 
Moravci a pro XX. ročník Hudeb-
ních slavností Vysočiny v Humpolci 
jsme zvolili tradiční, klasický reper-
toár. Žánrově odlišný a netradiční byl 
koncert Balady a Romance, kde byla 
naším hostem rocková kapela ARZE-
NAL. Velice nás potěšila vaše velká 
účast a tím i fi nanční podpora. A co 
jsme pořídili za tyto peníze? Vníma-
vější jedinci si mohli povšimnout, že 
se pyšníme krásnými, novými stojany 
na noty. Už jsme je opravdu potřebo-
vali. A to, že je máme, je i vaše záslu-
ha. Velkorysým sponzorským darem 
10 000 Kč přispěla fi rma Wera werk. 

Jí, i vám všem, kteří nás podporujete, 
proto patří náš velký dík. Smyčcový 
Orchestr N. Kyjovského má v nejbližší 
době před sebou dva koncerty. Velmi 
nás potěšila pozvánka T. O. Zmijá-
ci účastnit se s koncertem Balady 
a Romance na již tradičním festivalu 
Olešnická kytka. Pozvání jsme při-
jali a slyšet nás můžete v pátek 6. 
června 2008 v 21:00 v Olešnici, viz. 
pozvánka. 

Přesně za měsíc 6. července bude 
orchestr se stejným koncertem hos-
tem festivalu Bystřické kulturní léto. 
Uslyšíte některé skladby, které již 
zazněly v listopadu, ale i úplné novin-
ky, které pro vás pilně nacvičujeme. 

Tak se těšíme na setkání s vámi 
a přejeme vám krásné léto. 

Za Orchestr N. Kyjovského 
Lenka Macháčková
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KNIHOVNA A ZUŠ

Městská knihovna informuje

V průběhu měsíce dubna zaevidovala městská knihovna 
celkem 114 nových svazků knih, z nichž vám nabízíme tento 
malý výběr.
Knihy pro dospělé:
Amirrezvani Anita  Krev květů
Bubílková Zuzana  Celebrity
Cornwell Patricia  V ohrožení
David Petr   1000 divů Česka
Dousková Irena  Čím se liší tato noc
Dýrová Jitka  Kardiofi tness
Ferjenčík Ján  Úvod do metodologie psy-
   chologického výzkumu
Fikotová-Connolly Olga Kruhy osudu
Fuchsová Irena  Když je muž v lázních
Gage Diane  Aloe Vera
Hanibal Jiří  Velmož tří králů
Chant Christopher  Encyklopedie parních lodí
Jackson Lisa  Na prahu smrti
Janoška Martin  Nejkrásnější vodopády Čes- 
   ké republiky
Jazairiová Pavla  Jiná Afrika
Käsinger Heinz  Šnorchlování
Nir Yehuda  Zmařené dětství
Pekárková Iva  Láska v Londýně
Penney Stef  Vlčí něha
Vandenberg Philipp  Faraonka
Zelinková Olga  Dyslexie v předškolním 
   věku?
Knihy pro mládež:
Bobek Miroslav  Moja, Tatu a tiplíci
Brezina Thomas  Kočičí holka
Brezina Thomas  Zombie z jeskyně
Crummenerl Rainer  Přírodní katastrofy
Drijverová Martina  Kouzelná zvířátka
Francková Zuzana  Nekonečný pád
Goscinny René  Asterix a Caesarův vavříno-
   vý věnec
Richardson E. E.  Vetřelci
Skelton Matthew  Dračí kniha
Springer Nancy  Případ pohřešovaného mar-
   kýze
Stínil Luděk  Střet s láskou

Během měsíce května proběhla celková rekonstrukce osvět-
lení ve všech prostorách městské knihovny a byla zcela pře-
budována a nově vybavena internetová studovna. Věříme,že 
naši čtenáři a uživatelé tyto změny ocení, a že chvíle strávené 
v naší knihovně budou pro ně ještě příjemnější.

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

Oddìlení pro dìti
Èt      8,00 - 12,00

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

Všechna oddìlení 
mìstské knihovny

budou
z dùvodu dovolené

UZAVØENA
pondìlí - pátek
28.7. - 1.8.2008

Ředitelství základní umělecké školy oznamujeŘeditelství základní umělecké školy oznamuje
Talentové zkoušky pro zájemce o studium hudebního nebo výtvarného oboru pro školní rok 

2008 – 9 se budou konat následovně:
 - pro zájemce o hudební obor 26. května nebo 3. června nebo 5. června 2008 mezi 14.00 
a 16.00 hodinou, hlaste se u p. řed. Evy Bagarové v ředitelně školy nebo telefonicky na t. č. 566 
552 210 nebo 777 122 105,
 - pro zájemce o výtvarný obor 20. nebo 27. května nebo 3. června 2008 od 14.00 do 15.00 
hodin, hlaste se u p. uč. Marie Nedvědové v učebně výtvarného oboru, svoje domácí výtvarné 
práce si vezměte na ukázku s sebou. Telefonní číslo v případě dotazů – 566 552 210.

Studium na ZUŠ je prvním stupněm základního školství uměleckého typu, kromě běžné 
hudební a výtvarné výuky připravuje rovněž zájemce ke studiu na umělecky a pedagogicky 
zaměřených středních a vysokých školách.    

 Mgr. Eva Bagarová, ředitelka ZUŠ v Bystřici n.P.

Jak jsou Teplice daleko? Počtem kilometrů velmi, a neméně dalekým cílem bylo toto seve-
ročeské město pro šestici žáků ZUŠ, kteří se letos zapojili do soutěže ve hře na akordeon. Jejím 
vyvrcholením bylo celostátní kolo, konané právě v Teplicích ve dnech 1. až 3. května.

Bylo třeba projít vítězně školním, okresním i krajským kolem, a všude předvést tak přesvěd-
čivý výsledek, aby odborná porota poslala 
soutěžícího reprezen- tovat i dále. Byla to tedy 
dlouhá cesta a prsty žáků nahrály „mnoho 
kilometrů“ po kláve- sách a knofl ících akor-
deonů. Jejich pečli- vá příprava se zúročila 
v podobě dosažených výsledků: Adam Skalník 
získal 3. místo v kraj- ském kole (pedagogické 
vedení Dana Makov- ská), Josef Vojta obsadil 
2. místo v krajském kole (pedagogické vede-
ní Dita Dudková) a čtyři žákyně postou-
pily do celostátního kola v Teplicích, kde 
výborně reprezento- valy naši ZUŠ i město 
a v nemalé konkuren- ci nejlepších žáků jednot-
livých krajů dosáhly tohoto ocenění: Helena 
Bukáčková - 2. místo, Pavlína Bukáčková - 1. místo, Simona Břenková - 3. místo a Jana Tro-
janová - 2. místo (pedagogické vedení Milada Krásenská). Nejvyššího ohodnocení v kategorii 
komorní hry dosáhlo akordeonové duo Simona Břenková a Pavlína Bukáčková, které obsadily 
1. místo ve své věkové kategorii. Všem žákům patří velké blahopřání. Poděkování si dovolujeme 
vyslovit také panu Zdeňku Vetešníkovi za sponzorský dar v podobě dopravy účastníků a nástrojů 
na soutěž.                                                                                                                Milada Krásenská

Jménem vedení školy srdečně blahopřeji všem žákům, kteří v letošním školním roce výbor-
ně reprezentovali naši ZUŠku, poděkování patří i všem pedagogům, kteří je připravili a doved-
li ke skvělým výsledkům.                               Eva Bagarová

Z DENÍKU CESTOVATELEKZ DENÍKU CESTOVATELEK
Radostné opojení, štěstí, snad i pro některé mírná nespokojenost, že se to nepovedlo na sto pro-

cent, ale hlavně konečně vytoužený odpočinek. Po několika měsících namáhavé práce si můžeme 
oddechnout. Soutěž základních uměleckých škol ve hře na akordeon máme pro tentokrát, řekla 
bych, úspěšně za sebou. I když jsme si neodvezli všechna první místa, byl to pro nás určitě příjem-
ný zážitek, který se ovšem neobešel bez menších problémů. Nepohodlné ubytování na místním 
internátě nebylo nic nezvladatelného. Ale první soutěžní den začal jeden z nástrojů vydávat podiv-
né zvuky a po bližším prozkoumání se zjistilo, že se trošku rozlepuje měch. No, trošku... zkrát-
ka byl děravý. Co se dalo dělat, nevzdávali jsme naděje a paní učitelka už domlouvala náhradní 
nástroj, zatímco já se Simonou byla vyslána na speciální misi - koupit lepidlo. Já jako „specialista 
na chemopren“ vyzvídala od zdejších prodavaček všechny jeho vlastnosti. Ty očividně netušily, 
oč běží a posílaly nás do stavebnin a prodejen koupelnových potřeb. Čas ale hrál proti nám, takže 
jsme nakonec koupily první věc, co nám přišla pod ruku a už jsme se modlily, aby to rychle zaschlo 
a hlavně - drželo. Štěstí se k nám neotočilo zády, a tak holky v duu odehrály perfektně a odvezly 
si nejvyšší ocenění.

Myslím, že letos si náš „výlet“ do Teplic užil snad každý, zasmáli jsme se, zahráli si a snad 
i nechali inspirovat k dalšímu hraní. Moc bych ale chtěla poděkovat hlavně naší paní učitelce 
Krásenské, u níž obdivuju její trpělivost. Ono zvládnout čtyři pubertální holky vyžaduje asi silné 
nervy... Ale nebojte, my z toho vyrosteme... snad.

No ale ani ten náš vysněný odpočinek nebude pro některé trvat tak dlouho. Já sice už další 
soutěž zřejmě nestihnu, ale mladší talentovaní žáci se mohou těšit za tři roky na pokračování. 
A nám pak nezbývá nic jiného, než jim držet palce!                                  zapsala Jana Trojanová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SOUTĚŽILA V TEPLICÍCH

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

Blíží se období let-
ních prázdnin a proto 
i v letošním roce bude 
prázdninová půjčovní 
doba městské knihovny 
nepatrně upravená.
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  KULTURA

smutek, socha jako akt usmíření 
a vyrovnání se s tragédií. Podstavec 
s letopočtem 1881 zřejmě připomíná 
až obnovu tohoto artefaktu. Původně 
musel být starší, což potvrzují i dří-
vější mapy, neboť kult Jana Nepo-
muckého byl živější dříve než na 
konci 19. století. Proměna této sochy 
však nebrala konce. Zatímco původ-
ně držel světec tak jako dnes kříž na 
prsou, na fotografi i z 20. let minulého 
století měl ruce sepjaté. Mnozí si mys-
leli, že šlo o jinou sochu, ale sochař 
Tomáš Skalík přišel na to, že hlava 
i sepjaté ruce této sochy byly dřevěné 
a že šlo tedy jen o nouzovou opravu 
už poničeného díla. Další oprava se 
zřejmě vrátila k původní verzi, socha 
však stále chřadla, celá otlučená se 
válela koncem 80. let pod skálou na 
kraji lesa a poté zmizela docela.

K pátrání vybídla před rokem paní 
Ing. Eva Zamazalová, torzo se poda-
řilo najít na zahradě ve Víru a sochař 
Tomáš Skalík z Opavy vyrobil její 
repliku z umělého kamene. Bystřická 
radnice za pomoci obce Vír přistou-
pila k tomuto nelevnému projektu, 
aby „z úcty ke svému kraji a jeho tra-
dicím“ oživila další krásné místo na 
Bystřicku. Jan Nepomucký, populár-
ní český světec známý po celé Evro-
pě a také spolupatron města Bystřice, 
tak nad námi zase bdí u „Bystřičky“. 
Jeden z řečníků neměl pravdu v tom, 

že dnes je jiná doba a že se už nemod-
líme. Podstatná část z přítomných se 
možná modlí pravidelně a mnozí prá-
vě i k Janu Nepomuckému.

Už ve středu před slavností vložil 
bystřický starosta Karel Pačiska za 
asistence vírského starosty, autora 
sochy i dalších přítomných dovnitř 
díla poselství pro budoucí generace. 
Na slavnostní odhalení a posvěcení 
nové sochy se pak sešlo na dvě stě 
občanů. Vyslechli si projevy regio-
nálních politiků (od místostarosty 
Bystřice J. Vojty, přes jeho kolegyni 
ze Žďáru D. Zvěřinovou, vírského sta-
rostu L. Stalmacha, sochaře T. Skalí-
ka a radního kraje J. Huláka až po 
senátora J. Novotného), ale i půvabný 
zpěv dětského sboru Studánka. Sochu 
odhalil Josef Vojta, pamětní desku 
pak Ladislav Stalmach. Vysvěcení 
sochy a požehnání poutníkům měl 
ve své režii velkomeziříčský děkan 
a známý aktivní poutník Jan Peňáz 
za asistence jáhna Ladislava Kince. 
Pan děkan také promluvil o velikosti 
„kontroverzního“ světce Nepomuc-
kého a připomenul, že je potřeba být 
stále „kontra“ proti nehodným lidem, 
spolkům, stranám...

Příjemné posezení v nedalekém 
autokempu Na Kopci (bývalá Jitřenka) 
pak zakončilo pěkné sobotní odpoled-
ne. Svatý Jene Nepomucký, drž nad 
námi svou ochrannou ruku nadále!
                    text i foto: Hynek Jurman

Svatý Jan na svém místě

Starosta Bystřice K. Pačiska vkládá poselství budoucím pokolením.

Poutníci se scházejí pod ještě zahalenou sochou.

Místostarosta J. Vojta, starosta K. Pačiska, místostarostka Žďáru 
D. Zvěřinová, exministr B. Sobotka a krajský zastupitel Vl. Novotný 
v nové expozici na bývalé půdě.

Hosté i pěvecký sbor Studánka jsou v pohotovosti. 

Pan děkan Peňáz světí sochu sv. Jana Nepomuckého.

Dokončení ze str. 1

budově všem zpříjemnili čas svým 
vystoupením žáci místní „lidušky“.

Chodba v I. patře je plná nostalgic-
kých akvarelů staré Bystřice (autor 
František Dvořáček). Rohová míst-
nost vymalovaná v duchu druhého 
rokoka nás donutí k zamyšlení nad 
životní úrovní malého městečka. 

Následuje expozice XIX. stole-
tí. Prostorové modely urbanistic-
kého vývoje města jsou prozatím 
jedinými exponáty v této míst-
nosti. Výhledově je doplní repliky 
důležitých listin. Stará třída a kabi-
net plný milých školních pomů-
cek navodí atmosféru starého c. k. 

Rakouska. Galerie na půdě se stala 
konečným cílem všech návštěv-
níků. Umělecké výtvory bystřic-
kých výtvarníků, módní přehlídka 
a opětovné vystoupení žáků a pe-
dagogů ze ZUŠ umocnily celkový 
dojem. Nechybělo samozřejmě 
drobné občerstvení (dík patří panu 
Koudelkovi). Několik stovek spo-
kojených návštěvníků opouštělo 
po dvou hodinách muzeum. Na 
závěr snad zápis z pamětní knihy 
od pana Františka Tržila staršího 
z Lednice:

„Není na světě člověka, který by 
v tomto muzeu nenašel téma pro 
sebe.“                             Vlado Cisár

Městské muzeum otevřeno
Dokončení ze str. 1
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ZPRÁVY Z MĚSTA A ZAJÍMAVOSTI

Autor obnovené sochy

Tomáš SKALÍK se narodil 
6. 10. 1978 v Opavě, kde vystu-
doval uměleckou průmyslovku se 
specializací na navrhování hraček. 
Následovala čtyřletá studia restau-
rátorství v Litomyšli a do loňského 
roku pak studia na FAVU v Brně. Od 
února letošního roku vlastní licenci 
na restaurování soch, fasád, štuků a 
vůbec všech anorganických materiá-

lů a shodou okolností přijal zakázku 
Města Bystřice vytvořit repliku sv. 
Jana Nepomuckého.

„Byla to pro mne výjimečná práce. 
Pochopit torzo a navázat tím, co neby-
lo známo,“ svěřil se mi umělec druhé-
ho dne po odhalení sochy. Včas objel 
sochy stejného světce v okolí, pořídil 
si dokumentaci a poté tvořil. Socha se 
nakonec, aniž by místo předem pro-
měřoval, vešla pod skalnatý výběžek 
s přesností na jeden centimetr!

Kromě restaurování se Tomáš 
Skalík věnuje laserové tvorbě a své 
výtvory z netradičních materiálů by 
měl letos vystavovat v Pardubicích. 
Má už na kontě řadu výstav na růz-
ných místech Moravy i v Čechách, 
aktivně se též věnoval hudbě.

Skromný umělec navštívil s part-
nerkou i naše infocentrum, pochválil 
přijemné prostředí a do kroniky zapsal 
i toto: „Do Opavy vezeme pozdravy 
a doporučení: Byli jsme v Bystřici, 
zajeďte tam, stojí za vidění!“

Hynek Jurman 

SK Bystřice n.P. 
Den dětí 

1. června 2008 
od 9.00 do 12.00 hodin

Stadion SK Bystřice n.P.

Program: 
nafukovací atrakce 

střelba ze vzduchovky
skákání v pytlích 

jízda na koni
chůze na chůdách

tombola

ZUŠ a KD v Bystřici n.P. 
pořádají 11. června 2008 

v 17.00 hodin
v malém sále kulturního domu

koncert 
dětského pěveckého sboru 

STUDÁNKA. 

Na programu jsou skladby 
Bohuslava Martinů 

a Josefa Kšici.

Výstava dětských výtvarných pracíVýstava dětských výtvarných prací

Ve čtvrtek dne 29. 4. 2008 v odpo-
ledních hodinách byla zahájena za 
značného zájmu návštěvníků i médií 
ve vchodu B MěÚ v Bystřici nad 
Pernštejnem výstava dětských výtvar-
ných prací přihlášených do soutěže 
„Navrhujeme poštovní známku pro 
Bystřicko“.

Úvodní slovo patřilo zástupcům 
pořadatele soutěže, tedy za Město 
Bystřice n. P Ing. Karlu Pačiskovi, 
Bc. Josefovi Vojtovi a za Mikroregi-
on Bystřicko Augustinovi Holému, 
kteří shodně ocenili práci dětí, škol 
i rodičů směřující ke znalostem kra-
jiny a pamětihodností našeho regio-
nu. Vernisáž výstavy byla doplněna 
vystoupením tria žáků ZUŠ Bystřice 
n. P pod vedením paní uč. Olivové. 
Po milém hudebním zážitku pře-
dali za velkého zájmu přítomných 
i médií (konkrétně TV Prima, která 
z naší vernisáže odvysílala reportáž 
v regionálním i večerním zpravodaj-
ství) pořadatelé soutěže sedmi auto-
rům vítězných prací diplomy a ceny 
včetně aršíku známek s přítiskem 
reprodukce vybrané dětské kresby. 

Poté proběhl za velkého ohlasu slav-
nostní křest nové poštovní známky 
pro Bystřicko nachystaným sektem 
a následně slavnostní přípitek se 
všemi vítězi jejich dětským šampaň-
ským. V dubnovém čísle jsme Vám 
jmenovitě představili všechny auto-
ry vítězných prací a nyní Vám vřele 
doporučujeme si jejich práce i práce 
ostatních autorů osobně prohlédnout 
ve vchodě B Městského úřadu. 

V závěru přátelského setkání Ing. 
Karel Pačiska poděkoval všem, kteří 
se podíleli na přípravě celé soutěže 

a výstavy a také sponzorovi občer-
stvení fi rmě Pekařství Koudelka. 
Projevil radost nad tím, že se 
z těchto dětských soutěží pořádaných 
v rámci projektu „Vysočinou za zdra-
vím i poznáním“ stává jedna z milých 
bystřických tradic.

Výstava je k zhlédnutí do 30. 5. 
2008 a následně bude přemístěna do 
Prosetína, poté do Rovečného, Rož-
né, Víru a Štěpánova nad Svratkou.

Z vybrané vítězné práce byl vytiš-
těn přítisk k poštovní známce s nomi-
nální hodnotou 10 Kč, kterou máte 
možnost si zakoupit v Turistickém 
informačním centru v Bystřici nad 
Pernštejnem nebo na dalších mís-
tech našeho regionu zapojených do 
turistické a poznávací akce „S Vo-
domilem Zubří zemí“. Fotoreportáž 
z vernisáže si můžete prohlédnout na 
www.bystricko.cz.

Závěrem děkujeme ještě jednou 
všem účastníkům soutěže a blahopře-
jeme autorům vítězných prací Veroni-
ce Veselé, Evě Chalupníkové, Marti-
novi Urbánkovi, Ivoši Pokornému, 
Petře Findejsové, Zuzaně Čermákové 
a Radkovi Brožovi.

-bs-

MÁME ZNÁMKU!!!

SEVEROJIŽNÍ PROPOJENÍ 
ZACHOVÁNO

V úterý 13. 5. 2008 projednávalo krajské zastupitelstvo mimo jiné i změ-
nu páteřní sítě komunikací kraje Vysočina. Jedna z těchto změn se mohla 
dotknout i našeho města. Z tohoto důvodu navštívil krajský zastupitel, mís-
topředseda krajské komise dopravy a starosta města Žďáru nad Sázavou, 
Mgr. Jaromír Brychta naše město, aby vysvětlil postoj kraje. Zastupitelstvo 
kraje schválilo i díky přispění Jaromíra Brychty změnu, která se našeho měs-
ta nedotkne a Severojižní propojení je dále vedeno přes Bystřici.

Městské muzeum Bystřice

pořádá

výstavu obrazů, dřevořezby, 
keramiky, paličkované krajky aj. 

VÝTVARNÉ SOUZNĚNÍ

Sešlost šestnáct plus mínus 
a skupina Welen

Vernisáž s módní přehlídkou 
v sobotu 31. 5. 2008 v 16.00 hod.

 
Otevřeno denně 8.00 -11.30 

a 12.30 -16.00 
Výstava potrvá do 14. června 2008.

Foto: H. Jurman

Foto: H. Jurman
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Pátek 30. května – neděle 1. června, 
7. června
DNY DĚTÍ

Pátek 30. května:
Zábavné odpoledne s malováním 
na asfalt, jízdou zručnosti na kolech 
a koloběžkách, jízda na koních – par-
koviště u kulturního domu

Sobota 31. května:
Den sportu pro všechny, volný vstup 
do sportovní haly, odpoledne plné 
soutěží na orelském hřišti
Den dětí v lanovém centru po celý den, 
autogramiáda reprezentantů ČR M. 
Sáblíkové a M. Koukala, ohňostroj

Neděle 1. června:
Sportovní dopoledne plné soutěží, 
jízda na koních, v bryčce, skákací 
hrad, střelba ze vzduchových zbraní 
– sportovní stadion
Den dětí v lanovém centru po celý den

Sobota 7. června:
Den dětí s Areálem sportu, lezení na 
horolezecké stěně, aerobik, fl orbal, 
fotbal

Úterý 3. června – velký sál KD - 
18.00 hodin
HUDEBNĚ TANEČNÍ PŘED-
STAVENÍ 
TANGO
Účinkují: 
Žáci akordeonového oddělení ZUČ 
v Bystřici nad Pernštejnem, absolven-
ti Martin Břenek, Pavlína Bukáčková 
a Andrea Kobzová,
žáci tanečního oboru ZUŠ v Novém 
Městě na Moravě pod vedením Dity 

Program Kulturního domu na červen 2008Program Kulturního domu na červen 2008
Hrubcové
Vstupné: dobrovolné
Pořádá: ZUŠ Bystřice n.P. ve spolu-
práci se ZUŠ Nové Město n. M. a KD

Sobota 7. června – kostel sv. Vavřince 
– 19.30 hodin
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL CONCENTUS 
MORAVIAE 
MAREK TOPOROWSKI – varhany
Skladby ze sbírek z Gdaňsku a Varša-
vy – J. N. Seeger, J. K. Vaňhal, J. K. 
Kuchař, A. Freyer
Vstupné: 140 a 90 Kč
Předprodej: KD od 14. 5. 2008

Sobota 7. června – velký sál KD 
– 18.00 hodin
PŘÍMÝ PŘENOS FOTBALOVÉ-
HO UTKÁNÍ ME
ŠVÝCARSKO – ČR 
Největší projekční plátno ve městě! 
Občerstvení zajištěno

Pondělí 9. června – velký sál KD 
– 18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ
KONCERT ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ŽÁKŮ A ABSOLVENTŮ 
HUDEBNÍHO OBORU
VÝSTAVA ABSOLVENTŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU
Vstupné: dobrovolné

Středa 11. června – velký sál KD 
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁ-
DEK
Dopolední promítání pohádek pro 

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

děti od 3 do 9 let, délka cca 55 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 12 Kč, veřejnost 17 Kč

Středa 11. června – malý sál KD 
– 17.00 hodin
Pořádá: ZUŠ
KONCERT ZUŠ
PĚVECKÝ SBOR STUDÁNKA
V programu zazní skladby Josefa 
Kšicy a Bohuslava Martinů
Vstupné: dobrovolné

Středa 11. června – velký sál KD 
– 18.00 hodin
PŘÍMÝ PŘENOS FOTBALOVÉ-
HO UTKÁNÍ ME
PORTUGALSKO – ČR 
Největší projekční plátno ve městě! 
Občerstvení zajištěno

Neděle 15. června – velký sál KD 
– 20.45 hodin
PŘÍMÝ PŘENOS FOTBALOVÉ-
HO UTKÁNÍ ME
TURECKO – ČR 
Největší projekční plátno ve městě! 
Občerstvení zajištěno

Středa 18. června – velký sál KD 
– 18.00 hodin
Pořádá: Hudební škola Yamaha Bys-
třice n.P.
KONCERT HUDEBNÍ ŠKOLY 
YAMAHA
Ve vystoupeních od malých po 
dospělé žáky se představí vyučované 
obory školy:
Rytmické krůčky předškolních dětí, 
hra na klávesy a fl étnu, zpěv písní 
z oblasti popu a rocku

Pátek 20. června – velký sál KD 

– 15.00 – 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ PŘEDPRÁZDNI-
NOVÁ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Pátek 20. června – Městské muzeum 
v Bystřici nad Pernštejnem – 19.30 
hodin
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FES-
TIVAL CONCENTUS MORAVI-
AE 
LOTZ TRIO
Róbert Šebesta – umělecký vedoucí
Program: J. Družecký, J. J. Rösler, 
V. Nudera, A. Wolanek, W. A. 
Mozart
Koncert je pořádán ve spolupráci se 
Slovenským institutem v Praze
Vstupné: 140 a 90 Kč
Předprodej: KD od 14. 5. 2008

Změna programu vyhrazena!

30. května – 1. června 2008 
7. června 2008

pátek 30. května * 14.00 – 16.00 hodin *parkoviště u kulturního domu 
pořádá Kulturní dům

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
MALOVÁNÍ NA ASFALT  křídy s sebou, 

vyhodnocení nejlepších ve všech kategoriích
JÍZDA ZRUČNOSTI NA KOLECH A KOLOBĚŽKÁCH

kola, koloběžky a přilby s sebou, 
vyhodnocení nejlepších ve všech kategoriích
dále jízda na koních, občerstvení zajištěno

sobota 31. května * 10.00 – 13.00 hodin *sportovní hala* pořádá Orel jednota
od 14.30 hodin * orelské hřiště (ulice R. Vaška)

DEN SPORTU PRO VŠECHNY
10.00 – 13.00 hodin – volný vstup do sportovní haly, 

každou hodinu losování o věcné ceny
od 14.30 hodin – sportovní odpoledne plné soutěží na orelském hřišti 

(za nepříznivého počasí v Orlovně)

sobota 31. května * 10.00 – 21.00 hodin * lanový park  
pořádá Lanové centrum Siesta park

neděle 1. června * 10.00 – 18.00 hodin * lanový park
DEN DĚTÍ V LANOVÉM CENTRU

v sobotu od 18.00 hodin autogramiáda reprezentantů ČR 
Martiny Sáblíkové – rychlobruslení

a Martina Koukala – běžecké lyžování

DNY DĚTÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEMDNY DĚTÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM
21.00 hodin - ohňostroj

po oba dny nízké lanové překážky pro děti v doprovodu rodičů zdarma
vysoké lanové překážky za jednotnou cenu 100 Kč

neděle 1. června * 10.00 – 12.00 hodin * sportovní stadion  
pořádá Sportovní klub a Dům dětí a mládeže

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
soutěže pro děti, sladké odměny, sportovní tombola, jízda na koních, 

projížďka v bryčce, skákací hrad
střelba ze vzduchových zbraní, hudba a občerstvení zajištěno

reklamní partner: Odborový svaz GEAM Dolní Rožínka

sobota 7. června * 10.00 – 12.00 hodin * sportovní hala 
pořádá Areál sportu s.r.o.

DEN DĚTÍ S AREÁLEM SPORTU
Sportovní den pro děti do 15 let

lezení na horolezecké stěně, aerobik, fl orbal, fotbal 
(podmínkou je čistá sálová obuv, která nezanechává stopy)

vnitřní bazén, v případě hezkého počasí venkovní bazén
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Turistické putování s Vodomilem - IV.Turistické putování s Vodomilem - IV.
Druhý ročník výherní a poznávací turistické akce S Vodomilem Zubří zemí 2008, který probíhá v termínu od 5.4. do 

30.9.2008, Vás provádí krásami a zajímavostmi Bystřicka. Nyní Vám představíme poslední čtyři turistické cíle, kterými 
uzavřeme tohoto malého průvodce, ve kterém se samostatně představila všechna návštěvní místa. Pevně doufáme, že 
Vás místa zaujala a při svých výletech za krásami a zajímavostmi Bystřicka je navštívíte spolu s naším Vodomilem.

B. Slaná, zdroj: jednotlivé turistické cíle

Desátým turistickým cílem je rozhledna Horní les u Rovečného. Horní 
les je nejvyšším bodem katastru obce Rovečné a současně i přírodního parku 
„Svratecká hornatina“. Historie rozhleden na Horním lese je téměř dvěstěletá. 
Jednalo se vždy o měřickou věž postavenou na vrcholu, jejíž plošina se využí-
vala jako rozhledna. Trigonometrický bod má nadmořskou výšku 774,25 m 
a jeho stabilizace byla provedena Císařským a královským vojenským země-
pisným ústavem ve Vídni již v roce 1824. Od této doby po současnost zde stály 
věže většinou dřevěné různých výšek a rozměrů. Současná věž byla postavena 
v roce 2001 investorem Eurotel Praha a je z ocelové konstrukce. Rozměry věže 
či počet schodů si určitě rádi zjistíte sami na Vašem putování. V nejbližším 
okolí uvidíte Rovečné, Malé a Velké Tresné, část Olešnice na Mor., zříceninu 
hradu Zubštejna, část Bystřice n.P., rozhlednu Karasín, hladinu přehrady Vír, 
kostelík ve Vítochově, Písečné, Polom, Sulkovec a Bystré. Mezi vzdálenější 
místa viditelná z ochozu patří letiště v Poličce,  Svitavy, TV vysílač Kojál, roz-
hledna u Veselice v Moravském krasu, údolí Svratky, Harusův kopec u Nového 
Města na Mor., Buchtův kopec, Daňkovice, masív Devíti skal atd. Za ideálních 
podmínek je možné spatřit i páru z jaderné elektrárny v Dukovanech, Jeseníky 
a nejvyšší horu Moravy Praděd, Kralický Sněžník a Krkonoše! 

Jedenáctý díl nás zavede na nejznámější zříceninu Bystřicka Zubštejn 
u Pivonic. Hrad Zubštejn se nachází asi 7 kilometrů východně od Bystřice n.P., 
ze které je z výše položených míst dobře vidět. Je to nejvýše položená hradní 
zřícenina na Moravě (688 m n. m), nejmohutnější v celém okolí a opředená 
mnoha pověstmi. Vystavěn byl ve stylu gotiky zřejmě až ve 14. st. a patřil 
pánům z Medlova. Střežil zde hlavní osu kolonizace, řeku Svratku. R.1596 
uváděn už jako pustý. Jádro Zubštejna nebylo příliš rozlehlé, protože jeho roz-
měry určovalo temeno kopce, na němž byl postaven. Dodneška se dochoval 
zbytek paláce se čtyřmi klenutými místnostmi a část vstupní věže, k jejíž bráně 
vedl padací most. V dnešní době zde probíhá rozsáhlý archeologický průzkum 
a rekonstrukce celé hradní zříceniny. Kamenný památník na hradním palouku 
obsahuje názvy obcí, jejichž počet vepíše do legitimace pro lokalitu č. 11.

Předposledním dvanáctým turistickým cílem je Areál sportu v Bystři-
ci nad Pernštejnem, který byl vybudován v letech 2000 až 2002. Zahrnuje 
moderní víceúčelovou sportovní halu s bazénem, horolezeckou stěnou, posi-
lovnou, squashovým hřištěm, bowlingem a kuželkami. Dále zde návštěvníci 
najdou venkovní vyhřívané koupaliště s třemi bazény, z nichž jeden je se sla-
nou vodou. Součástí areálu jsou dvě fotbalová hřiště s travnatým povrchem, 
dva tenisové antukové kurty a hřiště na beach volejbal. Ve vzdálenosti 2 km 
(Domanín) se nachází (pod správou Areálu sportu) fotbalové hřiště s umělou 
trávou 3.generace s umělým osvětlením a s certifi kátem ČMFS. V roce 2006 
doplnilo celkovou nabídku služeb areálu nově vybudované ubytovací zařízení 
hotelového typu s kapacitou 51 lůžek.
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A na závěr - poslední třináctý turistický cíl letošního ročníku putová-
ní je již zmíněné překvapení formou Infokiosku u fi rmy GEAM Dolní 
Rožínka o těžbě uranové rudy. Neobvyklým turistickým cílem letní pozná-
vací akce pro letošní rok se stalo nově zřízené informační místo u Chemické 
úpravny uranové rudy OZ GEAM, státního podniku DIAMO. Informační 
panely a malá výstavka instalované závodem seznámí návštěvníky s historií 
těžby uranu na Bystřicku, s technologií těžby i úpravy rudy a jejím následným 
využitím a dají odpověď na dotazy, které turistu pohybujícího se Bystřickem 
napadají při shlédnutí provozních objektů závodu, tvořících na mnoha mís-
tech nepřehlédnutelné a působivé dominanty v krajině. Vstřícnost OZ GEAM 
a s.p. DIAMO k veřejnosti, která dala vzniknout informačnímu místu v Dol-
ní Rožínce, koresponduje s koncepcí organizátorů letní turistické poznávací 
a výherní akce „S VODOMILEM Zubří zemí, s Vodomilem Bystřickem“, kte-
rá si klade za cíl seznámit návštěvníky Bystřicka nejen s památkami, krásami 
přírody a zajímavostmi, ale i s důležitými podniky mikroregionu. O tom, že 
tato koncepce koresponduje s názory veřejnosti, svědčí nejen zájem dalších 
podniků o zařazení do poznávací akce, ale i následující skutečnosti: - právě 
probíhající soutěž o „Sedm divů Bystřicka“ má jako jeden z navržených divů 
těžbu uranu na Bystřicku a dětská výtvarná soutěž k návrhu poštovní známky 
pro Bystřicko má na přihlášené kresbě mezi památkami těžní věž. 



Konec dubna patřil  ve Štěpánově ZemiKonec dubna patřil  ve Štěpánově Zemi
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Nejdříve se věnujme prvním dvěma slovům. Napsáno drama!
Napsali je dva bratři Mrštíkové, rodáci z Jimramova na Vysočině. 

Alois (14. 10. 1861 – 24. 2. 1925) a Vilém (14. 5. 1863 – 2. 3. 1912) 
prožili útlé dětství v Jimramově, rozum brali především v Ostrovači-
cích (1869 – 1874), kde byl Vilém inspirován k Pohádce máje. Pak 
se rodina posunula do Brna, Alois zde vystudoval učitelský ústav a 
učil na Brněnsku a Hustopečsku. Nakonec se usadil od roku 1889 v 
Divákách. Vilém nedokončil práva a zakoupil si domek ve stejné obci, 
kde zůstali oba bratři až do smrti.

Když učil Alois Mrštík v Těšanech, bylo to v letech 1886 až 1889, 
vyslechl prý zde příběh o nedobrovolném sňatku a napsal o něm v 
roce 1888 povídku. Spíše se však dá předpokládat, že i osobně poznal 
hezkou dívku Marii Horákovou a že sám byl svědkem jejího sňatku s 
Turkem. Podle data vzniku povídky je zřejmé, že Turek příliš dlouho 
vdovcem nebyl. Mrštík provedl i rozvrh příběhu na vesnický román 
a o Vánocích 1888 přivezl námět do Prahy k rodičům. Mladší bratr si 
to přečetl a usoudil, že by z námětu mohlo být dobré drama. Společně 
je tedy napsali. První akt vymyslel Alois, když k některým národo-
pisným detailům byl inspirován na moravských dědinách, a i druhý 
napsal především on, protože znal události kolem vynuceného sňatku 
v Těšanech. Za podklad bitky mezi Vávrou a Franckem ze 3. jedná-
ní si vzali příběh ze sousední dědiny, čtvrtý akt, kdy Vávra střílí na 
Francka, vymysleli úplně a k pátému je inspirovalo soudní přelíčení 
snad z Brna, kdy byla souzena mladá žena, která otrávila surového 
manžela kováře. V přelíčení byla osvobozena a odstěhovala se pak 

zdejším zdravým povětřím, věděl jsem o něm z knih Jiřího Moravy, 
který jako první vyvrátil řadu legend kolem »brixenského mučední-
ka«.

Tyrolské elegie zakončil Havlíček zmínkou o Sibérii a odtud se asi 
odvíjí zkazky o drsném alpském prostředí. Ve skutečnosti byl Brixen 
horskými lázněmi, kam si bohatí jezdili prodlužovat život. Havlíček, 
ač rebelant, tu dostával ročně 500 zlatých, byl tedy placen stejně dob-
ře jako úředník na místodržitelství, ten však musel od rána do večera 
pilně pracovat. Havlíček si jen psal, co chtěl (musel to však skrývat a 
posílat tajně do Čech, kde byla jeho tvorba opisována), stýskalo se mu 
sice po vlasti, ale po pár měsících za ním přijela manželka s dcerkou. 
A služka jim třikrát denně nosila jídlo z hotelu Elefant. Kvůli rodině si 
pak Havlíček pronajal domek s altánem a rodiny si užíval až do konce 
léta 1854. V Brixenu napsal svá největší satirická díla Tyrolské elegie 
(1852), Křest sv. Vladimíra (1854) a Král Lávra (1854). Takže spíše 
tvůrčí dovolená než vyhnanství!

Hned po svém příjezdu sem napsal Palackému, že nemá žádný 
nedostatek, neboť vláda všechno platí. Svému bratrovi s radostí vylíčil 
krásnou polohu Brixenu a zdejší zdravé podnebí. Tedy žádné nelid-
ské podmínky a podlamování zdraví! Tuberkulózu mu však přivezla z 
Čech manželka Julie...

Po odjezdu rodiny požádal o propuštění a zavázal se zanechat novi-
nářské činnosti. Dne 4. 5. 1855 podepsal slib loajality a za dva dny se 
vydal na cestu domů, kde se však měl paradoxně mnohem hůře než 
v Brixenu. Julie mezitím zemřela (hlavně kvůli ní přitom podepsal 

ve vesnici, mladší žáci zůstali v areálu školy a odstraňovali odpadky zde. Před 
samotným vyhlášením výsledků soutěží z celého týdne a závěrečného dne 
proběhla první část sázení již zmíněné zeleně. Každá třída, včetně mateřské 
školy, si zasadila 
svůj stromek nebo 
keřík a dopředu k 
nim byly vytvořeny 
exkluzivní cedulky s popisem stromku, datem výsadby a ročníkem, kterému 
stromek, keř „patří“. 

Větší část sazenic pak byla vysázena štěpánovskou veřejností v sobotu 
26. dubna. Od 14 hodin se na travnaté ploše nad „Balkánem“ pilně kopalo, 
hrabalo, zasypávalo, zalévalo… Organizátory potěšila hojná účast spoluob-
čanů z řad všech věkových skupin i aktivní návštěva pana Michala Veselého 
z dárcovské Nadace Partnerství. Travnatou plochu, kterou doposud „zdobily“ 
pouze kontejnery na tříděný odpad, nyní oživuje velké množství dřevin včetně 
laviček a kamenů, jež děti pomalovaly přírodními motivy.

V oba dny bylo vysázeno 90 sazenic, zejména borovic, jalovců, habrů a dří-
nů. Dále šlo o kaliny, ptačí zoby, klokoče, kdouloně či vřesy. Děkujeme všem 
zúčastněným, kterým není lhostejné okolní prostředí. 

OÚ Štěpánov n.S.
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Dvacátý duben je celosvětově slaven jako Den 
Země. I ve Štěpánově nad Svratkou si tak veřejnost 
tento svátek připomněla výsadbou zeleně a řadou 
dalších aktivit. Na sazenice mnoha nových rostlinek 
získala obec téměř desetitisícovou dotaci od Nadace 
Partnerství v rámci programu Strom života – Malé 
granty. 

Oslav Dne Země se nejprve báječně zhostila 
Základní a mateřská škola ve Štěpánově. Zemi 

věnovali celý týden a vyústěním byly páteční oslavy, na které byla přizvána 
i veřejnost a doprovázel je bohatý program. V rámci školy děti plnily v rozděle-
ných skupinkách úkoly týkající se přírody, její ochrany, třídění odpadů a jiných 
zajímavých témat. Žáci druhého stupně pak odešli čistit veřejná prostranství 

Kdouloň obecná pod patronátem 6. ročníku ZŠ

Pozvánka na oslavu

650 LET OBCE MORAVECKÉ JANOVICE,
100 LET SBORU HASIČŮ A SETKÁNÍ RODÁKŮ

Vážení přátelé,
přijměte prosím srdečné pozvání na oslavy těchto významných 

výročí, které se budou konat dne 21. 6. 2008

12.30 hod. zahájení oslav
12.45 hod. slavnostní průvod hasičských sborů s hudbou

13.15 hod. slavnostní mše svatá u místní kaple, posvěcení praporu
14.30 hod ofi ciální zahájení oslav, vystoupení tanečního sboru, pro-

slovy hostů, historie obce a sboru hasičů
15.00 hod. setkání rodáků ve společenské místnosti hasičské 

zbrojnice
15.45 hod. ukázky historické a moderní hasičské techniky

V hasičské zbrojnici bude probíhat výstava fotografi í z historie 
a současnosti obce.

Po celou dobu bude program provázet kapela BOBRŮVANKA.
20.00 hod. taneční zábava se skupinou PIKARDI

Sázení zeleně na veřejném prostranství
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ponižující slib!) a navíc mu byl 
vykázán nucený pobyt v Německém 
Brodě. Ovšem totéž potkalo Pavla 
Wonku ještě v roce 1988...

Léčí se ve Šternberku u Smeč-
na, umírá v Praze. Jeho pohřeb 1. 
8. 1856 je národní demonstrací, 
prostí lidé nesou až na Olšany jeho 
rakev. Ta je vyzdobena vavřínovým 
věncem s trním, který zhotovil syn 
Boženy Němcové. Dne 19. 8. 1862 
je odhalena pamětní deska na jeho 
rodném domku v Borové, plamenný 
projev pronáší Karel Sladkovský, na 
zádušní mši zde hraje na varhany 

Bedřich Smetana. Zajímavé je, že o zasazení pamětní desky v Brixenu 
se zasloužila sokolská jednota z dnešního Žďáru nad Sázavou.

V době, kdy se od Havlíčka jeho dosavadní přátelé houfně odvra-
celi (a po návratu se báli k němu jenom hlásit), žil si novinář klidně 
v Brixenu. Svému bratrovi odtud napsal: „Tak hezkou krajinu, jako je 
zde, jistě jsi ani neviděl… Jest již vidět, že zde budou Julie i Zdenka 
zesíleny a uzdraveny, neboť zde v horách je povětří zdravé, čerstvé a 
tužící.“

Ze stopadesátileté mučednické legendy tedy mnoho pravdy nezů-
stalo...

14. PROŽILA MARYŠA VĚTŠÍ DRAMA?

„Nejlepší česká klasická hra,“ prohlásil o ní režisér Alois Hajda.
Kdo by neznal Maryšu, venkovské drama původně o pěti jednáních. 

Dívka Maryša je donucena k sňatku se starým vdovcem – mlynářem 
Vávrou, kterého nemiluje. Nemůže zapomenout na milého Francka 
a Vávru v závěru hry otráví. Pamětníci se dušují, že se příběh takto 
odehrál v 80. létech 19. století v Těšanech u Brna, kde tehdy jeden z 
autorů, Alois Mrštík učil.  Skutečná Maryša se měla jmenovat Marie 
Turková a je prý v Těšanech pochována. 

Když si tam zajedete, skutečně její hrob najdete. Data pod jménem 
prozrazují, že se Marie Turková narodila 4. 11. 1867 a zemřela 24. 
12. 1943, dožila se tedy 76 let. A co Filip Vávra, je tu také?, napadne 
návštěvníka. Ano, odpočívá také v Těšanech, jmenoval se Felix Turek 
(6. 11. 1852 – 6. 3. 1927). A to ještě nedaleko odpočívá Šimon Petlák 
(zemřel 1936), divadelní Francek. Dobrý čtenář náhrobků ještě zjistí, 
že Turkova první žena Anna zemřela v roce 1887 ve věku 33 let. Čer-
stvý vdovec Turek měl 35 let, nebyl tedy zdaleka starý. Ovšem dívka 
Marie Horáková měla teprve dvacet. Zdá se vám ten rozdíl velký? 
Mně tedy ne, ale každý může mít jiný názor. Důležité je, jak to cítila 
Maryša. Na jejím pomníku jsou totiž vytesána ještě čtyři slova, která 
slibují leccos: „Napsáno drama – prožito větší.“

Čtenář náhrobků se už předem děsí a Maryšu lituje. Ta musela 
trpět! Ale pojďme zalistovat historií a zkusme přijít pravdě na kloub. 

66                    67

Oddíl stolního tenisu v Rovečném 
založil Jan Daniel, kterého všichni 
příznivci sportu znají spíše jako býva-
lého výborného fotbalistu a předsedu 
oddílu kopané v Rovečném. Od roč-
níku 1977-78 se čtyřmi mladíky teh-
dy ve věku 15 - 17 let P. Klimešem, 
I. Kadlecem, J. Sysem a B. Dosko-
čilem získávali zkušenosti ve sportu, 
který se nikdy předtím v Rovečném 
závodně nehrál. První roky byly vprav-
dě pionýrské, hráči neměli kvalitní 
pálky, techniku úderů odkoukávali od 
soupeřů přímo v soutěžních utkáních. 
Přesto už v ročníku 1984-85 postupuje 
Rovečné do okresního přeboru I. třídy, 
který měl v té době ve žďárském okre-
se výbornou úroveň.

Začátky v přeboru byly holým bojem 
o přežití, vyspělí hráči ze Žďáru, Bys-
třice či Ostrova nad Oslavou tvrdě ško-
lili samouky z Rovečného a porážky 
2:16 nebo 3:15 nebyly výjimkou.

Přesto se družstvu vždy podařilo 
vybojovat alespoň předposlední místo 
v tabulce zaručující záchranu v sou-
těži pro příští rok. Družstvo tehdy táhl 
Ivo Kadlec, který se jediný vyrovnal 
i nejlepším hráčům v přeboru, dále 
hráli J. Sys, B. Doskočil a M. Hrstka 
a J. Hájek - oba dojížděli z Trpína. Po 
zhruba desetiletém působení v okres-
ním přeboru posiluje Rovečné první 

z bystřických hráčů Ivan Polách. 
Jeho příchodem se výkonnost zvy-
šuje, družstvo už nemá problémy se 
záchranou v soutěži. 

Koncem devadesátých let přichází 
z Bystřice do Rovečného hrát stolní 
tenis Michal Šikula.

Rovečné získává k I. Kadlecovi 
dalšího výborného a spolehlivé-
ho hráče. B. Doskočil zakládá „B“ 
družstvo a společně s dcerou Janou, 
Martinem Poláchem a Josefem 
a Antonínem Hájkovými začínají od 
základní okresní soutěže. Po třech 
letech - od ročníku 2001-02 hraje „B“ 
družstvo OP III. třídy, Jana Doskoči-
lová odchází do brněnských oddílů 
hrát ženské soutěže v Jihomoravském 
kraji a postupně se vypracovává na 
jednu z nejlepších žákyň v republice. 
B. Doskočil se vrací do „A“ družstva, 
vedoucím a nejlepším hráčem 
„B“ družstva se stává J. Sys.

Přichází další úspěchy: v sezó-
ně 2003-04 vyhrává „A“ družstvo 
ve složení I. Kadlec,  M. Šikula, 
I. Polách, B. Doskočil okresní pře-
bor I. třídy a postupuje do krajských 
soutěží kraje Vysočina.  Družstvo se 
postupně zabydluje v krajském pře-
boru II. třídy, po roce však po pokle-
su výkonnosti odchází I. Polách do 
Tišnova hrát okresní přebor. Rovečné 

Oslavili jsme Den matek
Zastupitelstvo obce, Základní škola a Mateřská škola v Rožné jako 

každoročně uspořádaly v neděli 11. května 2008 oslavu Dne matek. 
Kulturní dům v Rožné byl zaplněn  maminkami a  babičkami, dětmi, ale 

i tatínky a dědečky. Sváteční atmosféru umocnilo zdařilé vystoupení našich 
dětí z mateřinky a ze základní školy. Skládalo se z recitačních, divadelních 
a tanečních výstupů, kterými provázeli Mach a Šebestová. Velmi pěkné pás-
mo nám předvedli členové národopisného souboru GROŠ z Dolní Rožínky. 
Za vystoupení dostaly všechny děti sladkou odměnu a společně s maminkami 
si pochutnaly na výborných koláčích a štrůdlu. Děti také předaly maminkám 
vlastnoručně vyrobené dárečky s hezkým přáním. Všichni jsme strávili příjem-
né odpoledne.

Děkujeme všem vystupujícím a našim maminkám a babičkám přejeme hod-
ně zdraví, pohody a plno radosti z jejich dětí a vnoučat.

nemá pro „A“ tým čtvrtého kvalitní-
ho hráče a hrozí postupný sestup do 
okresních soutěží.

Proto se Jana Doskočilová vrací 
pro sezónu 2006/07 do Rovečného 
a posílené „A“ družstvo hned v této 
sezóně vyhrává KP II a postupuje 
do druhé nejvyšší soutěže v kraji - 
krajského přeboru I. třídy. Také „B“ 
družstvo se posiluje a ve složení Jaro-
mír Sys, Martin Polách, Eda Čech 
( z Víru) a Jiří Jež ( z Olešnice) vyhrává 
OP III. třídy a postupuje o třídu výš. 

A jak uspěla obě družstva po postu-
pu do vyšších soutěží? Se střídavými 
úspěchy.

Hráči „B“ družstva  se celou sezó-
nu potýkali se zdravotními  problémy, 
družstvo nastupovalo často v nekom-
pletním složení a ani po tréninkové 
stránce to nebylo ono. Proto „béčko“ 
obsadilo předposlední deváté místo 
a sestupuje zpět do okresního přeboru 

III. třídy. Ani „áčko“ nezahájilo vyšší 
soutěž zrovna ideálně, ale po několi-
ka zbytečných porážkách si hráči na 
vyšší úroveň zvykli a během sezóny 
se propracovali na konečné pěkné 
osmé místo v dvanáctičlenné tabulce. 

Jubilejní třicátá sezóna stolním 
tenistům skončila a pokud v Roveč-
ném vydrží dobrá parta, oporám 
zdraví a chuť do hry, o stolním tenisu 
v Rovečném určitě ještě uslyšíme.

B. Doskočil
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SDH Zlatkov uspořádá 
v sobotu 14. června 2008 na výletišti v Rožné na „Křižníku“ 

výlet se skupinou Metaxa. 
V případě nepříznivého počasí je zajištěn KD v Rožné. 

Na vaši účast se těší pořadatelé.“

SOKOL Rovečné - stolní tenis 1977 - 2008SOKOL Rovečné - stolní tenis 1977 - 2008
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ŽILI MEZI NÁMI -  5 .
Nerozpálilo se bratrským citem 

srdce veselského kantora Tomáše 
Jurena, když na havelském jarmaku 
v městě Bystřici ho oslovil pan Fran-
tišek Pohl, jeho rozsošský kolega 
a bratr v úřadě i bídě. Oba měli zde 
vejhránky, pan František ve známé 
hospodě pana Antonína Rotkovského 
a na pana Jurena zbyl pan Baš, panský 
nájemce. Nebyl tomu rád pan Tomáš 
a propagátor, ba zakladatel nové-
ho náboženství na zdejších horách 
nad jiné zanícený a horlivý, protože 
s tím panem Bašem, židem, byli zdej-
ší občané zle spokojeni, an jim bránil 
v pálení kořalek. Ale nebylo možno 
nevzít, a to pro dotěravou kantorskou 
bídu. Je a asi už zůstane zásadou, že 
ti, kdo živí ducha, kteréžto slovo, je 
jak známo, taktéž jako vzduch. Duch 
nebo vzduch! Ale ani z toho setkání 
neměl, jak podotknuto, radosti. Bylo 
o panu Františkovi známo široko 
daleko, že se přidržuje rozpustilosti 
a že, ač skvělý muzikant, zejména na 
foukací muziku dobře učený, o zdejší 
školičku po panu Martinovi škemral 
dosud marně, a to právě pro své hojné 
a neblahé vejstupky.

Posteskl si na to pan František 
u dřevěné kašny, ne nepodobné širo-
kému sudu, a dodal, že se chystá 
k nové prosebné rozmluvě s panem 
primátorem Polnickým (1787– 1791) 
a především s panem děkanem 
Kolenzem (1776 – 1799). Jenomže 
má, ubohý, smůlu: chtěje uostně štur-

movat, měl by si také dodat kuráže 
a opatřit se hojněji truňkem.

„Hlava se, pane bratře,“ zatoužil 
smutně „rozjasní, jazyk jakoby rozvá-
zal, jen nohy jakoby svázal, ouvej! pro-
vazy. Ale dnes to pane bratře zkusím, 
zdržím se, a až pánové uvidí, že Fran-
tišek nic, že on to jako lilium líbezné,“ 
luskl prsty a přimhouřil čtverácky oči. 
„Víte co si o tom myslím? Že nás muzi-
kanty stvořil Pánbu až naposled, až už 
si na tu dřinu zavdával taky.“

Po těch rouhavých slovech se oto-
čil a zmizel v předpoledním chumlu. 
Narazili na sebe oba páni kantoři 
až odpoledne, kdy jarmak byl už 
v plném proudu. Bylo tu věcí, najmě 
tkalcovského, až oči přecházely. Ba 
i medvěd se tu pomotával, čině pohy-

by, nad nimiž ječela radostí zejména 
mládež. Na horním konci, kde u na-
raženého pivního soudku se hemžilo 
pijany, pan František, korbílek v ruce, 
vysekával přeuctivou poklonu pánovi 
moudré tváře, protože učeně obrýlené.
 „Pan syndikus Kafka,“ prohodil 
k Jurenovi, spatřiv ho před sebou. 
„Moc učený pán, in arte juristica 
náramně honěný. Pravý pán v obci, 
krk, který těmi obecními hlavami jak 
chce kroutí. Rýpe i do samé milostivé 
vrchnosti, soudy si nevymýšlí.“

Křik od sochy Panny Marie, zalét-
nuvší až k nim, přetrhl další hovor. 
– Pospíšili tam, nějaká venkovská 
ženská zle se tam rozkříkala, že jí 
bába Pokušínka, co prodává ve fortně 
koláče, ošidila o krejcar.

„Aby ji v kolo vpletli, katu na žebř 
dali!“ Tak a podobně vykřikovala 
a nepřestávala.

„Škoda, že jste na tyhle bohulibé 
instrumenty vzpomněla trochu poz-
dě,“ vpadl jí do jejich lamentů pan 
Pohl, poznav v ní svou sousedku, roz-
sošskou Ptáčkovou. „Snad jste, hle, 
vytrousila penízek z kapsáře sama?“

„Jak je tohle nebe nade mnou 
a tamhle Nejsvětější Panna, tak jistě 
to vím! Ta čertova babice by za krej-
car i duši prodala čertu. A já ubohá 
nešťastná!“

V zelených očích kantorových
blýsklo nepěkně. Byl zase už 
v náladě a váčky pod očima mu 
visely schlíple, jako mokré záclonky 
v okně. Slunce už se protahovalo 
skrz štíty domů, převážně dřevěných, 
a Šibeniční hora koupala svá prsa, 
zcela holá, v jeho krvi. Ruch se zvol-
na přenášel do šenkovních domů, kde 
namnoze ječelo už pustým řevem. 
Byl jarmak, frejunk, a městské právo 
muselo přimhouřit obě oči. Přivíralo 
je rádo, vděčno privilejím na tyto trhy, 
jakými se nemohlo pochlubit tak hned 
jiné město tohoto slavného markrab-
ství. Hodiny na jižní věži farního kos-
tela ukazovaly na šestou předvečerní. 
Otevřeným oknem bylo vidět mohut-
né tělo největšího zvonu Vavřince, 
chlouby zdejší početné obce. Jeho 
hlas, povídalo se, bývalo slyšet za pří-
znivého větru až na míli daleko.

Pokračování v příštím čísle

Neblahé fortele

František Dvořáček: cyklus Ze staré Bystřice - Temenusova chalupa

Ing. Vladimír Vágner
- nar. 4. 5. 1938 

v Bystřici nad Pernštejnem

Na počátku května roku 2008 
oslavil 70. výročí narození pan ing. 
Vladimír Vágner, první „polistopa-
dový“ starosta města Bystřice nad 
Pernštejnem a bystřický patriot, jak 
o sobě říká.

Ing. Vladimír Vágner se narodil 
4. 5. 1938 v Bystřici nad Pernštej-
nem do rodiny soudního reviden-
ta vedoucího pozemkové knihy. 
V době, ve které prožíval v Bystřici 
dětství, doznívaly v naší společnos-

ti prvorepublikové vlivy a hodnoty, 
zemi čekala světová válka. Osmičku 
v roce narození považuje za magic-
kou. Na obecnou školu nastupuje ve 
válečném roce 1944. Po skončení 
války se stal členem znovuobnovené-
ho Sokola a Junáka, protože vztah ke 
sportu a přírodě byl pro něj prvořadý. 
Maturitu skládá v roce 1956 na gym-
náziu. Rozhodl se studovat Vysokou 
školu báňskou v Ostravě- obor důlní 
měřičství, na které promoval v 1961. 
Zde se také seznámil se svojí paní. 
Poté strávil půl roku na vojně. Do 
konce roku 1965 pracoval v podniku 
Geologický průzkum Rýmařov.

Když pan Vágner odcházel 
z Bystřice na studia, měla Bystřice 
necelé tři tisíce obyvatel, po jeho 
návratu téměř deset tisíc. Byla měs-
tem hornickým, nově vzniklé Ura-
nové doly v Dolní Rožínce se od 
1. 1. 1966 staly místem jeho profes-
ního působení na pozici úsekového 
měřiče na dole Jasan. Srpen 1968 
prožil v nadšení z Pražského jara 
na postu hlavního měřiče. První 
výročí potlačení srpnových událos-
tí uctil černou vázankou, se kterou 
přišel do práce. Jeho transparentní 
vyjadřování názorů na politické 
dění a následné politické prověr-

ky znamenaly nařčení z podleh-
nutí imperialistickým ideologiím 
a vedly k následnému odvolání 
z vedoucího místa úsekového měři-
če s odůvodněním, že vysvětlovat 
tento akt není nutné a strana se panu 
Vágnerovi jako nestraníkovi nemusí 
zpovídat. Od 1. 1. 1970 pak působil 
na KHB. 1. srpna 1979 odešel pan 
Vágner z uranových dolů do podni-
ku ČML, kde pracoval jako lnářský 
instruktor. Následujících jedenáct 
let strávených v zajímavé práci 
a v milované přírodě považuje za 
nejkrásnější profesní období. Zde 
také zažil revoluční rok 1989, kdy 
opět fandil změnám. Tady se roz-
hodl také kandidovat za Občanské 
fórum na kandidátce do komunál-
ních voleb. V následujících volbách 
uspěl a stal se členem zastupitelstva 
města. Přátelé z Občanského fóra 
jej přesvědčili, aby kandidoval také 
na starostu. Po zvolení starostou 
města Bystřice nad Pernštejnem se 
významně podílel po jedno volební 
období (1990 –1994) na koncipo-
vání a výkonu samosprávy města 
fungujícího nově v občanské spo-
lečnosti. Snažil se v této převratné 
době obklopovat spolupracujícími 
typy lidí a obecně nacházet s okolím 

společnou řeč. Jedno volební obdo-
bí působil jako radní a zastupitel za 
stranu lidovou (1994–1998), v dalším 
pak jako zastupitel (1998–2002). 

Pan Vladimír Vágner zastával 
vždy aktivní životní styl a vyznával 
jasné životní názory. Důležitou roli 
v jeho životě znamená jeho žena 
Jana a jejich dvě děti. Osm let byl 
kronikářem města, předsedou Komi-
se pro mládež a sport města Bystřice 
nad Pernštejnem, dodnes je aktivním 
členem Sokola a Junáka. 

Ono sobotní dopoledne, kdy 
vznikal náš rozhovor, jsme společně 
dospěli k názoru, vlastně identické-
mu pohledu jako prof. Václav Bělo-
hradský, fi lozof českého původu, 
žijící v Itálii. Totiž, že v naší společ-
nosti právě ubývá skutečnosti, nebo 
chcete-li skutečného, opravdového. 
Naše společnost se stává společností 
nevolnosti, které těžko porozumět. 

 Než jsme se rozloučili, zeptal 
jsem se pana Vágnera, zdali se také 
chystá na odhalení sochy sv. Jana 
u Víru. „Určitě se tam uvidíme“, 
odpověděl a nabídku motorizované-
ho odvozu společně se mnou odmítl 
se slovy, že se tam podívá na kole. 
Skutečné gesto, nemyslíte? 

Ladislav Pokorný

První bystřický „polistopadový“ starosta oslavil životní jubileumPrvní bystřický „polistopadový“ starosta oslavil životní jubileum



Hrad Skály byl založen v proláklinách mezi skalami nedaleko Javorku kolem 
roku 1380 rodem pánů ze Stařechovic. Před husitskými válkami zde sídlila lou-
pežná družina Pušky z Kunštátu a v roce 1439 družina hejtmana Jana z Brezan. 
V dalším roce byl hrad jako sídlo loupežníků dobyt a vyvrácen. Archeologický 
průzkum zde v posledních letech prokázal několik zděných a srubových staveb, 
našla se slušná řádka nejrůznějších předmětů a více než metrová vrstva suti a tro-
sek byla vyvezena. Zřícenina proto „prohlédla“ a stala se cílem pro hezký výlet.

36. Zájezdní hostinec Litava

Bývalý zájezdní hostinec v Litavě byl postaven ve stylu selského baroka v roce 
1734 při silnici k Tišnovu a Brnu. Částečně byl přestavěn v roce 1929 a novou 
krytinou opatřen v roce 2007. Největší poozoruhodností je tzv. představěné loubí.

Barokní kaple v Pivonicích získala dnešní podobu v roce 1771. V roce 1996 byly 
objeveny pod omítkou v presbytáři a na vítězném oblouku rokokové fresky, které 
byly v dalších letech restaurovány. Velká rekonstrukce z let 1995 - 2001 potvrdila, 
že stavba nemůže mít v žádném případě své počátky kolem roku 1220, jak tvrdi-
la falešná listina. Nová vížka s pozlacenou makovicí byla usazena v roce 2007. 

SEDM DIVŮ BYSTŘICKA 

S E D M  D I V Ů  B Y S T Ř I C K A -  6    t e x t :  H y n e k  J u r m a n

38. Kaple v Pivonicích

37. Hrad Skály u Javorka

39. Budova SZTŠ v Bystřici

40. Skála Klubačice ve Víru 41. Smírčí kameny u Vojtěchova

Jako pozůstatek středověkého práva (krevní msta a tzv. „odklad hla-
vy“ smírčí smlouvou) zůstaly i u nás smírčí kameny. Několik jich najdete 
v lese mezi Vojtěchovem, Lískem, Koníkovem a Zubřím. Mezi nejhezčí 
patří Krejčího kámen a především kámen U Pytláka z roku 1569.

Ve Víru na vás čekají hned tři vyhlídkové skály: Hraběcí stolek, Horymír-
ka a především Klubačice nad továrnou Rotter. Neujal se její druhý název 
„Daliborka“. V roce 1911 zde stolová společnost Dalibor z Brna postavila 
zábradlí a upravila vyhlídku. Málo se ví, že s jejími členy byl ve Víru i Petr 
Bezruč. V roce 2000 zábradlí obnovil „Vírský klub grandů“ a přidal pamět-
ní desku. Vyhlídka z Klubačice je opravdu skvostná!

V roce 1953 byla v Bystřici otevřena čtyřletá technická škola s maturi-
tou. Budova dnešní SZTŠ (projekt ing. Beneše) z roku 1961 patřila v době 
svého vzniku mezi nejmodernější v Evropě. Mezi absolventy školy se něk-
teré osobnosti prosadily i mimo rámec své odbornosti.
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SPORT A INZERCE

Klenutý kamenný most přes říčku Bystřici (ve starých pramenech uvádě-
nou jako Říčka, lidově téměř výhradně Bystřička) je asi jedním z posledních 
pozůstatků původního osídlení. Přes tento most zřejmě vedla nejstarší cesta ke 
hradu Zubštejnu a asi též ke Štěpánovu do údolí Svratky.

42. Penzion Pohádka v Hlubokém 

V Hlubokém najdete stylově zařízený penzion s kachlovými kamny, 
dřevěným masivním výčepem, piánem a pohádkovou výzdobou. V letních 
prázdninách do hospůdky často zavítají cyklisté a houbaři, o víkendech nabí-
zí občerstvení i pro neubytované hosty. Často slouží jako společenská míst-
nost pro uzavřenou společnost. Romantické ubytování pro 15 osob v sedmi 
pokojích. U venkovního posezení s udírnou a grilem je dětský ráj s houpač-
kami, lanovými prolézačkami, skluzavkou a visutým provazovým mostem.

Každoročně od konce února po většinu března kvetou na březích Chlébského 
potoka nádherné bledule jarní. Jejich výskyt počíná téměř u ústí potoka do Svratky 
nedaleko Nedvědice a kulminuje nad obcí Chlébské. Jejich mimořádné množství 
vedlo k vyhlášení přírodní památky Údolí Chlébského potoka už v roce 1953.

SEDM DIVŮ BYSTŘICKA 

f o t o :  H .  J u r m a n  ( 8 ) ,  B .  K a l a s o v á  ( 1 ) ,  B .  S l a n á  ( 1 ) ,  a r c h i v  ( 2 )

44. Bledule jarní u Chlébského

43. Kamenný most v Bystřici

45. Borovice ve Vítochově

46. Vyhlídka „Marialaube“
47. Dub a kostel v Prosetíně

Mohutný dub (obvod 4,52 m) v Prosetíně se už svými větvemi téměř 
dotýká evangelického kostela (postaven byl v letech 1781 - 1782). Za svých 
450 let pamatuje i pohnuté doby protireformace a v loňském roce postoupil 
do fi nále ankety Strom roku. Zajímavostí najdete v blízkém okolí stromu 
a vůbec v Prosetíně více. Zdejším rodákem byl i Tomáš Juren (1750-1827), 
jenž se nejvíce zasloužil o rozšíření evangelického vyznání v okolí, zane-
chal po sobě zajímavé paměti a stal se i literární postavou.

Navštivte mimořádnou vyhlídku na hrad Pernštejn! Jako první tu nechal 
postavit původní altán hrabě Mitrovský. První opravu provedl mistr tesařský 
Josef Míček ze Smrčku někdy začátkem 30. let 20. století. Místo se stalo cílem 
turistů, výletníků a návštěvníků hradu. Altán postupně chátral, koncem 20. sto-
letí zde byly už jen zbytky dřevěné konstrukce. V roce 2000 postavili zaměst-
nanci Lesů České republiky nový altánek opravdu na báječném místě.

Silné větry, které vanou při návrší s vítochovským kostelíkem, opracovaly větve 
zdejších borovic do podoby připomínající rozevláté kořeny. Pak už byl jen krůček 
k legendě o borovicích zasazených kořeny vzhůru. Z původních „sedmi borů“ vzal 
ten poslední za své v roce 1976. Ale i dnes najdete u hřbitova s márnicí pozoru-
hodnou borovici. Neunikla ani pozornosti televizních tvůrců v seriálu „Paměť stro-
mů“. Ti tehdy zasadili jeden nový stromek a i další už nad kostelem dorůstají...

POSLEDNÍ TIPY ČTENÁŘŮ: 

50. Železniční trať Tišnov - Žďár 
48. Hruška šedule u Karasína 49. Kostel sv. Vavřince v Bystřici 

51. Rozhledna Horní les u Rovečného



SPORT

Dne 4. 5. 2008 proběhlo Mistrov-
ství Moravy a Slezska v kulturistice 
mužů a žen v bystřickém kulturním 
domě, které pořádal Sokol Bystři-
ce n.P., oddíl kulturistiky. Ředitelem 
a duší celého mistrovství byl Miro-
slav Korbička, který se zasloužil 
o mimořádný úspěch nejen našich 
borců, ale i celého mistrovství.

V přeplněném sále bojovali muži 
a ženy ve všech váhových kategoriích.

Bystřický sokol byl zastoupen 
v prestižních kategoriích do 90 kg 
a nad 90 kg pěti borci.

Do 90 kg nastoupil Kamil Kopecký 
z TJ Sokol Bystřice n.P., který se stal 
vítězem ve své kategorii a zároveň 
absolutním vítězem všech kategorií. 
Na druhém místě skončil Jiří Veinlich 
z Nového Města na Moravě, který 
soutěžil za TJ Sokol Bystřice n.P.

V kategorii nad 90 kg se vítězem 
stal Jaroslav Paseka TJ Sokol Bystřice 
n.P. a na třetím místě skonči další borec 

VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCHY BYSTŘICKÉ 
KULTURISTIKY

z TJ Sokol Bystřice n.P. Miroslav 
Válka. Na šestém místě a nominačním 
místě na Mistrovství České republi-
ky se umístil další borec z TJ Sokol 
Bystřice n.P. Tomáš Vicherek.

Všech pět borců z TJ Sokol Bys-
třice n.P. se utkalo na Mistrovství 
České republiky 10. 5. 2008 v Lysé 
nad Labem, kde zaznamenali všichni 
mimořádné úspěchy. Mistrem České 
republiky v kategorii do 90 kg se stal 
Jiří Veinlich, který se stal i absolitním 
vítězem všech kategorií České repub-
liky. Na druhém místě skončil Kamil 
Kopecký, oba z TJ Sokol Bystřice n.P.

V kategorii nad 90 kg se náš borec 
Jaroslav Paseka umístil na 2. místě, 
Miroslav Válka zůstal na 4. místě 
a Tomáš Vicherek skončil 9.

Jaroslav Paseka byl potom nomi-
nován na mistrovství Evropy do Špa-
nělska, které bude 17. 5. 2008. Škoda, 
že Jiří Veinlich se pro zranění tohoto 
mistrovství nezúčastní.

PERNŠTEJNSKÉ PEKLO 2008

Dne 17. 4. 2008 se 8 žáků 1. – 5. tříd ZŠ TGM zúčastnilo okresního kola 
ve šplhu na tyči ve Žďáře nad Sázavou. Všichni žáci podali výborné výkony 
a obstáli ve velké konkurenci.

Skvělým úspěchem je 1. místo Ondřeje Mifka v kategorii prvních tříd. Dal-
ší dva žáci se umístili na pěkném čtvrtém místě. Jsou to Berenika Konečná 
a Štěpán Kubík v kategoriích druhých a třetích tříd.

Všem žákům blahopřejeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.
Jana Zítková, učitelka ZŠ TGM

Žák ZŠ TGM na prvním místě v okrese

Byl pozdní večer, první máj,
Večerní máj, byl lásky čas …. 
… ale ráno to vypadalo úplně jinak. 

Déšť skrápěl okolí Bystřice a pořada-
telé trnuli hrůzou, kolik závodníků 
dorazí na druhý – první ostrý ročník 
duatlonového závodu PERNŠTEJN-
SKÉ PEKLO. Co je to peklo? Dva 
běžecké úseky 6 a 3 km, proložené 
lehkým vyjetím na kole. 

Počasí se nakonec umoudřilo a na 
start závodu se postavilo 70 závod-
níků všech výkonnostních kategorií. 
Takže tu stáli, bok po boku, sportov-
ci, kteří mají za sebou desítky úspěš-
ných závodů (ironmani Milda Bayer 
a Tomáš Bednář, Xteráci Tomáš Hav-
líček a Karel Zadák a naši staří známí 
bratři Pospíchalové, kteří na nultém 
ročníku obsadili téměř celou bednu) 
i nadšenci, kteří probudili svá kola ze 
zimního spánku teprve dnes. 

V 10:00 bystřický starosta Karel 
Pačiska závod odstartoval. Celá 
masa závodníků se vrhla vpřed 
a hladově ukrajovala metr za metrem 
z 6ti kilometrového okruhu, který 
se nakonec ukázal jen 4 km dlouhý. 
Do čela se záhy propracovali hlavní 
favorité závodu Karel Zadák a bratři 
Pospíchalové. V tomto pořadí se také 
objevili v cyklistickém depu. 

Popadli svá nablýskaná kola 
a vyrazili na projížďku po nedale-
kém okolí, během které se závodníci 
dostali do blízkosti známého hradu 
Pernštejn. Ten minuli zprava a po 
úvodních 18 km jim nezbylo nic 
jiného, než přehodit na malou placku 

a začít šplhat zpátky do Bystřice. Cel-
kově závodníci překonali převýšení 
téměř 800m. 

Skvělým cyklistickým výkonem 
se blýsknul Lukáš Petr (po běhu 
10tý), který přijel do depa jako prv-
ní a vytvořil nový cyklistický rekord 
závodu v hodnotě 44 minut a 19 vte-
řin. S minutovou ztrátou za ním dojel 
Karel Zadák bojující s technickými 
problémy.

Toto pořadí se už nezměnilo ani 
během druhého běžeckého úseku 
(3 km zakončené výběhem místní 
sjezdovky). Na vrchol sjezdovky 
dorazil Lukáš o pouhou sekundu 
před mocně fi nišujícím Zadákem. Na 
třetím místě se skončil Zbyněk Pospí-
chal před Vladimírem Pospíchalem, 
svým starším bratrem.

V kategorii žen zvítězila Alena 
Balcarová.

Novinkou oproti minulému roč-
níku byl závod štafet, který umožnil 
start i závodníkům, kteří si na celý 
závod prozatím netroufl i. Na startu 
jich bylo 7, z toho 2 trojice byly tvo-
řeny výhradně ženami. 

Po závodě se všichni sešli v místním 
kulturním domě na pekelný guláš a na 
vyhlášení výsledků. Zlatým hřebem 
byla tombola s hlavní cenou, pozem-
kem na Měsíci, který věnovala fi rma 
Oxylife. 

Závod Pernštejnské peklo byl 
zařazen do Krajského triatlonového 
poháru Vysočiny a je současně Mis-
trovstvím Vysočiny v duatlonu.

Martin Špaček

20. 4. 2008 se konalo na střelnici v Chocholuši 1. kolo meziklubové sou-
těže. Zúčastnilo se 34 střelců ze sedmi klubů. V mužích zvítězil Petr Kaman ze 
Žďáru nad Sázavou, na 2. místě skončil Pavel Pěch Slatina Brno a na 3. místě 
Petr Michal z Mostiště. Z našich střelců se umístili: J. Zach 6., J. Nečas 7., 
V. Čapka 9., J. Roháček 11. a O. Musil 12. V dorostu zvítězila M. Rebhánová 
Brno 50, 2. J. Michalová Mostiště a 3. V. Dudová Slatina Brno.

11. 5. 2008 se uskutečnila Velká cena Města Bystřice n.P. pod záštitou sta-
rosty města. V mužích zvítězil P. Pěch Slatina Brno, 2. P. Kaman Žďár n. S. 
3. J. Materna Žďár n.S. Umístnění našich střelců: 9. V. Čapka, 10. J. Zach, 
15. O. Musil. Vyhlášení výsledků a předávání cen se účastnil místostarosta pan 
Josef Vojta. Střelecký klub děkuje městu za podporu našeho sportu. 

Za SSK František Vobr

Ze střeleckého klubu

Výsledky Bystřické futsalové ligy – jaro 2008

Fonorex „A“  - Házená 5:4
Mushroom  - Fonorex „B“ 0:7
Mushroom  - Alkáči 19:1
Fonorex „B“  - Házená 10:4
Wera  -  Fonorex „A“ 2:11

Tabulka
1 Fonorex „B“ 2  2  0  0  17:4 4
2 Fonorex „A“ 2  2  0  0  16:6 4
3 Mushroom 2  1  0  1  19:8 2
4 Házená  2  0  0 2  4:5 0
5 Wera  1  0  0  1  2:11 0
6 Alkáči  1  0  0  1  1:19 0
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SKLADNÍK
Náplň práce: 
 práce s počítačem
 manipulace s těžkými břemeny

Požadujeme: 
 SŠ nebo SOU   
 znalost práce s počítačem
 manuální zručnost (zvedání těžkých předmětů)
 praxe v oboru vítána, není však podmínkou
  

Jsme dceřinnou společností německé skupiny Wera, která má již více než šedesátiletou tradici a ve 
strojírenském oboru patří ke světové špičce. V České republice působíme od roku 1995 a na rozloze 
cca. 10000 m2 se zabýváme výrobou vysoce kvalitního utahovacího nářadí pro profesionální použití 
(šroubováky, bity, speciální držáky). Jsme certifi kováni dle norem řady ISO 9000. V současné době 
zaměstnáváme téměř 500 pracovníků.

Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zaměstnance na tyto pozice:

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou nabídku spolu s životopisem  na adresu: Wera Werk s.r.o., 
Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, resp. e-mail: prace@werawerk.cz.  
Vaše dotazy zodpovíme na tel. 566590824, 566590820. 

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ
SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
SOUSTRUŽNÍK
Požadujeme: 

 SŠ nebo SOU s technickým zaměřením 
 praxe v oblasti zpracování plastů nebo práce na CNC 
 strojích  nebo v oblasti soustružení vítána

perspektivní práci s moderními technologiemi
zázemí mezinárodní společnosti
mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici
dovolenou navíc
motivační odměnu za docházku

další benefi ty, zejména 
penzijní připojištění/životní pojištění
vánoční odměnu
přípěvek zaměstnavatele na závodní stravování, stravenky
příplatky za směny nad rámec zákona

Pro všechny pozice nabízíme:

Dotace-podpory-akce 
na obnovitelné zdroje energie 

TEPELNÁ ČERPADLA
SOLÁRNÍ SYSTÉMY

KOTLE NA DŘEVO, PELETY 
1. Finanční podpora ze Státního fondu ŽP ČR:

- kotle na biomasu 50% z nákladů, max. 50 tis. Kč,
- solární systémy 50% z nákladů, max. 60 tis. Kč, 

- tepelná čerpadla1) 30% z nákladů, max. 60 tis. Kč.
1)nevztahuje se na novostavby RD

2. Dotace na tepelné čerpadlo pro rod. domy 
od německého výrobce zn. Stiebel Eltron:

- 30 000,-  nebo 20 000,- Kč dle použitého typu TČ.

3. AKCE2) na švédská tepelná čerpadla IVT:
ke každému TČ IVT Greenline Plus – bonus:
- sleva na podlahové topení  50 tis. Kč vč. DPH,

- další TČ vzduch/vzduch v ceně 54 600,- Kč vč. DPH,
- fi nanční sleva 7 % z ceny tepelného čerpadla.

2) akce platí od 1. května do 31. května 2008

Konzultace-návrhy-projekty-realizace.
SOLAR TOP – úspory energie, Nové Město na Moravě 

Soškova 1550, 566 616 659, 777 616 659
solar@solartop.cz, www.solartop.cz
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Požadujeme:
- řidičský průkaz skupiny „B“ a „T“
- dobrý zdravotní stav (fyzicky zdatný)
- časovou fl exibilitu a spolehlivost
Nabízíme: 
- odpovídající fi nanční ohodnocení a zaměstnanecké výhody
- možnost pracovní smlouvy na dobu neurčitou
- práce v Bystřici n.P. a nejbližším okolí
Termín nástupu: 
- ihned 

Bližší informace v sídle fi rmy případně na tel. 606 770 125 (ing. 
Nemrah) TS města a.s., Na Cihelně 469, provozovna K Ochozi 666, 
593 01 Bystřice n.P.

������	���

�
������������������������
��������

PROFI CREDIT 
Czech, a.s.

působící již v 5 zemích. 

Poskytujeme úvěry do 

120 000,- 
bez poplatků, pro každého 

s pravidelným příjmem.

Jsme schopni vyplácet exekuce 

a předžalobní fáze.

Tel.: 721 584 731

MATURANTI
využijte možnost práce v perspektivním oboru jako 
poradce pro fi nanční plánování. Máte možnost pracovat 
pro největší fi nanční instituci světa - holandskou fi nanční
společnost ING. Právě v této době doplňujeme místa 
v obchodní skupině pro jihlavskou agenturu.

Pro více informací kontaktujte:
Pavel Šacl
vedoucí obchodní skupiny ING
Dvořákova 9
586 01  Jihlava

Tel.: 602 187 654, e-mail: pavel.sacl@poradce.ing.cz

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

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb
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