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PFLEGRŮV 
KARASÍN SE VYDAŘIL

První ročník Pfl egrova Karasína 
se vydařil. Především účastníci lite-
rární soutěže mile překvapili a jejich 
práce by si jistě zasloužily zveřejnění. 
Pořadatelé se touto možností vážně 
zabývají a pokud se neprosadí ukázky 
do denního tisku, nabízí se možnost 
sborníku, jenž by třeba obsahoval 
nejlepší práce za několik let. 

Rezervy má zatím recitační sou-
těž, i tak však některé účastnice 
upoutaly.

Povedená byla i večerní beseda se 
spisovatelem Ludvíkem Kunderou, 
jenž předčítal ze svých děl a odpo-
vídal na dotazy. Do diskuze přispěli 
i výtvarníci. Jiří Štourač se pochlubil 
knihami, které ilustroval, Jiří Plieš-
tik dokonce recitoval vlastní verše, 
Boženka Rossí hovořila o smyslu 
umění a nakladatel Ing. Zídek do-vezl 
přímo z tiskárny novou knihu Hynka 
Jurmana „Stíny v nás“.

Pokračování na str. 8

Ve výroční den pádu komuniz-
mu, 17. listopadu 2006, byla na 
budově Městského muzea odhalena 
pamětní deska obětem komunizmu 
na Bystřicku. Dílo z žuly vytvořil 
akademický sochař Oldřich Rujbr, 
o upevnění se postaral Leoš Boček 

PAMĚTNÍ DESKA OBĚTEM KOMUNIZMUPAMĚTNÍ DESKA OBĚTEM KOMUNIZMU
s kamarády. Text na desce hovoří 
jednoduše: „Občanům Bystřicka, 
kteří vinou komunistického režimu 
zahynuli, byli vězněni, nebo proná-
sledováni. 1948 – 1989. Město Bys-
třice nad Pernštejnem, Konfederace 
politických vězňů, Svaz PTP České 

republiky.“
Slavnost zahájil starosta města 

Karel Pačiska, z přítomných hostů 
jmenujme alespoň hejtmana kraje 
Vysočina Miloše Vystrčila, sená-
tora Josefa Novotného a zástupce 
KPV, Svazu PTP i ČSBS.

Z významných hostů promluvi-
li Zdeněk Křivka a Josef Brázda 
z Konfederace politických vězňů, 
Jan Lacina ze Zemského svazu 
VTNP PTP, podplukovník Pavel 
Koutenský z Českého svazu bojov-
níků za svobodu a také hejtman 
Miloš Vystrčil. Na 120 přítomných 
občanů zapůsobil především pro-
jev bývalého učitele Josefa Brázdy 
z Doubravníka, jenž hovořil spatra 
a emotivně varoval před nebezpe-
čím komunizmu.

v minulém čísle Bystřických novin byly prezentovány fotografi e 
všech zvolených zastupitelů našeho města. Protože tiskařský šotek 
našich novin bez postranních úmyslů některé zastupitele prezentoval 
pouze v černobílé fotografi i, redakce tohoto tisku se zmíněným zastu-
pitelům města omlouvá. Za redakci novin

Karel Pačiska, starosta města

SLOVO REDAKCESLOVO REDAKCE
Vážení a milí čtenáři!
Naše noviny zakončují první rok 

své činnosti. Jsme vám všem vděční 
za vaši přízeň, za příspěvky i připo-
mínky. Nestali jsme se jen krátkodo-
bým experimentem, jak špatně před-
vídal jistý konkurenční vydavatel… 
Roku jsme se dočkali ve zdraví a do 
toho dalšího chystáme některé změny.

První se bude týkat našeho názvu. 
Od ledna 2007 poneseme snad vhod-
nější označení „Bystřicko“.

Za druhé chceme zpestřit náš 
obsah, abychom se vám více líbili. 
Na tom budeme pracovat průběžně. 
V nejbližší budoucnosti se na našich 
stránkách například setkáte se čte-
ním na pokračování. V první řadě to 
bude dnes začínající seriál o našich 
krajanech, kteří si v 50. letech užili 
od totalitního režimu své. Od ledna 
navíc začne na pokračování vycházet 
rukopis „Omyly tradované“ o četných 
událostech, objektech i osobách, kte-
ré se prezentují zjednodušeně a s je-

jichž skutečností je to vždy trochu 
jinak. Dozvíte se tak třeba, zda sku-
tečně vedla na Zubštejn tajná chodba, 
kde opravdu pramení Sázava, jestli 
vznikla tradice Otvírání studánek na 
Třech Studních, zda žili ve Štěpánově 
zlatokopové atd. Budeme se zabý-
vat především událostmi z Vysoči-
ny a chtěli bychom zaujmout velké 
množství čtenářů.

A za třetí chceme nabídnout spolu-
práci všem obcím z našeho mikroregi-
onu. Mohou publikovat nejen v rámci 
stránek Mikroregionu Bystřicko, ale 
za příznivou cenu si lze pronajmout 
vlastní stránku, případně i její část. 

Škoda, že naši nabídku zatím odmít-
ly obce Vír, Dalečín a Rozsochy. Vír 
naše noviny ani neodebírá a Dalečín 
je zase neroznáší. Přitom obyvatelé 
obou těchto obcí mají o naše noviny 
zájem a obracejí se na nás, abychom 
zajistili nápravu. O tu však musí po-
žádat svoje obecní zastupitele, kteří 
by názory občanů a voličů měli vzít 
v potaz. Chceme, aby noviny odpo-
vídaly vašim představám a vy jejich 
úroveň můžete ovlivňovat.

I za redakci vám přeji příjemné 
prožití Vánoc a v novém roce jen vše 
dobré.

Hynek Jurman

Pokračování na str. 11
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POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

www.bystricenp.cz

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

(Změna programu vyhrazena - aktuální změny na www.bystricenp.cz)

L E D E N 2007 
Datum Název akce Místo Organizátor 

2., 3. týden „Pasování“ prv�á�k� ZŠ TGM na �tená�e M�K ZŠ TGM + M�K
od 5.1.2007-

23.2.2007
Tenisová školi�ka Sportovní hala Tenisový klub 

6.1.2007 Memoriál Zde�ka Vav�í�ka – volejbal - muži Sportovní hala TJ Sokol Byst�ice 
7.1.2007 Turnaj muž� ve florbalu Sportovní hala Sokol Ž�ár n.S. 
9.1.2007 Pravidelné setkání �len� Sdružení k�es�anských senior�

pro region Byst�icko
Orlovna SKS+Orel 

13.1.2007 Turnaj žák� ve fotbalu Sportovní hala OFS Ž�ár n.S. 
13.1.2007 Pyžamový turnaj - turnaj mix� ve volejbalu Sportovní hala TJ Sokol Byst�ice 
14.1.2007 Turnaj žák� ve fotbalu Sportovní hala Vrchovina N.M. 
17.1.2007 Divadelní p�edstavení pro d�ti: Pirátská pohádka - 

Divadýlko Mrak (10.00 hod.) 
VS KD KD

18.1.2007 Koncert KPH: E. Nedomova a L. Doležel (19.30 hod.) MS KD KPH a KD 
19.1.2007 Slavnostní vy�azení absolvent� VOŠ DM VOŠ a SOŠ 
20.1.2007 Ples Kulturního domu (20.00 hod.) prostory KD KD 
20.1.2007 Turnaj žák� ve florbalu Sportovní hala ASK Byst�ice 
23.1.2007 Den otev�ených dve�í Gymnázia Byst�ice n.P. 

(8.00 – 15.00 hod.) 
Gymnázium Gymnázium 

27.1.2007 Ples Gymnázia (20.00 hod.)      prostory KD Gymnázium 
27.1.2007 Turnaj ve fotbalu Sportovní hala Vrchovina N.M. 
28.1.2007 Turnaj ve florbalu Sportovní hala ZŠ Horní Brno 
30.1.2007 Animované pásmo pohádek (10.00 hod.) VS KD KD 

bude up�esn�n Recita�ní sout�ž Aula gymnázia Gymnázium 
bude up�esn�n Ve�ejné párkové lyža�ské b�žecké závody u Gymnázia Gym.+M�Ú

V neděli 31. prosince zveme 
všechny občany našeho města na 
náměstí před budovu muzea, aby-
chom společně oslavili konec sta-
rého a příchod nového roku 2007. 
K tanci i poslechu od 23.00 hodin 
bude hrát reprodukovaná hudba 
a ve 24.00 hodin bude tradiční 
ohňostroj. Občerstvení je zajiště-
no.

Přijďte všichni!
-KD-

SILVESTR SILVESTR 
20062006

Rádi bychom upozornili obča-
ny Bystřice nad Pernštejnem, 
Mikroregionu Bystřicka a náv-
štěvníky Turistickéhho informač-
ního centra, že ode dne 23.12. 
2006 do 1. 1. 2007 včetně bude 
Turistické informační centrum 
uzavřeno.

Děkujeme za pochopení.

Pracovníci TIC

Turistické 
informační centrum

Vážení přispěvatelé, rádi bychom Vám poděkovali za pravidelné zasílání nejen příspěvků, ale také přehle-
dů sportovních a kulturních akcí na dané měsíce. Přispíváte tím k větší informovanosti obyvatel Bystřice n. P.
 a mikroregionu Bystřicka. 

Nabízíme i ostatním subjektům, organizacím i soukromým osobám možnost zapojit se do vytváření 
harmonogramu sportovních a kulturních akcí na jednotlivé měsíce. Propagujte své aktivity a dejte o své 
připravované akci dopředu vědět. Pracovníci Turistického informačního centra jsou vám osobně k dis-
pozici od pondělí do pátku (8.30 – 17.00), v sobotu (8.00-12.00) i v neděli (9.00-13.00). 

Telefonní kontakt – 566 551 532 nebo e-mail: info@bystricenp.cz. 
Těšíme se na informace o Vašich akcích! pracovníci TIC

vypisuje výběrové řízení na 
pozici vedoucí pracovník.
Nabízíme:
- zajímavou a kreativní práci  

pod supervizí
- možnost seberealizace 
 a dalšího vzdělávání
- zázemí etablované organizace
Požadujeme:
- odpovídající odborné vzdělání 

(VŠ, VOŠ)
- dobré organizační a komuni-

kační schopnosti 
- schopnost vést tým pracov-

níků - předpoklady pro práci 
v charitativní organizaci 

- potřebu vzdělávat se a profe-
sionálně růst

- dobrou znalost práce na PC
- trestní bezúhonnost
Uvítáme:
- praxi v oboru prevence sociál-

ně nežádoucích jevů
- řidičský průkaz skupiny B

Žádost, strukturovaný životo-
pis včetně motivačního dopisu 
zasílejte na adresu: Oblastní cha-
rita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 
591 01 Žďár nad Sázavou nebo 
e-mailem na: zdar@caritas.cz .
Uzávěrka přihlášek: 15.1.2007
Bližší informace: Ing. Jana Zele-
ná, tel. 566 631 642, mob: 777 
755 656, e-mail: jana.zelena@
caritas.cz

Diecézní charita Brno - Oblastní 
charita Žďár nad Sázavou

Nadosah – centrum prevence
Masarykovo nám. 299, 593 01 

Krátce po skončení komunál-
ních voleb volili své představitele 
i obyvatelé našich městských částí. 
Zvolili si pětičlenné osadní výbory 
v čele s předsedou. A kdo že tedy 
stojí v čele těchto osadních výborů?
V Bratrušíně MVDr. Pavel Koukal, 
v Divišově Jan Kunc, ve Dvořiš-

tích Jaromír Kubík, v Domaní-
ně Zdeněk Skula, v Karasíně Libu-
še Víchová, na Kozlově Jindřich 
Kintr, v Lesoňovicích Aleš Ho-
rák, v Pivonicích Michal Dvořák, 
v Rovném Adolf Amrož a ve Víto-
chově Pavel Dvořák.

-HJ-

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych srdečně poděkovat 

starostovi města ing. Karlu Pačis-
kovi, členům městského zastupi-
telstva i všem dalším úředníkům 
a občanům, kteří se zasloužili 
o udělení Čestného občanství měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem mé 
osobě. Jsem přesvědčen, že jsem 
pro Bystřici mnoho práce nevy-
konal a že by si čestné občanství 
spíše zasloužili mnozí jiní občané. 
I přes tenhle pocit si však udělení 
čestného občanství velice vážím. 

Vincenc Koutník,
nositel Čestného 

občanství Bystřice n. P.
a  Československého 
válečného kříže 1939 

OSADNÍ VOLBYOSADNÍ VOLBY

Narození

Říjen 2006
 2.10.  František König
10.10. Martina Lukášková
14.10. Eliška Krombholzová
18.10. Dominik Řádek

Jubilanti

Prosinec2006
Marie Menoušková  87 let
Leden 2007
Anežka Procházková  91 let
Štefan Ďuroška  86 let
Božena Škrdlíková  83 let
Josef Krondráf 82 let
Jan Nosek   80 let
Anna Prosecká  75 let
Ladislav Špaček 75 let
Marie Vařejková   70 let
Božena Bukáčková  70 let

Úmrtí

Říjen 2006
28.10.  Stanislav Kaňka 
Listopad 2006
6.11.  Karel Sládek



Na křižovatce ulice Nádražní a sil-
nice vedoucí k železničnímu nádraží 
a Novému Dvoru stojí kříž. Už dlou-
hou dobu působil zašlým dojmem a 
velice nenápadně. Lidé, kteří chodili 
okolo, si mnohokrát ani nevšimli, že 
se ve shluku keřů u křižovatky ještě 
něco dalšího nachází. Málokdo ví, že 
tento kříž postavil obchodník a měšťan 
Pavel Till dne 28. 6. 1863 na opačné 
straně silnice, než kde se nachází dnes. 
Když se však začaly stavět budo-
vy silničního podni-
ku, byl přestěhován 
na popud zaměst-
nance silnic Josefa 
Smejkala, který se 
pak o něj staral až 
do své smrti.

Pozemek, na kte-
rém kříž nyní stojí, 
patří do vlastnictví 
města Bystřice n.P. 
a sousedí s pozem-
kem společnosti 
Wera Werk s.r.o. 

Asi před rokem 
někteří její zaměst-
nanci přišli s nápa-
dem, že by tento 
objekt bylo dobré 
opravit, „oživit“. Vedení společnosti 
se myšlenky ujalo a rozhodlo, že si 
Wera Werk nad křížkem vezme „pat-
ronát“. V letošním roce proto začala 
fi rma jednat s představiteli města 
Bystřice nad Pernštejnem o možné 
opravě kříže. Nápad byl radnicí měs-
ta vřele uvítán. 

Po dohodě s městem byla oprava 
rozdělena do několika částí. Během 
měsíců srpna a září 2006 byl za 
pomoci výtvarníků Kateřiny Rossí 
a Františka Tržila zrestaurován 
samotný litinový kříž a sochy. 

Během zimního období by měl 

 ZPRÁVY Z RADNICE

V současné době se v našem 
městě množí stížnosti občanů na 
děti většinou ze základních škol, 
které používají petardy na veřejném 
prostranství. Proto jsme písemnou 
formou požádali ředitele všech 
základních škol, aby své žáky upo-
zornili na nebezpečnost a proti-
právnost tohoto chování. Nejenže 
městská vyhláška č. 6/2005 v člán-
ku 4 Zachování klidu, zejména 
nočního“ v odstavci 1 stanoví všem 
občanům na území města povinnost 
dodržovat klid a vyvarovat se všech 
činností, při nichž by nepřiměře-
ným a neodůvodněným hlukem 
rušili ostatní občany. Navíc tímto 
jednáním mohou ohrozit své zdra-
ví, zdraví ostatních spoluobčanů 
a v neposlední řadě i zvířat (např. 
psů, které majitelé venčí).

Tuto problematiku upřesňuje 
i vyhláška Českého báňského úřadu 

Pozor na neoprávněné používání petard
č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických 
výrobcích a zacházení s nimi, která 
rozlišuje tři třídy s tím, že třídy II. 
a III. nesmějí být prodávány osobám 
mladším 18 let.

Všichni víme, co pyrotechnika do-
káže. Utržené prsty, popáleniny, ztrá-
ta zraku a podobně.

Nikomu z nás by se jistě nelíbilo, 
kdyby cizím zaviněním došlo k ublí-
žení na zdraví našich nejbližších.

Málokdo si uvědomí, že při po-
užití petard může dojít i k poškození 
oděvu. Propálení zimní bundy, kal-
hot, čepice. I to je následek použí-
vání pyrotechniky. Ten, komu tako-
vou škodu způsobíme, zřejmě bude 
chtít její náhradu, na kterou má 
nárok, a pokud nedojde k dohodě 
na obou stranách, může spor skon-
čit u soudu.

Marie Nováčková,
Obecní živnostenský úřad

Vážení občané Bystřicka, pod-
le § 134 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů musí 
být do 31. prosince 2007 prove-
dena výměna všech řidičských 
průkazů, které byly vydány 
v období od 1. 7. 1964 do 31. 12. 
1993, za nový řidičský průkaz.

Podle posledního zjištění cen-
trálního registru řidičů minis-
terstva dopravy víme, že ke dni 
3. 11. 2006 podléhá této výměně v 
našem správním obvodu cca 2.356 
ks řidičských průkazů. 

Z praxe víme, že většina žada-
telů z různých důvodů odkládá 
výměnu na poslední chvíli. 

Je vážné riziko, že při odklá-
dání výměny řidičských průkazů 
na konec období, nebude možné 
dodržet příslušné lhůty pro výmě-

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

nu řidičských průkazů vzhledem 
ke kapacitním možnostem státní 
tiskárny. 

Z výše uvedených důvodů Vás 
žádáme o výměnu těchto řidič-
ských průkazů v dostatečné lhůtě 
před výše uvedeným datem konce 
platnosti řidičských průkazů. Pře-
dejdeme neúměrné koncentraci 
práce v závěru příštího roku a pří-
padným Vašim stížnostem. Důvo-
dem této žádosti je i skutečnost, 
že v současné době je v České 
republice cca 1.379.000 ks řidič-
ských průkazů, kterých se týká 
zákonná výměna do 31. 12. 2007.  
   Ministerstvo v tomto směru 
povede dlouhodobou vysvětlovací 
kampaň, abychom předešli zahl-
cení systému vydávání řidičských 
průkazů ve 3. a 4. čtvrtletí roku 
2007.

Oprava křížku u nádraží 
za podpory fi rmy Wera Werk

Oznamujeme nájemníkům obec-
ních bytů s tzv. regulovaným 
nájmem, že bylo schváleno zvýšení 
nájemného dle zákona č. 107/2006 
Sb. a  sdělení MMR č. 333/2006 s 
účinností od 1. 4. 2007.

Jedná se o zvýšení v průměrné výši 
asi 3,- Kč/m2  měsíčně, což činí prů-
měrně měsíčně asi 200,- Kč. Nebu-
de se zvyšovat nájemné v bytech 
v Domě s pečovatelskou službou 

být hotový nový kamenný podsta-
vec. Původní, nyní již zcela rozpadlý 
a zvětralý pískovec vystřídá žula. 
Zpracování podstavce bude prová-
dět kamenická škola z Lipnice nad 
Sázavou, která se již spolupodílela na 
opravě kříže na ulici Pod Kaštany.

Po osazení kamenného podstav-
ce se provede úprava keřů na místě, 
u nichž se kříž nachází. 

Celkové náklady na opravu přesáh-
nou částku 50.000,- Kč.

Město Bystřice 
nad Pernštejnem 
by touto cestou 
chtělo poděkovat 
společnosti Wera 
Werk za její snahu 
o zlepšení prostředí 
nejen ve svém areá-
lu, ale i v jeho okolí 
a za citlivý přístup 
k objektům, které 
mají historický i ná-
boženský význam. 

Společnost Wera 
Werk spolu s měs-
tem rovněž touto 
cestou oceňují 
práci výtvarníků 
Kateřiny Rossí a 

Františka Tržila. Fotografi e zachycu-
je oba výtvarníky spolu s ředitelem 
společnosti Wera Werk s.r.o. Ing. 
Martinem Broichem krátce po umís-
tění zrestaurovaného kříže zpět na 
podstavec (září 2006). 

Již nyní kříž neujde pozornosti 
kolemjdoucích. Jsme zvědaví na to, 
jak kříž bude vypadat po úplném 
dokončení všech plánovaných úprav. 
Už se těšíme a budeme Vás o tom 
informovat v některém z jarních 
vydání novin.

a dále v bytech, kde byla výše nájem-
ného vysoutěžena tzv. obálkovou 
metodou. Částka ze zvýšeného 
nájemného bude z velké části použita 
na opravy bytových domů. 

Případné další informace obdržíte 
na odboru bytového hospodářství, 
Hornická 643, Bystřice nad Pernštej-
nem, tel. 566 551 399, 566 550 821.

Nový radar v LesoňovicíchMartina Peňázová, Wera Werk, s.r.o.
Radek Vojta, MěÚ Bystřice n.P.

Jiří Daniel,
odbor dopravy a SH

Informace pro nájemníky bytů 
v Bystřici nad Pernštejnem

Věra Vančová, 
odbor bytového hospodářství

Pokud se nyní vypravíte autem 
směrem z Bystřice n. P. na Štěpánov 
nad Svratkou, v obci Lesoňovice vám 
nově nainstalovaný radar oznámí, 
jakou rychlostí se vaše vozidlo na 
silnici pohybuje. Přibližně od začát-
ku měsíce prosince byl tento radar 
instalován zkušebně a  15. 12. 2006 
proběhlo jeho ofi ciální zprovoznění. 
Hlavní funkcí radaru je signalizace, 
která řidiče upozorní na rychlost jejich 
vozidla ve směru jízdy (velikost  zob-

razených svítících číslic je 28 cm), ale 
také jednou jeho složkou je vyhod-
nocovací zařízení, které na datovou 
kartu zaznamená počet projetých 
vozidel vč. počtu překročení stanove-
ných rychlostních limitů. Cena toho-
to zařízení je cca 100 tis. Kč a  město 
ji zaplatilo ze svého rozpočtu. Radar 
je možné přemisťovat podle potřeby, 
takže je možné, že se s ním řidiči 
setkají i na jiných úsecích vozovek 
pozemních komunikací. 

-bk-

Na snímku výtvarníci K. Rossí, 
Fr. Tržil a řed. spol. ing. M. Broich



 INFORMACE Z MĚSTA

Odpady ve Vaší obci v roce 2007
V roce 2007 dochází k růstu ceny 

za likvidaci odpadů. Z větší části za 
to může odpadový zákon (č.185/2001 
Sb.), kde dochází ke zvýšení poplat-
ku za uložení odpadu na skládku o 
100,- Kč u komunálního odpadu a o 
1000,- Kč u nebezpečného odpadu. V 
příloze č. 6 zmiňovaného zákona je 
stanovena výše poplatku za uložení 
jedné tuny komunálního a nebezpeč-
ného odpadu. Tato výše je určována 
vždy na 2 roky, další skokové zvýšení 
lze očekávat pro rok 2009. Výrazně 
do tohoto zdražení promlouvají zpra-
covatelé, zabývající se recyklací Vaše-
ho odpadu. Kupříkladu chladící zaří-
zení likviduje fi rma Praktik Liberec. 
V roce 2005 likvidovali 1 kus lednice 
za 100,- Kč, letos je cena 190,- Kč 
a na rok 2007 je uvažováno o ceně 
okolo 250,- Kč (to vše plus doprava 
do Liberce). Jako další aspekty mají-
cí vliv na zvýšení ceny lze zmínit ty, 

jež vnímáme všichni každodenně: 
stoupající ceny pohonných hmot, 
elektrické energie, průměrný 
růst infl ace ročně mezi 3 – 4 %. 
Tyto neustále stoupající ceny ale 
můžete ovlivnit Vy všichni. Vět-
šina odpadářských fi rem vypočí-
tává ceny na další rok z nákladů 
roku předcházejícího. To zname-
ná tříděním separovaných složek 
komunálního odpadu, rozumným 
přístupem při mobilním sběru 
objemného a nebezpečného odpa-
du a v neposlední řadě zpětným 
odběrem vysloužilých elektrospo-
třebičů. Protože se tento systém 
teprve rozbíhá, dovolím si zmínit 
se o zpětném odběru poněkud 
šířeji. 
Princip je docela jednoduchý. 
Rozumným přístupem snižovat 
tonáž komunálního odpadu a tím 
i poplatky za likvidaci. Elektric-

ký spotřebič nepatří do popelni-
ce, ale občané mohou vysloužilé 
spotřebiče bezplatně odevzdat na 
místech zpětného odběru. Ta jsou 
zřizována kolektivními systémy 
především ve sběrných dvorech 
obcí, či v provozovnách prodejců. 
V obcích, které sběrný dvůr nemají, 
je zpětný odběr spotřebičů zajišťo-
ván především mobilními svozy. V 
popelnici by se nemělo ocitnout ani 
drobné elektro, tedy vysoušeče vla-
sů, rychlovarné konvice, opékače 
topinek, fritézy, holicí strojky, pří-
padně domácí přístroje a nástroje 
– vrtačky, brusky, AKU šroubová-
ky nebo zahradní sekačky. Některé 
materiály z vyřazených přístrojů, 
například barevné kovy, jsou velmi 
cenné a po náležitém zpracování se 
dají znovu využít. Jejich recyklace 
tak nejen napomáhá chránit pří-
rodní zdroje, ale zároveň snižuje 

budoucí náklady na výrobu nových 
spotřebičů. Povinnost převzít vyřa-
zený elektrospotřebič bezplatně se 
ale vztahuje pouze na kompletní 
výrobky. Chladnička s vymontova-
ným kompresorem už není zpětně 
odebíraným elektrozařízením, ale 
běžným odpadem, a jako s tako-
vým s ní musí sběrný dvůr nakládat 
(viz ceny za likvidaci). V případě, 
že si schováte před vyřazením spo-
třebiče nějaký díl, který se „může 
někdy hodit“, vězte, že jste právě 
„vyrobili“ elektroodpad, který není 
možno odevzdat zdarma, ale někdo 
bude jeho likvidaci muset zaplatit 
(obec z poplatků, jejž od občanů 
vybere). Zjednodušeně řečeno, výši 
poplatků za nakládání s odpady pro 
další roky máte z podstatné části ve 
svých rukou.

TS města a.s.
Bystřice n.P.

NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD MHD
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VYPRAVÍTE SE ZA KRÁSOU?

O rozhovor jsme dnes požádali 
úspěšnou a atraktivní bystřickou 
podnikatelku Kamilu Cisárovou.

Co nám o sobě prozradíte?
Jsem vdaná, mám dvě dcery 

a žiji v Bystřici n. P. 34 let. Volný 
čas trávím se svojí rodinou. Mezi 
mé záliby patří v zimě lyžování, 
v létě odpočinek u vody. Vystu-
dovala jsem oděvní průmyslov-
ku, k oblékání jsem měla vztah 
už jako dítě a dodnes je to moje 

práce, která mne baví.
Co je nového ve Vašem podni-

kání?
Začátek roku 2006 jsem ukonči-

la prodej dětského zboží z důvodu 
dvou otevřených specializovaných 
prodejen s dětským zbožím, zamě-
řila jsem se pouze na dámskou 
a pánskou módu. V tuto dobu přišlo 
rozhodnutí rozšířit služby a rekon-
strukce obchodu. Myslím, že ote-
vření kosmetického salónu proběh-
lo poměrně rychle. Pro mne to byl 
opravdu náročný rok.

Co Vás přivedlo od módy ke 
kosmetice?

Práce kosmetičky je velice pěk-
ná. Má hodně společného s módou 
a celkovou vizáží člověka. Tak vzni-
kl nápad otevřít kosmetický salón.

S jakou kosmetikou se u Vás kli-
enti seznámí?

Nejtěžší byl pro mne výběr kos-

metiky. Vybrala jsem čistě přírodní 
Ajurvédskou kosmetiku, která má 
naprosto hypoalergenní ošetření.

Můžete nám ji blíže předsta-
vit?

Ajuvéda je prasta-
rá indická léčebná 
metoda, která se stále 
více šíří v západních 
zemích jako přírod-
ní nenásilný trend 
v oblasti zdraví a krá-
sy. Obsahuje silné, 
koncentrované panen-
ské oleje, esence a pří-
rodní výtažky. Tato 
kosmetika podporuje 
lymfatický systém 
v pleti a zároveň půso-
bí na nervový systém.

Co ještě chystáte?
Právě rozšiřuji 

služby o manikúru, 

Mezi žáky Základní školy TGM 
v Bystřici n. P. se od začátku říj-
na začal objevovat nový živočišný 
druh – byli to „vodouchové“ ze tře-
tích a čtvrtých tříd, kteří začali nav-
štěvovat pravidelné lekce plavecké-
ho výcviku v bazénu sportovní haly 
v Bystřici n. P. a v bazénu Plavecké 
školy ve Žďáru nad 
Sázavou. S každou 
další lekcí dělají vel-
ké pokroky. Ať už 
patří mezi žabky, žel-
vičky, kapry, žraloky 
či delfíny, cítí se ve 
vodě jako doma a pod 
vedením příjemných a 
zkušených instrukto-
rek zkoušejí klasické 
plavecké styly (znak, 
prsa, kraul). Používají 
k tomu velmi zajímavé 
pomůcky, které plavá-
ní činí ještě zábavněj-
ším. Naši plavci mají 
prostor i pro velké 
námořní bitvy.

Plavecké ponděl-
ky a čtvrtky a napla-
vané míle přinášejí 
třeťákům a čtvrťákům 
zcela jistě únavu. Ale 
dosažené pokroky vy-
loudí na tvářích úsmě-

vy a únavu zaženou.
Přejeme našim plavcům hodně 

úspěchů a v závěru kurzu pěkné hod-
nocení na „mokrém vysvědčení“.

Tak, vodouchové, ať vás radost 
z vody neopouští!

M. Jirků, I. Blajzeová, I. Čuhelová,
učitelky ZŠ TGM

umělé nehty a společenské líčení. 
Od Nového roku rozšíříme služby 
o masáže zad a krční páteře.

-pi-

NK Sokol Bystřice nad Pernštejnem pořádá dne 26. prosince 
2006 Vánoční turnaj registrovaných i neregistrovaných hráčů v 
nohejbalu mužů. Turnaj se uskuteční ve Sportovní hale v Bystřici 
nad Pernštejnem.

Prezentace: 8.30 hodin
Zahájení: 9.00 hodin
Startovné: 350,- Kč za trojici
Ceny: poháry, diplomy a věcné ceny
Pravidla: hraje se dle Pravidel ČSN
Systém: bude určen pořadatelem podle 
  počtu přihlášených trojic
Občerstvení: zajištěno v místě konání
Přihlášky zasílejte na adresu: 

Ing. František Špatka
K Pernštejnu 626

593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 286

TURNAJ  V  NOHEJBALU

Sportovně střelecký klub Bys-
třice nad Pernštejnem uspořádal 
v Kulturním domě II. ročník Velké 
ceny Města Bystřice nad Pernštej-
nem ve střelbě ze vzduchových 
zbraní všech kategorií.

V kategorii do 14 let se umístnil 
Rostislav Karásek na 10. místě.

V kategorii starší dorost zvítězil 
Jaroslav Nečas, II. místo Vojtěch 
Čapka a III. místo Jiří Zach, všich-
ni z Bystřice.

V kategorii Vzduchová pistole 

ZE  STŘELECKÉHO  KLUBU
muži získal Luboš Korbička II. místo, 
rovněž z Bystřice.

V kategorii Vzduchová puška muži 
se naši střelci umístnili: Veselý Miro-
slav, Roháček Josef a Musil Oto na 
9., 10. a 11. místě. Zahájení závodu 
se zúčastnil místostarosta Josef Voj-
ta, který účastníky přivítal a popřál 
všem dobrou mušku a hodně úspěchů. 
Tento závod se mohl uskutečnit díky 
GRANTU Města na sportovní činnost 
a pochopení vedení Kulturního domu.

Za SSK Vobr František

Český zahrádkářský svaz
Český zahrádkářský svaz 

ZO č. II. Bystřice nad Pern-
štejnem osada Domanínek. 
Díky GRANTU Města jsme 
mohli provést úpravu příjezdové 
cesty k areálu zahrádkářské osa-
dy. Cesta byla zpevněna asfalto-

vou drtí a uválcována. 
Pokud bude možnost získat 

GRANT i v příštím roce, chtěli by-
chom dokončit úpravu asfaltovým 
postřikem, čímž by se asfaltová drť 
více zpevnila.

Za ČZS ZO č.II Vobr František

Dne 30.12.2006 se od 10.00 hodin v restauraci Na Stadionu koná 
VALNÁ  HROMADA 

SK Byst�ice n.P. s tímto programem 

1. Zpráva o sportovní �innosti 
2. Zpráva o hospoda�ení klubu 
3. Volba nového výboru SK 

Na valnou hromadu zve výbor SK Byst�ice n.P. všechny svoje �leny, zástupce sponzor�
a hosty z ostatních t�lovýchovných jednot. 

Jako ryby ve vodě



ŠKOLSTVÍ

V minulém čísle jsme Vám, 
vážení čtenáři, přislíbili nabídku 
studijních a učebních oborů na naší 
Střední odborné škole pro školní rok 
2007/2008 a tímto tak činíme.
Učební obory 
Kulturní 468, Bystřice nad Pernštej-
nem, tel. 566 550 205 – Ing. Handl
Kuchařské práce
 - kód oboru 65-52-E/001
Šití oděvů

Bystřická „zemědělka“ dříve a nyní
(část druhá)

 - kód oboru 31-59-E/001
Zahradnické práce
 - kód oboru 41-52-E/001
Zámečnické práce ve stavebnictví
 - kód oboru 23-51-E/005
Příční 405, Bystřice nad Pernštej-
nem, tel. 566 550 916 – Ing. Prášek
Autoelektrikář
 - kód oboru 26-57-H/001
Automechanik 
 - kód oboru 23-68-H/001
Opravář zemědělských strojů
 - kód oboru 41-55-H/003

Studijní obory
Dr. Veselého 343, Bystřice n.P., tel. 
566 550 917 – Mgr. Novák
Agropodnikání
 - kód oboru 41-41-M/001
Management cestovního ruchu 
 - kód oboru 64-42-M/040
Ekonomika zemědělství a výživy
 - kód oboru 64-43-M/002

Zemědělský podnikatel
 - kód oboru 41-41-L /007

Nástavbové studium
Příční 405, Bystřice nad Pernštej-
nem, tel. 566 553 131 – Ing. Prášek-
Podnikání 
 - kód oboru 64-41-L /524
Dopravní provoz
- kód oboru 34-41-L /508
Škola nabízí pro studenty:
- nové víceúčelové sportovní hřiště      

v areálu školy
- 4 vybavené učebny výpočetní  

techniky s vysokorychlostním     
přístupem na INTERNET

- zahraniční exkurze
- soutěže a praxe v zahraničí s pro-

gramem EU Leonardo Da Vinci
- získání řidičského oprávnění 

všech skupin
- státní zkoušky v psaní na PC, prů-

vodcovské zkoušky, myslivecké 

    zkoušky atd.
- ubytování na DM v areálu školy
- možnost činnosti v jezdeckém    

oddílu, získání jezdecké licence,    
ustájení vlastních koní 

- škola je zapojena v krajském 
projektu EU – Adaptabilní školy 
– počáteční vzdělávání a Adapta-
bilní školy – další vzdělávání
Věříme, že 13 možností nabídky 

učebních, studijních a nástavbových 
oborů umožní Vám, žákům ZŠ a Va-
šim rodičům, širší možnosti při roz-
hodování, kam po základní škole.

K tomu jistě přispěla možnost 
zhlédnutí našich prezentací, dnů ote-
vřených dveří a možnost i soukro-
mých návštěv na naší škole.

V lednovém čísle budeme pokračo-
vat třetí částí, která se bude týkat před-
stavení naší Vyšší odborné školy. 

Vedení VOŠ a SOŠ, 
Bystřice nad Pernštejnem 

Gymnázium Bystřice nad Pern-
štejnem zve všechny zájemce 
o studium na této škole a širokou 
veřejnost na den otevřených dve-
ří, který se bude konat v úterý 
23.1.2007 od 8:00 do 15:30. Naše 
škola nabízí svým studentům všeo-
becné gymnaziální vzdělání a jejím 
hlavním úkolem je příprava a pro-
fi lace ke studiu na vysokých ško-

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

lách. Úspěšnost přijetí absolventů 
na VŠ ve školním roce 2005/2006 
byla cca 90%. 
Nabídka:
Výběr studia z pěti jazyků – A, N, 
F, R, La.
Moderní jazykové laboratoře.
Dvě učebny vybavené počítači.
Rychlé připojení na internet.
Možnost profi lace pomocí volitel-
ných a nepovinných předmětů.
Zájmové kroužky.
Výuka tělesné výchovy v moderní 
městské sportovní hale a v přileh-
lém sportovním areálu.

e-mail: reditel@gybnp.cz
www.gybnp.cz

Těšíme se na shledání s Vámi.
Vedení Gymnázia Bystřice n.P.

Tak to tu ještě nebylo! Velký úžas 
a rozzářené oči dětí mluvily za všech-
no, když v pondělí ráno (24. 11.) 
vstoupily do své třídy Opiček.

V jednom rohu místnosti bylo při-
pravené kouzelné „NEBE“ jako z 
pohádky. Andílci (z papíru) hráli na 
housle, fl étnu, lyru a zpívali. Ze záclon 
byla vytvořena krásná nebesa. Zato 
„PEKLO“ v hračkárně bylo strašidel-
né, pod velkým kotlem plápolal oheň 
(rozsvícená červená lampa), byla zde 
i čertovská listina od čerta. Děti byly 
nadšené a obdivovaly chvíli „NEBE“ 
a potom zase „PEKLO“. To všechno 
vymyslela a ve svém volném čase při-

Velké překvapení v naší 
mateřské školce Pohádka

šla připravit p. uč. Lenka Jindrová ze 
třídy Opiček, pomáhala jí naše školni-
ce p. Marie Procházková. Přizvaly si i 
rodinné příslušníky, protože zde bylo 
plno práce. Samozřejmě si tuto nádhe-
ru užily i malé děti z Broučků a větší 
z Kočiček. Se svými dětmi vyrobila 
velkého čerta do „Pekla“. 

Na rodiče čeká toto překvapení na 
vánoční besídce v naší školce. Zve-
me i ostatní rodiče s dětmi, přijďte se 
za námi podívat v tomto adventním 
čase. 

Za MŠ Pohádka, Nádražní 421 
Bystřice n. P.

Marie Janečková (uč.)

Již pátý ročník tenisové školičky 
bude od 5.1. do 23.2. 2007 pořádat 
ve sportovní hale Tenisový klub 
Bystřice nad Pernštejnem. Pod vede-
ním trenérů a hráčů TK se zde budou 
moci seznámit se základy tenisu 
děti ve věku od 7 do 10 let. Teni-
sová školička bude probíhat každý 

pátek v době od 15.00 - 16.30 hodin. 
Zájemci o tuto školičku mohou svo-
je děti přihlásit v recepci sportovní 
haly buď osobně nebo na telefonním 
čísle 566 551 098. Počet dětí bude 
omezený. Cena za celý kurz je 300,-
Kč/dítě. Děti si mohou půjčit teniso-
vou raketu.

11. říjen 2006 – to byl den, kdy 
se obyčejné školní povinnosti žáků 
třetích, čtvrtých a pátých ročníků 
Základní školy T. G. Masaryka 
v Bystřici n. P. proměnily v jedno 
velké indiánské dobrodružství.

Začalo nenápadně brzy ráno 
u budovy školy a vyvrcholilo v dět-
ském pražském divadle MINOR, 
kde se indiáni z Bystřice tváří 
v tvář setkali s náčelníkem Apačů, 
samotným Vinnetouem, a ocitli se 
v žáru Divokého západu. Muziká-
lové představení provázely indián-
ské písně a skutečné živé postavy 
se zajímavě prolínaly s loutkami. 
Malí bystřičtí indiáni muzikál „Vin-
netou aneb věčná loviště for every-
body“ ocenili nadšeným potleskem.

Bystřičtí indiáni v Praze
Z divadelního Divokého západu 

se po Královské cestě přesunuli až 
k Senátu ČR, kde je očekával pan 
senátor Ing. Josef Novotný. Při 
prohlídce Senátu žáci měli mož-
nost nahlédnout do jednacích míst-
ností, zasednout do senátorských 
lavic a u mikrofonu si vyzkoušet 
své řečnické schopnosti. Příjemné 
občerstvení v budově Senátu ČR 
dodalo indiánům novou sílu k pro-
hlídce Valdštejnské zahrady.

Dobře naladěna a plna dojmů se 
indiánská výprava vracela z Prahy 
na Vysočinu a ještě v dalších dnech 
doznívaly v dětech pestré zážitky 
z této indiánské cesty.

Pavlína Uhlířová a Marie Jirků, 
učitelky ZŠ TGM

TENISOVÁ ŠKOLIČKA



KULTURA

Program Kulturního domu na leden 2007

8. strana                                                                                              Zpravodaj města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

roku 2005 pokračuje vestudiu zpěvu 
na JAMU v Brně.

Ladislav Doležel studoval brněn-
skou konzervatoř. Během studia se 
stal laureátem mnoha národních i me-
zinárodních soutěží. Získal 1. cenu na 
mezinárodní Beethovenovské soutěži 
v Hradci nad Moravicí, dvakrát zvítě-
zil na mezinárodní soutěži B. Smeta-
ny v Plzni a vyhrál soutěž konzerva-
toří ČR. Studuje AMU v Praze.
Vystoupení se uskuteční v rámci cyk-
lu koncertů Kruhu přátel hudby.
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 80,- a 40,- Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej Kulturní dům od  
3.1.2007

Sobota 20. ledna – prostory KD 
– 20.00 hodin
PLES KULTURNÍHO DOMU
Generální partner plesu – NÁBY-
TEK POHODA
Program:
19.30 - 20.00 hodin
Uvítací přípitek – Bohemia sekt 
20.00 hodin
Zahájení plesu – moderátor večera 
Jindřich Eliáš
Hudba – LINHART SWINGERS 
PRAHA pod vedením Radima Lin-
harta
20.15 a 20.45 hodin - Akrobatický 

Středa 17. ledna  – velký sál KD 
– 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
PIRÁTSKÁ POHÁDKA aneb 
o přátelství a plavbě za pokladem

Představení získalo Hlavní cenu 
poroty na festivalu MINITEATRO 
2004
Hraje: Divadýlko Mrak
Výpravný, dobrodružný, komunika-
tivní a napínavý pohádkový příběh, 
zpestřený šermířskými souboji, téměř 
čtyřmetrovou chobotnicí, v němž se 
všichni diváci změní v námořníky 
a spolu s hlavními hrdiny vyplují na 
ostrov. Určeno pro děti od 4 – 10 let, 
délka vystoupení cca 60 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 25,- Kč, 
                veřejnost 30,- Kč

Čtvrtek 18. ledna – malý sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
EVA NEDOMOVÁ - soprán
LADISLAV DOLEŽEL - klavír

Eva Nedomová absolvovala 
brněnskou konzervatoř – obor zpěv, 
ve třídě prof. N. Megové. V roce 
2003 se zúčastnila pěvecké sou-
těže ve Vrablích, kde získala čest-
né uznání a v roce 2004, soutěže 
B. Martinů v Praze kde dosáhla 3. mís-
ta a zároveň byla oceněna za nejlep-
ší interpretaci písně B. Martinů. Od 

rokenrol – skupina ELVIS, mistři 
republiky 2005
22.00 hodin - S hudbou „živě“ zpívá  
BOHUŠ MATUŠ 
23.00 hodin - TĚŽKEJ POKONDR
23.40 hodin - Tombola
01.00 hodin - BONEY M Revival 
01.40 hodin - Oldies party J. Eliáše
Malý sál – hudba BALANC
Hlavní partneři plesu – Kooperativa, 
pojišťovna, a.s., MEGA, a.s., Mr. 
MAGIC, s.r.o., WERA WERK s.r.o.
Vstupné: 130,- Kč
Předprodej Kulturní dům od 
27.12.2006

Sobota 27. ledna – prostory KD 
– 20.00 hodin
PLES GYMNÁZIA
Hraje skupina  R - BOOM
Malý sál – diskotéka
Předtančení, tombola
Vstupné: 100,- Kč
Předprodej Gymnázium od 9.1.2007

Úterý 30. ledna - velký sál KD 
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁ-
DEK
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 mi-
nut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 12,- Kč, 
                veřejnost 17,- Kč

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU:

  3. 2. 2007 – Zemědělský ples
10. 2. 2007 – Ples MEGA
20. 2. 2007 – Petr Spálený

Změna programu vyhrazena!

Prodej vstupenek:

Kulturní dům
Luční 764
tel. i fax 566 552 626
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/
 16.00 – 18.00 /pokladna/

Knihkupectví
Masarykovo náměstí 12
tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 
So: 8.00 – 11.00

Děkujeme Vám za přízeň v uply-
nulém roce a těšíme se na Vaši ná-
vštěvu i v roce příštím.

Bylo nám potěšením připravo-
vat pro Vás pořady.

Přejeme Vám příjemné prožití 
vánočních svátků a mnoho osob-
ních i pracovních úspěchů v roce 
2007.

Pracovníci Kulturního domu 
v Bystřici nad Pernštejnem

V příštím roce by měl proběhnout 
druhý ročník Pfl egrova Karasína už 
v jarním termínu a nějaká akce by 
měla proběhnout přímo v Karasíně.

Výsledky 1. ročníku

Recitace:
do 10 let: 1. Ludmila Linhartová, 2. Te-
reza Škodová, 3. Anežka Trojanová
11-15 let: 1. Andrea Loukotová, 2. Bar-
bora Kunčíková, 3. Kamila Chocho-
láčová
16-19 let: 1. Kateřina Horáčková. 

Literární soutěž v samostatné tvor-
bě:
a) Imaginární rozhovor mezi dvojicí 
umělců se vztahem k Vysočině:
1. Eva Straková (Halas-Mikulášek), 
2. Petra Navrátilová (Březina-Pam-
mrová)
b) Esej o místě, které mám nejraději:
11-15 let: 1. Radka Loukotová, 2. Jan 
Čech, 3. Kateřina Tomanová
16. – 19 let: 1. Eva Prášilová, 2. Ra-
dim Pekař, 3. Simona Valčevská
dospělí: 1. Jitka Čechová, 2. Anežka 
Cikánková.

Hynek Jurman

PFLEGRŮV KARASÍN SE VYDAŘILPFLEGRŮV KARASÍN SE VYDAŘIL
Pokračování ze str.1

Ve dnech 14. - 21. srpna 2006 pro-
běhlo již 8. letní soustředění decho-
vého orchestru ZUŠ Bystřice nad 
Pernštejnem v rekreačním středisku 
Adamos ve Sněžném. Soustředě-
ní se zúčastnilo 39 členů orchestru 
a během týdne se zde vystřídalo 
několik dalších hráčů, kteří si přijeli 
zahrát alespoň na jeden či dva dny. 
Cílem tohoto soustředění bylo při-
pravit se na vystoupení v Německu 
a nácvik povinné skladby na meziná-
rodní festival dechové hudby v Praze, 
který děti čeká v lednu 2007.

Dále ve dnech 23. 6. – 5. 7. 2006 
se dechové kvarteto školy ( Kristýna 
Hanusová – fl étna, Anežka Šejnohová, 
vítězka ústředního kola soutěže ZUŠ – 
fl étna, Tereza Podsedníková – klarinet, 
Romana Ostrýžová – fagot) zúčastnilo 
soustředění na řeckém poloostrově 
Chalkidiki. Kvarteto dívek nacviči-
lo nový repertoár, se kterým potom 
vystoupilo v městečku Polychrono. 
Děvčata hrála nejen na nástroje, kte-
ré studují, ale sestavila také fl étnové 
kvarteto, takže jejich repertoár byl 
o to rozmanitější. Dívky se zde také 
připravovaly na soutěž komorní 
hry dechových nástrojů, která pro-
běhne v prvním čtvrtletí roku 2007. 
Z Řecka si přivezly nejen zkušenosti 
s hraním na veřejnosti, ale také mno-

Letní vzpomínky na soustředění dětí 
Základní umělecké školy

ho zážitků z výletů a procházek po 
krásné řecké přírodě. 

Dětský pěvecký sbor Studánka, 
který letos zvítězil v celostátní soutěži 
dětských pěveckých sborů v Pardubi-
cích, zase nacvičoval a zdokonaloval 
svoje pěvecké umění koncem srpna 
v rekreačním středisku Prudká. Vyvr-
cholením jejich snažení byl kouzelný 
koncert na hradě Pernštejně.

Ani žáci smyčcového oddělení 
o prázdninách nezaháleli, připravovali 
se na podzimní koncerty. Nejvýznam-
nějším byl koncert k 5. výročí založení 
smyčcového orchestru Něhoslava 
Kyjovského, věnovaný vzpomín-
ce na pana Něhoslava Kyjovského 
a Svatopluka Bagaru, jehož skladbu 
Jaro orchestr Něhoslava Kyjovského 
poprvé provedl na bystřické veřej-
nosti. Zúčastnili se i jejich bývalí 
žáci, jak hrou na jevišti, tak pozornou 
účastí v hledišti.

Všechny tyto akce pořádané pro 
děti Základní umělecké školy, kte-
ré připravovali Eduard Makovský, 
Martina Olivová, Inka Pospíšilová 
a Lenka Macháčková za pomoci 
Štěpána Husáka, Miroslava Náhlíka 
a Olgy Pospíšilové, jsme uskutečnili 
s podporou grantů vypsaných měs-
tem Bystřice nad Pernštejnem. 

Eva Bagarová



KNIHOVNA, DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, OREL

Městská knihovna informuje
V měsíci listopadu bylo nakoupeno 132 nových svaz-

ků knih a našim čtenářům nabízíme tento výběr. 

Knihy pro dospělé:
  1000 motocyklů
Kiyosaki Robert T. Bohatý táta chudý táta
Samohýlová Alena Drátované šperky
Berry Mary Dezerty a cukroví
Kopka Jan Cyklistickým peklem 
Petrů Josef Martin Růžek
Mihola Rudolf Stanislav Neumann
Šlégl Jiří  Ekologie a ochrana životního pro-
  středí
Francis Dick Rozkazem
Grafton Sue S jako smrt
Cibula Václav Kateřina Neumannová
Helus Zdeněk Sociální psychologie pro pedagogy
Norman Jill Bylinky a koření v kuchyni
Plaidy Jean Soudy lásky
Vašíček Arnošt Stopy neznáma
Vaňková Ludmila Válka růží
Matějková Jolana Dobrý rodák Vladimír Menšík
Kirchner Jaroslav Dynastie Holíků
Furniss Tim Historie kosmických lodí
Fuchsová Irena Když se žena naštve
Peroutková Ivana Nad ledem, pod ledem
Legátová Květa Nic není tak prosté
Chmel Ladislav Sympaťák Josef Bláha
Jazairiová Pavla V jižní Indii

Knihy pro mládež:
Vondruška Vlast. Fiorella a Bratrstvo křišťálu
Francková Zuzana Nejtěžší překážka
Lanczová Lenka Nebe plné hvězd
Svobodová Vlasta Pět holek v akci
Dědková Jarmila Popelčin valčík
Denková Melita Smutná holka hledá kluka
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Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže 
v Bystřici n. P. v Bystřici n. P. 

pořádápořádá

Dne 24.10.2006 proběhlo v dětském oddělení knihovny 
pasování druháčků na čtenáře. Děti ze ZŠ Nádražní ob-
držely zdarma platnou průkazku do knihovny a po vzoru 
středověkých rytířů byly pasovány, ovšem nikoli mečem, 
ale obrovskou knižní záložkou. Dětem se akce moc líbila 
a my bychom byly rády, kdyby se stala tradicí.

V úterý 14. listopadu 2006 se s námi podělili o své 
zážitky a zkušenosti z cest děti a pedagogové z ekologic-
kého kroužku ZŠ Nádražní. Jejich skvělá prezentace nás 
tentokrát zavedla do Švédska a Norska, které navštívili 
na své letošní expedici s názvem „ Sever 2006“. Besedy 
se zúčastnilo nejméně 60 návštěvníků a všichni se již těší 
na další zajímavé setkání s mladými ekology.

Pasování na čtenáře

Hodně zdraví, štěstí a pohody Hodně zdraví, štěstí a pohody 
v roce 2007 v roce 2007 

přejí všem našim čtenářům přejí všem našim čtenářům 
a návštěvníkůma návštěvníkům

pracovnice Městské knihovny pracovnice Městské knihovny 
v Bystřici nad Pernštejnem.v Bystřici nad Pernštejnem.

Kontakty na naši knihovnu
tel.: 566 552 376

mobil: 723 521 892
fax: 566 551 590

e-mail: knihovna@bystricenp.cz
!!! NOVÉ !!!

www.knihovna.bystricenp.cz

Dům s pečovatelskou službou, Hornická 643
593 01  Bystřice n.P.

III. adventní dílna

Středa 20.12.
9.00 – 12.00 hod.
Kavárnička: vánoční tradice a obyčeje. Zazpí-
váme si s dětmi koledy u stromečku, při besedě 
o tradicích Vánoc, ochutnáme vánoční cukroví, 
posedíme u šálku ,,vánoční kávy“

21. 12. – 3. 1. 2007 zavřeno

Krásně prožité a požehnané Svátky Vánoční, 
hodně štěstí, zdraví, lásky, lidského porozumě-

ní, spokojenosti a Božího požehnání 
v Novém roce 2007 Vám všem přejí pracovni-

ce Kopretiny – centra pro rodiče s dětmi.

Čtvrtek 4.01.2007
9.00 - 12.00 hod.
Kavárnička: Vánoce odcházejí 

Pondělí 8.01.2007
16.00 – 17.00 hod. 
Angličtina pro děti (začátečníky)
15.00. – 18.00 hod.
Kavárnička, herna 

Středa 10.01.2007
9.00 – 10.00 hod.
Barevné cvičení pro děti a rodiče
10.00 – 11.00 hod 
Kalanetika – pro ženy (protahovací cviky) 
10.00 – 12.00 hod.
Kavárnička

Program Kopretiny je pro Vás zajištěn 
čtyřikrát týdně.

Kontakt:
Zdenka Šrámková (732126905) 
a Gabriela Vítková (731130776)

e-mail:
kopretina.radsvratka@seznam.cz
web: http:// www.zdar.caritas.cz

Maškarní rej
Jestliže máte rádi dobrou zábavu, 

tanec a soutěže, přijďte k nám. 

Kdy? 
V pátek 26. 1. 2007 

v 16:00 hodin

Kam? 
Na sál DDM

VSTUPNÉ: 
masky: 10 ,- Kč

ostatní návštěvníci: 20,- Kč

Moc se na vás všechny těšíme,
takže 

ahoj na domečku.

Nezapomeňte si s sebou 
přezůvky!!!

***

OREL jednota 
Bystřice nad Pernštejnem 

nabízí oddílu juda volné cvičební prostory včetně dostatečného počtu žíněnek.

Kontakt: tel.: 566551711
 nebo jednotaorelbystricenp@quick.cz

OREL jednota Bystřice nad Pernštejnem

VŠEUMĚL
sobotní odpoledne s tvořivou 

činností
pro děti a dospělé

v sobotu 20. 1. 2007
ve 14:00 hodin na DDM 

Malování na hedvábí
vyrobíte si šátek 
crash technikou

Výroba litých svíček
vyrobíte si originální svíčku 

podle vlastní fantazie

Cena za materiál: 100,- Kč

Těšíme se na vás na Domečku!

PROGRAM

Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže 
v Bystřici n. P. v Bystřici n. P. 

pořádápořádá

centrum pro 
rodiče s dětmiKopretinaKopretina

Pondělí:  15,00 – 18,00 hod.
Středa:    9,00 – 12,00 hod.
Úterý:   14,45 – 15,45 hod. 
Čtvrtek:    9,00 – 12,00 hod.



ZDRAVOTNICTVÍ, SOC. SLUŽBY 

Zubní pohotovost k prosinci 2006 
a lednu 2007

PROSINEC 2006
23.12. MUDr. Věra Prášková, Dolní Rožínka
  MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou
24.12. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Dolní 22 Nové Veselí 
  MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko
25.12. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí
  MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
26.12. MUDr. Eva Daňková, Rovečné 176
  MUDr. Monika Přikrylová, Studentská 7, Žďár n. S.
30.12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
  MUDr. Marie Kulková, Strážek 80
31.12. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka
  MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí

LEDEN 2007
 1.1. MUDr. Alena Burešová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.
  MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí
 6.1. MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí
  MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n.S.
 7.1. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš
  MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
13.1. MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko
  MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n.M.
14.1. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice
  MUDr Zdeňka Janoušková, Závíškova1, Velké Meziříčí

 

Ověření informací a sdělení změn na tel.: 566 688 219

Od 1. 1. 2007 proběhnou změny 
v oblasti poskytování sociálních 
dávek, z toho důvodu bych Vám 
chtěla sdělit základní informace, kte-
ré Vám pomohou orientovat se v této 
problematice.
Dávky pro zdravotně postižené

Od 1. 1. 2007 bude zrušen pří-
spěvek k důchodu pro bezmocnost 
a příspěvek při péči o osobu blízkou 
a jinou osobu a bude nahrazen dáv-
kou příspěvek na péči. 

Příspěvek na péči bude vyplá-
cen občanům zdravotně postiženým 
k zajištění péče svými příbuznými, 
blízkými nebo prostřednictvím posky-
tovatelů sociálních služeb (např. Cha-
ritní pečovatelská služba…). Občan si 
bude moci vybrat toho, kdo mu bude 
péči poskytovat a bude za ni také 
platit. MěÚ bude provádět kontrol-
ní šetření v domácnostech příjemců 
dávky a bude zjišťovat, zda fi nanční 
prostředky byly vynaloženy na péči 
o osobu a zda je péče dostatečná.

Jak to bude s příspěvkem na péči 
u občanů, kterým je nyní vypláce-
na bezmocnost?

V prosinci 2006 obdrží tito občané 
naposledy bezmocnost k důchodu od 
České správy sociálního zabezpeče-
ní, od ledna 2007 bude bezmocnost 
převedena automaticky, bez žádosti, 
na příspěvek na péči, který bude 
vyplácen MěÚ Bystřice n. P. Občané 
obdrží v lednu 2007 od MěÚ Bys-
třice n.P. oznámení o výši příspěv-
ku na péči a jejich povinnost bude 
oznámit, kdo jim poskytuje potřebné 
služby a jakým způsobem má být pří-
spěvek zasílán (poštovní poukázka, 
na účet…).

Kolik bude v tomto případě pří-
spěvek na péči činit:
nyní bezmocnost částečná 480,- Kč
- od 1. 1. 2007 příspěvek na péči  
   2000,- Kč
nyní bezmocnost převážná 960,- Kč 
- od 1. 1. 2007 příspěvek na péči
   4000,- Kč
nyní bezmocnost úplná 1800, Kč - od 
1.1.2007 příspěvek na péči 8000,-Kč

Jak to bude s příspěvkem na 
péči u občanů , kteří pobírají pří-
spěvek při péči o osobu blízkou 
a jinou osobu?

V případech, kde je nyní vyplácen 
příspěvek při péči o osobu blízkou 
a pečovaná osoba je:
Částečně bezmocná – této osobě 
bude náležet příspěvek na péči ve 
výši 4000,- Kč
Převážně nebo úplně bezmocná 
– této osobě bude náležet příspěvek  
   na péči ve výši 8000,-Kč
Dítě – zákonným zástupcům bude 
náležet příspěvek na péči ve výši 
9000,- Kč
Nové žádosti o příspěvek na péči

Žádosti o dávku se budou podávat 
na odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví, MěÚ Bystřice n.P. Po podání 

Změny v poskytování sociálních dávek 
vyplácených MěÚ Bystřice n.P. od 1. 1. 2007

žádosti bude sociálními pracovní-
ky provedeno šetření v domácnosti 
žadatele, kde budeme zjišťovat míru 
soběstačnosti žadatele a jeho schop-
nost postarat se sám o sebe (např. 
oblékání, chůze do schodů, koupání, 
vaření, praní, …). Na základě tohoto 
šetření a posouzení zdravotního stavu 
žadatele posudkovým lékařem bude 
stanoven jeho stupeň závislosti na 
pomoci jiné osoby.

Podle stupně závislosti se bude vy-
plácet příspěvek na péči:
stupeň I (lehká závislost) 
je to 2 000 Kč
stupeň II (středně těžká závislost) 
je to 4 000 Kč
stupeň III (těžká závislost) 
je to 8 000 Kč
stupeň IV (úplná závislost) 
je to 11 000 Kč.

U osob mladších 18-ti let se výše 
příspěvků v I, II, a III stupni zvyšuje 
o 1 000 Kč.

Dávky pro rodiny s dětmi a sa-
mostatně žijící osoby

Nová legislativa zavádí tři druhy 
dávek: příspěvek na živobytí, který 
nahrazuje stávající dávku vázanou 
na sociální potřebnost a příspěvek 
na výživu, doplatek na bydlení, kte-
rý spolu s příspěvkem na bydlení ze 
systému státní sociální podpory bude 
řešit pomoc při úhradě odůvodněných 
nákladů na bydlení a mimořádnou 
okamžitou pomoc, která bude reagovat 
na některé mimořádné situace obča-
nů v hmotné nouzi. Systém pomoci 
v hmotné nouzi má motivovat občany 
k aktivní snaze zajistit si prostředky 
k uspokojení svých potřeb vlastními 
silami, především vlastní prací. 

Nově a poněkud přísněji budou 
hodnoceny společně posuzované 
osoby. Dávky pomoci v hmotné nou-
zi budou zvýhodňovat občany, kteří 
se budou aktivně snažit sami řešit 
svou situaci. Zvýhodněni budou ob-
čané, kteří budou pracovat třeba i za 
nižší mzdu. 

Všichni občané, kteří dnes dávky 
sociální péče pobírají, budou svými 
sociálními pracovníky průběžně infor-
mováni a během ledna 2007 vyzváni, 
aby navštívili odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví, MěÚ Bystřice n.P., kde 
se domluví na dalších krocích.

Všem občanům, kteří pobírají dáv-
ky sociální péče, bych chtěla dopo-
ručit, aby v případě dotazů navštívili 
MěÚ Bystřice n.P.

Nová legislativa, která upravuje 
poskytování sociálních dávek od 
1. 1. 2007
Zákon. č. 108/2006 Sb o sociálních 
službách
Zákon č. 110/2006 Sb. o životním 
a existenčním minimu
Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci 
v hmotné nouzi

Drahomíra Lukšová,
odbor soc. věcí a zdravotnictví

Nadosah – centrum prevence 
(bývalý D- STOP) nabídl v uplynu-
lém roce mnoho pro děti a mládež 
v Bystřici nad Pernštejnem a v blíz-
kém okolí. Ať už se jedná o dlouho-
dobé programy primární prevence na 
základních a středních školách nebo 
nízkoprahový klub. 

V současnosti realizujeme progra-
my primární prevence dlouhodobě na 
7 školách, z toho je většina na Bys-
třicku. Pro-
gramy speci-
fi cké primární 
prevence jsou 
r e a l i z ov á -
ny v takové 
podobě, která 
předpoklá-
dá splnění 
požadavků 
ze strany 
Ministerstva 
školství, mlá-
deže a tělovýchovy. Adaptační kurzy 
pro ZŠ Nádražní a ZŠ Štěpánov nad 
Svratkou měly velmi kladný ohlas 
nejen u žáků, ale i u rodičů, pedago-
gů a také u odborné veřejnosti. Od 
žáků se nám dostává čím dál více 
pozitivních ohlasů. Ty se týkají nejen 
toho, že se jim programy líbí, ale oni 
sami následně přicházejí, oslovují nás 
a dávají nám najevo, jak jsou pro ně 
programy přínosné a čerpají z nich 
v bežných životních situacích. Také 
třídní učitelé, kteří mají možnost se 
zúčastnit těchto programů, vyjadřují 
spokojenost a my si vážíme jejich 
spolupráce.

Nízkoprahový klub poskytuje 

Nadosah – centrum prevence 
(bývalý D - STOP) – ohlédnutí za rokem 2006

alternativní řešení pro mladé lidi od 
12 do 20 let. Bezpečné a anonymní 
prostředí, ve kterém jsou předem 
dána jasná pravidla, pomáhá mladým 
lidem na cestě k dospělosti. Tento 
klub není však jenom v malé budo-
vě za muzeem, kde mohou pose-
dět, popovídat, zahrát si pinec nebo 
fotbálek. Právě v minulém roce se 
opět podařilo uskutečnit pobytovou 
akci pro skejťáky „Útěk do Brna II“ 

nebo táborový 
pobyt „Adven-
ture trip“. 
Přínos vidíme 
i ve spolupráci 
při vytvoření 
legální stěny 
pro lidi, kteří 
chtějí ukázat, 
že malovat 
se dá i hezky 
a podle pravi-
del. Ve spolu-

práci s odborem sociálních věcí MěÚ 
v Bystřici nad Pernštejnem jsme pro 
děti do 12 let uskutečnili úspěšnou 
dvoudenní pobytovou akci „Spole-
čenstvo průsvitných křídel“. Nadosah 
– centrum prevence na přelomu října 
- listopadu oslavilo spoustou akcí 
10. výročí svého vzniku. Naše práce 
s dospívajícími je založena na budo-
vání vztahu, vyžaduje spolupráci, 
úsilí a odvahu, je náročná a někdy 
méně pochopená.

Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem 
podporují a kteří vidí v naší práci smysl.

Za pracovníky Nadosah – cp
Vlastimil Růžička
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O B Ě T I  KO M U N I S T I C K É  P E R Z E K U C E
Nově odhalená deska na budově 

muzea připomíná od 17. 11. 2006 
oběti komunizmu obecně. Konkrét-
ní jména postižených jsou sepsá-
na a uložena v Městském muzeu. 
V našich novinách chceme v něko-
lika pokračováních připomenout 
některé nejkřiklavější případy per-
zekuce z 50. let. Možná čtenáři 
naše poznatky ještě obohatí. Začí-
náme odbojovou skupinou „Dok-
tor Hřebík“.

I. Skupina „Doktor Hřebík“
Krátce po zatčení Hájka a Kout-

níka (jejich případ si přečteme 
příště) byli zajištěni odbojáři z Olší 
a okolí. Mlynář Šafránek pak ne-
chal přespolní „ilegalisty“ sledovat 
a zjistil, že se vracejí na stanici 
StB v Brně. Kulík byl zdrcen, že 
se sám podílel na seznámení těchto 
lidí s Hájkem a Koutníkem. 

V květnu a červnu 1950 proběh-
lo i na Bystřicku velké zatýkání. 
Soud se konal ve dnech 3. až 6. 
října 1950 v Brně. Velká skupina 
obžalovaných ze skupiny Doktor 
Hřebík (název podle jména býva-
lého starosty Českosl. obce sokol-

ské, jenž emigroval) byla viněna, 
že chtěla změnit vývoj politických 
poměrů ke kapitalizmu a za tímto 
účelem byla ve spojení s anglic-
kým vícekonzulem v Bratislavě 
Lawrencem Gordonem Gazem, 
který měl za manželku Jarmilu 
Stejskalovou z Chudobína. Více-
konzul jim skutečně sehnal vysí-
lačku. U soudu byla uspořádána 
výstavka zbraní a bylo prohlášeno, 
že členové skupiny vlastnili něko-
lik samopalů, pět vojenských pu-
šek a řadu pistolí i granátů. Skuteč-
nost byla taková, že Hájek vlastnil 
samopal, Koutník samopal a dva 
granáty a ostatní se dělili o několik 
spíše muzejních pistolí. Prokurátor 
navrhoval pro oba uprchlíky, kteří 
byli obžalováni i z velezrady a špi-
onáže, trest smrti. Nakonec dostali 
Hájek i Koutník doživotí, Koutní-
kův bratr Josef 22 roky, bratr Fran-
tišek stačil emigrovat. 

Z dalších odsouzených v proce-
su se skupinou „Doktor Hřebík“, 
dostala Anna Koenigová, choť bys-
třického lékaře, 16 let, Josef Svi-
tavský 20 let, Jaroslav Chocholáč 
ze Stříteže 18 let, Raimund Musil 

z Rodkova 16 let a jeho soused 
František Crha 12 let. K tomu 
příslušely ještě pokuty (Hájek, V. 
Koutník, Koenigová, Musil a Svi-
tavský po 100 000 Kč, Josef 
Koutník polovinu, ostatní méně), 
odnětí občanských práv na 10 let 
po odpykání trestu a samozřejmě 
ztráta věškerého majetku.

Zajímavý byl osud Anny Koeni-
gové, narozené 4. 5. 1892 v zají-
mavé rodině Špačkově ve Štěpá-

nově. Sestra Marie byla autorkou 
lidových románů a povídek (pseu-
donym Maria Alfonsa), sestra 

 Pamětní desku pak odhalil pan Jan Svačina z Bystřice, který byl hlav-
ním iniciátorem celé akce. Na závěr se podávalo v budově muzea a v 
Turistickém informačním centru malé občerstvení, při němž probíhala 
neformální diskuze účastníků. K dobré úrovni akce přispěla dechová 
hudba ZUŠ v Bystřici.

Hynek Jurman

Alois Lukášek byl spjatý s Vyso-
činou původem, celým svým živo-
tem i uměleckou tvorbou. Narodil 
se kousek od Bystřice, otec pocházel 
ze Čtyř Dvorů a maminka ze Lhot-
ky u Žďáru. Právě po předcích ze 
Lhotky opatroval Alois knihu z roku 
1480! Do školy chodil i v Bystřici, 
vystudoval učitelský ústav v Žatci, 
učil v Ostrově nad Oslavou, Miro-
šově, Zvoli a od roku 1937 devět let 
v Daňkovicích. Tam navázal kon-
takt s malíři jezdícími do Sněžného 
a v letech 1945-1949 vystudoval 
z jejich podnětu Akademii výtvar-
ných umění. Po absolvování učil 
v Jimramově, Nedvědici a koneč-

ně i v Bystřici. V roce 1977 se stal 
zasloužilým umělcem, v roce 1981 
dostal Řád práce a ve stejném roce 
otevřel Síň odkazu Mistra Lukáška 

v bystřickém muzeu, 
kde dodnes najdete 
spoustu jeho děl.

V Nedvědici se usadil 
a tvořil zde až do konce 
života. Od roku 1964 se 
věnoval jenom tvorbě. 
Maloval kytice, zátiší, 
fi gury, ale především 
krajiny. Ve stovkách 
olejů zachytil milova-
nou Vysočinu v jejích 
proměnách. Snad každá 
druhá třetí domácnost 
od něj měla obraz.

Alois Lukášek přijal 
některé stranické funk-
ce, měl stále méně času 

na výtvarnou tvorbu a počátkem osm-
desátých let působil dojmem značně 
unaveného člověka. Za silnými skly 
ve svých očích vůbec neskrýval stesk.

Tehdy se očekávalo, že Alois Luká-
šek dostane titul národního umělce, 
prý se však musí politicky snažit. Člo-
věku, kterého vůbec neznal, se však 
svěřil otevřeně:

„Ze všech těch politických a spo-
lečenských funkcí jsem unavený. 
Rád bych si našel čas zase jenom na 
malování! Teď jen jezdím po schů-
zích a nemaluji skoro vůbec!“

Bylo zřejmé, že fámu o podpisová-
ní hotových děl vymyslel nějaký zlý 
a neinformovaný člověk, Miloš Zeman 

by určitě „nechtěl použít výrazu idiot“. 
Mistr Lukášek už nepotřeboval vydělá-
vat. Bylo cítit, že se chce prací bavit!

„Těším se, až rozkvetou stráně 
kolem Nedvědice! Pak se do toho 
zas pustím. A i ten váš Štěpánov ješ-
tě namaluji!“ A ještě dodává, jak ho 
teď láká drsný kraj kolem Nyklovic, 

Sulkovce a Rovečného.
Slíbený obrázek už namalován 

nebyl. Alois Lukášek náhle zemřel. 
Rozkvetlých strání se už nedočkal… 
Jeho hrob v Nedvědici zdobila busta 
od Miloše Vlčka, kterou však nějaký 
ničema ukradl...

Hynek Jurman 

pokračování na straně 12

PAMĚTNÍ DESKA OBĚTEM KOMUNIZMU

Lukáškova expozice v Městském muzeu se stále těší zájmu návštěvníků.
Foto: Hynek Jurman

pokračování ze strany 1

Anna Koenigová

Antonie Říhová se stala oblíbenou 
koncertní a rozhlasovou pěvkyní 
a bratr Jan Boris procestoval celý 
svět, byl i u lovců lebek a hovořil 
s Leninem. Anna se výrazně 
angažovala za války podporová-
ním odbojářů. Traduje se o ní, 
že osobně jednala s generálem 
Schörnerem, který se jí odmítal 
vzdát, neboť Koenigová neměla 
uniformu. Stýkala se s profesorem 
Grňou a úkryt poskytovala mno-
hým bystřickým komunistům. Po 
válce byla zapálenou komunistkou 
a chtěla vyvlastňovat i své příbuz-
né. Chatu svých synů na Třech 
Studních dokonce poskytla na dvě 
léta Marii Švermové. Přátelila se 
i se Šlingem, Nejedlým, Clementi-
sem... Aktivně jezdila po schůzích 
a v únoru 1948 byla vyslána do Pra-
hy. Během komunistického puče 
se jí však řada věcí nezamlouvala, 
a brzy byla zbavena svých stranic-
kých funkcí. Z uražené ješitnosti 
a kvůli přátelství s odbojáři Svi-
tavským a Koutníkem se pak zno-
vu stala podporovatelkou odboje. 
Právě na její zahradě ukryl Svitav-

ALOIS LUKÁŠEK
12. 10. 1911 Zlatkov  
14. 4. 1984 Nedvědice



MIKROREGION BYSTŘICKO
web: //www.bystricko.cz e-mail: mikroregionbystricko@centrum tel.: 566 590 399, 731 575 342

12.strana                                                                                             Zpravodaj města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SÍŤ INFORMAČNÍCH CENTER

Letos přesně týden před Štědrým 
dnem oslaví paní Žofi e Chocholáčo-
vá ze Stříteže, úctyhodných 100 let 
svého života.

Zní to pro někoho možná až neu-
věřitelně, ale narodila se 17. prosin-
ce 1906, tj. v době, kdy do konce 
Rakousko-Uherského mocnářství 
zbývalo ještě dlouhých 12 let. Násle-
dovala období demokratické 1. repub-
liky, 2. republiky, fašistické okupace, 
komunistického temna a nyní už 17 
let polistopadové demokracie. Nedo-
šlo však jen k překotnému vývoji 

Gratulace paní Žofii Chocholáčové

P. Jan Kubát a starostka obce Rožná
V á s   z v o u  

 na vánoční koncert s názvem

NASTALA  KOLEDA

v provedení národopisného souboru Groš,
kterým bude doplněna 

VÁNOČNÍ  POBOŽNOST
v pátek 29. prosince 2006 

v 16,00 hodin v kostele sv. Havla v Rožné. 

                         Hodnocení dětské výtvarné soutěže
 V říjnovém čísle Novin Bystřicka jsme Vás informovali o 2. ročníku dět-
ské výtvarné soutěže, kterou vypsalo Město Bystřice n. P. ve spolupráci se 
sdružením obcí Mikroregion Bystřicko pro základní a umělecké školy Bys-
třicka a Novoměstska.
 Do soutěže bylo v určeném termínu přihlášeno 53 výtvarných prací ze 
6 škol Bystřicka. Odborná komise jmenovaná starostou Města Bystřice nad 
Pernštejnem splnila 13.12. t.r. svůj milý, ale současně nesnadný, úkol vyhod-
notit přihlášené práce a zde jsou výsledky v jednotlivých kategoriích:

1. kategorie – věk autorů 6-10 let, záběr z lokality u vody 
1. místo - práce  s názvem „Řeka Svratka ve Štěpánově“ Dagmar Matouš-
kové (9 let) ze Základní školy ve Štěpánově nad Svratkou, 2. místo – práce 
s názvem „Rybník“ Marka Piláta (8 let) ze Základní školy TGM v  Bys-
třici n. P., 3. místo – práce  s názvem „Lávka ve Švařci“ Petra Pokorného 
(9let) ze Základní školy ve Štěpánově nad Svratkou

2. kategorie  - věk autorů 6-10 let, detailní záběr z přírody 
1. místo – práce  s názvem „Brouci“ Marka Poláka (6let), 2. místo – práce  
s názvem „Motýl“ Pavla Čížka (6let), 3. místo – práce  s názvem „Berušky“ 
Bereniky Konečné (6let). Autoři všech vyhodnocených prácí v této kategorii 
jsou ze Základní školy TGM v Bystřici n. P. 
Zvláštní cena – práce  s názvem „Labuť velká“ Denisy Rýdlové (10 let) ze 
Základní-speciální školy v Bystřici n.P.

3. kategorie  - věk autorů 11-15 let, záběr z lokality u vody
1. místo – práce  s názvem „Josefovský rybník“ Pavlíny Martínkové (14 let) 
z Gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem, 2. místo – práce  s názvem „Ryb-
ník“ Davida Šmardy (11 let) ze Základní školy TGM v Bystřici n. P., 3. místo 
– práce  s názvem „Pozorování čápa v Písečném“ Lucie Čechové (11 let) 
z VO ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem

4. kategorie  - věk autorů 11-15 let, detailní záběr z přírody
1. místo – práce  s názvem „Lýkožrout smrkový“ Anny Bodlákové (13 let) ze 
Základní školy TGM v Bystřici nad Pernštejnem, 2. místo – práce  s názvem 
„Bažant obecný“ Tomáše Horáka (13 let) ze Základní školy v Bystřici n. P.,
 ul. Nádražní, 3. místo – práce  s názvem „Mandelinka topolová“ Veroni-
ky Schneiderové (13 let) ze základní školy TGM v  Bystřici n. P., – práce  
s názvem „Zamilované vážky“ Radky Váňové (15 let) ze Základní školy 
v  Bystřici n. P., ul.Nádražní
Zvláštní cena – práce  s názvem „Křídlo motýla“ Veroniky Kobzové (13 let) 
ze Základní školy v Bystřici n.P., ul.Nádražní.

Děkujeme všem účastníkům soutěže 
a blahopřejeme autorům vítězných prací.

ŽIVOT U POTOKŮ, ŘÍČEK
A RYBNÍKŮ NAŠÍ VYSOČINY

v oblasti politických zřízení na 
našem území, ale zejména k obrov-
skému technickému a společenské-
mu pokroku. Lidé dnes už víceméně 
ztratili schopnost žít bez elektrické 
energie, automobilu, mobilního tele-
fonu či počítačových čipů. Málokdo 
z nás si dovede představit, že by v 
koupelně nebyl k dispozici červený 
kohoutek, automatická pračka a nebo 
že by v lékárně nešel sehnat penicilin. 
A přesto taková doba opravdu byla, 
nikomu tehdy nepřipadala zvláštní 
a dokonce i dnes jsou mezi námi lidé, 
kteří ji pamatují.

Paní Žofi e Chocholáčová (rozená 
Žilová) se z rodného Boru přestě-
hovala do Stříteže v roce 1930, kdy 
se provdala za střítežského rodáka 
Josefa Chocholáče. Po celou dobu 
zde žila i pracovala a v současnosti je 
nejstarším občanem obce. Má 3 děti, 
7 vnoučat a 10 pravnoučat.

K jejímu úctyhodnému životnímu 
jubileu jí celá obec Střítež srdečně pře-
je především hodně zdraví, štěstí, spo-
kojenosti a ještě mnoho hezkých chvil 
uprostřed svých blízkých a přátel.

OÚ Střítež

OBĚTI KOMUNISTICKÉ PERZEKUCE

ský vysílačku, což po zatčení při-
znal a vysílačka byla podle plánku 
v květnu 1950 nalezena. Dne 12. 
června pak byla Koenigová zatče-
na. Vězněna byla v Brně a ve Zno-
jmě. Byla zastrašována, že to s ní 
špatně dopadne, pokud nebude 
u soudu mluvit podle dohodnutého 
scénáře. To jí bylo znovu zdůrazně-
no při vstupu do soudní síně, kdy 
jí estébák pošeptal, že má návrh na 
špagát a dostane ho, pokud bude 
vypovídat jinak.

Před spoustou pracujících z Vy-
sočiny, kteří byli k soudu přiveze-
ni, pak Anna vypovídala pokorně 
a doznala vinu. Nakonec však pře-
ce vyvolala menší skandál. Kromě 
vlastizrady byla totiž obviněna i z 
válečné spolupráce s Němci, což 
si nenechala líbit a některé své dří-
vější výpovědi označila za vynuce-
né! Mimo ztráty majetku a pokuty 
dostala 16 let, které ji však Nejvyš-
ší soud v Praze povýšil v dubnu 
1951 na 20 let kvůli rozporům ve 
výpovědích. Ještě v Brně zažila 
popravu tří mužů (bratři Daňkové a 
četník Dvořák). Následoval převoz 
na Pankrác, kde byla okradena o 
peníze, a poté do Ruzyně. Tam byla 
Anna Koenigová označena číslem 
1803 a varována, aby své jméno 
nepoužívala. V cele byla nucena 16 
hodin chodit, k tomu přistupovaly 
ve dne i v noci výslechy. Deset 
měsíců ji vyslýchali ve věci obvi-
něných Šlinga a Švermové. Brzy se 
z toho všeho pomátla a zapomněla 

dokonce mluvit česky, když rodný 
jazyk nahradila francouzštinou. 
Na celu k ní pak byla dána Lenka 
Nová, manželka Viléma Nového, 
redaktora Rudého práva.

V květnu 1955 jí byl amne-
stií trest snížen o pět let, ale na 
manželův pohřeb v r. 1957 puštěna 
nebyla. Ve vězení se dále seznámi-
la s doktorkou Annou Pacákovou, 
která tehdy platila za pravou ruku 
Zdeňka Nejedlého a nakonec sdí-
lela celu se Štefanikovou sekretář-
kou Vilmou i s manželkou Laca 
Novomeského. V Pardubicích se 
později osobně poznala s Fráňou 
Zemínovou a spisovatelkou Ninou 
Svobodovou. Své rukopisné vzpo-
mínky zakončila Anna Koenigo-
vá zmínkou o vězeňské večerce: 
„Vždycky jsme si řekly, že zase 
jsme jeden den blíže ke svobodě 
a ke hrobu!“ 

Za zahraniční špionáž si v ná-
vaznosti na tuto skupinu ještě 
poseděli v chládku: student Vrati-
slav Svačina (odsouzen na 20 let), 
Mil. Trapl (17 let), farář Zouhar 
(13 let), Věra Juráčková (11 let), 
její manžel (7 let), Ferd. Matějka 
(5 let), jeho žena (4 roky) a kaplan 
Strážovský (3 roky). O něco poz-
ději byli ještě  k vysokým trestům 
odsouzeni místoředitel okresní 
záložny Lad. Jelínek, bystřický 
zvěrolékař Fr. Mašek, ing. Robert 
Pokora, autodopravce Jos. Kašpá-
rek a další.

Hynek Jurman
(pokračování příště)

pokračování ze strany 11

V Jihomoravském kraji a kraji 
Vysočina byla od 1. září letošního 
roku zřízena síť informačních center 
a míst zaměřených na agro-environ-
mentální programy. Tento program je 
dotován z Evropských strukturálních 
fondů a ze státního rozpočtu ČR.

Účelem je informovat veřejnost 
a podnikatele o způsobech kompos-
tování komunálního odpadu, pod-
mínkách pro získání dotací z EU a 
ze státního rozpočtu a o ekologickém 

zemědělství. Jedno z informačních 
míst je i v našem městě na Vyšší 
odborné škole, Střední odborné škole 
zemědělsko-technické Bystřice nad 
Pernštejnem, Dr. Veselého 343.

Provozní doba:
Pátek 13,00 – 15,00 budova VOŠ, 
Dr. Veselého 343, Ing. Heger
Pondělí 15,00 -17,00 budova SOU, 
Příční 405 (ve dvoře za Městským 
úřadem), Ing. Zelený

Gratulace paní Žofii Chocholáčové
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SPORT, INZERCE 

• Dubové podlahy, schody, střešní okna – 777 788 164
• Nebankovní půjčky. Tel.: 739 097 053
• Hledáte práci? Volejte: 732 302 998, 723 473 087
• www.zbavteseuveru.cz
• Nakladatelství Dona hledá pro pobočku ve Žďáře nad Sázavou spolu-

pracovníky, spolupracovnice na rozvoz knih s vlastním autem, vhod-
né i pro důchodce. Zaškolíme. Tel:739 06 76 95

• Půjčíme Vám (na cokoliv).Volejte: 732 302 998, 723 473 087

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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V listopadu se naše starší děv-
čata zúčastnila ve Velkém Meziříčí 
okresního kola ve velkém fl orbalu. 
Všichni jsme byli rádi, že se děvča-
tům podařilo postoupit, ale s žád-
nými velkými ambicemi do turnaje 
nevstupovala. Po skvělém výkonu 
a možná i k překvapení všech 
ostatních naše děvčata vyhrála 
a postoupila do krajského kola, 
které se konalo 6. prosince v Pel-
hřimově. Už to, že vyhrála okres-
ní kolo, jsme považovali za velký 
úspěch. Takže vůbec nerozhodova-
lo, s jakým výsledkem se vrátíme 
domů…

S potěšením musím říci, že jsme 
se dočkali dalšího překvapení a záro-
veň velkého úspěchu. Naše družstvo 
fl orbalistek vyhrálo a zajistilo si 
postup do kvalifi kace na republi-

Naše úspěšné fl orbalistky kové fi nále, kde se utká s vítězi 
Jihomoravského a Pardubického 
kraje. Tato kvalifi kace proběhne 
v Brně 1. února 2007. Musím u děv-
čat ocenit velkou bojovnost, kolek-
tivní spolupráci a sportovní srdíčko.

A kdo naši školu reprezentoval? 
Oporou v brance byla Verča Opra-
vilová. O góly se postarala čtveřice 
útočnic – Katka Jakubcová, Lída 
Novotná, Verča Fleková a Katka 
Šmejkalová. A nikoho k brance ne-
pustily Dana Vetešníková, Míša Šu-
léřová, Verča Schneiderová, Lucka 
Slámová, Míša Nováková a Jitka 
Benová. 

Blahopřejeme našemu dívčímu 
fl orbalovému týmu k tomuto úspě-
chu a přejeme hodně štěstí v Brně.

Veronika Martincová, učitelka Tv
ZŠ TGM Bystřice n.P.

V minulém čísle jsme slíbili 
představit účinkování našich dal-
ších dvou družstev ve fl orbalových 
soutěžích. 

Mužstvo mužů prošlo drastickou 
hráčskou obměnou. Stará garda 
bystřických průkopníků fl orba-
lu ukončila svá hráčská působení 
a tak nám zbyla šestice mladíků, 
kterou doplňujeme na soutěžní 
utkání hráči dorostu. Vzhledem ke 
změně regionálního uspořádání sou-
těží v příštím roce (Vysočina bude 
tvořit region s Jihočeským krajem) 
máme letos za cíl udržet  „ krajský 
přebor“ a v příštím roce se poprat 
o postup do regionální ligy. Po 
deseti odehraných zápasech se naši 
muži drží na výborném 5.místě, kdy 
za silnou čtyřkou vedou vyrovnaný 
střed tabulky. Porazit nás dokázaly 
pouze týmy z první čtyřky, navíc 
třetí a čtvrtý pouze o gól,shodným 
výsledkem 3:4.

Družstvo starších žáků je na tom 
obdobně jako mužstvo mužů, ale-
spoň co se týká hráčského kádru. 
Zde nám zůstala pouze pětice star-
ších žáků, kterou doplňujeme mlad-
šími žáky. Takže se běžně utkává-
me s hráči o tři roky staršími, navíc 
naši hráči neoplývají zrovna těles-
nou výškou, všichni patří svorně 
k těm menším, kdo zhlédl naše 

ASK Bystřice n.P.
utkání, ví, o čem mluvíme. A tak 
naše mini družstvo ve srovnání 
s přerostlými soupeři působí až 
komicky, ale kdo nemá výškovou 
převahu musí mít převahu, ducha. 
A tu naše mužstvo nepostrádá. 
Výkony hráčů jsou pro nás příjem-
ným překvapením, družstvo roste 
turnaj od turnaje. Na prvním turnaji 
jsme nezískali ani bod (soupeři nás 
označili společně s Tišnovem za 
jasné posledňáky), v druhém jsme 
již vyšli 50 na 50 (porazili jsme 
odvěkého rivala ze Žďáru 9:3) a na 
posledním turnaji jsme již neokusi-
li hořkost porážky (odvezli jsme si 
skalp i vedoucího celku 6:3). Navíc 
nás čeká čtrnáct zápasů doma 
a pouze dva venku, takže diváci 
si nás mohou na rozdíl od dorostu 
nebo mužů užít při domácích zápa-
sech až  dost. Dalším plusem je, že 
tým bude hrát tři roky takřka beze 
změn a tak za dva roky budeme 
určitě postrachem soutěže. Další 
specifi kum, které stojí za zhlédnu-
tí, je i hráčka v našich řadách (jako 
jediní jsme využili možnosti zařa-
zení děvčete do družstva). Doufá-
me, že to přitáhne další zájemkyně 
o fl orbal a podaří se nám vytvořit 
i družstvo děvčat.

Za ASK Bystřice n.P.
Luboš Císař
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Mimořádná nabídka Mountfieldu–slevy a bonusy ke sněhovým frézám.

 INZERCE

Všem zákazníkům přejeme 
příjemné prožití Vánoc 

a těšíme se na shledanou 
v Kole štěstí 2007!
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Klidné prožití svátků vánočních, 
dostatek radosti a pohody 
a četná příjemná setkávání 
v Turistickém informačním cent-
ru v novém roce 2007 

     Vám přejí 
                pracovníci TIC 
                a redakce Vašich novin
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