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Šedá litina je slitina železa, uhlíku, křemíku, manganu, síry a fosforu. 
A v mizivém zastoupení i dalších prvků. Jako umělecká litina se označují 
všechny výtvarně zpracované litinové výrobky. Je svědectvím technologic-
kých a kulturních tradic naší země. 

Když jsem studoval slévárenskou technologii na VUT v Brně, nechával 
se vedoucí katedry často slyšet: „Holiči, prodejné ženy a slévači, to jsou nej-
starší řemesla na světě!“ Nechme stranou první dvě kategorie a bavme se 
o slévárenství. První kovové odlitky vznikly před více než 4 000 lety. Slévači 
doby bronzové už používali pravá i nepravá jádra. Kdo by neznal legendární 
sošku býčka z Býčí skály? Umělecká litina se však objevila až v 16. století. 
Šlo hlavně o litinové desky s reliéfy, především s biblickými a mytologický-
mi výjevy. Brzy přibyly reliéfně zdobené kamnové desky. S nástupem baro-
ka se i u kamen objevily náročnější tvary. Později se lily i šperky a drobné 
dekorativní předměty. Koncem 19. století se hromadně odlévaly předměty 
často podřadné úrovně i v druhořadých slévárnách. 

Umělecká litina si žádala nejkvalitnější mastné písky, kovové rámy a peč-
livě opracované modely z nejrůznějších materiálů. Často i z vosku. Komárov, 
Nová Huť u Nižboru, Nový Jáchymov, tam byli nejstarší výrobci umělecké 
litiny u nás. Tradičním výrobcem kvalitní umělecké litiny se staly Blanenské 
železárny, později známé jako ČKD. Blanenští slévači se dodnes chlubí liti-
novou kolonádou v Mariánských lázních, litinovými talíři, sochami, šperky. 
V menším měřítku se umělecká litina odlévala i ve Štěpánově nad Svratkou. 
Třeba i Leonardova Poslední večeře Páně, glivický vzor z 1. poloviny 19. sto-
letí. V Městském muzeu v Bystřici najdeme místnost plnou štěpánovských 
odlitků. Jsou tam krásná kamna, sošky, mříže, litinové zrcadlo, kalamáře 
a mnoho jiných kusů.

V poslední době se zdá, že by se umělecká litina mohla do Štěpánova i do 
Bystřice nad Pernštejnem vrátit v rámci slévačského sochařského sympózia. 
Výtvarník Leoš Boček (narozen před 50 lety v nedaleké Louce) zajišťuje 
s několika přáteli organizaci celé náročné akce. Podílet se na ní bude Město 
Bystřice, slévárenská katedra VUT Brno, slévárenská průmyslovka, přední 
výtvarníci, Společnost Františka Kroha a Železárny Štěpánov, které dodají 

Kašna byla zprovozněna

Čas: 9:30 hodin. Datum: 6. 5. 2005. 
Místo: Masarykovo náměstí v Bystři-
ci nad Pernštejnem. Počasí: sluneč-
né. Počet občanů: 200. Tak toto jsou 
základní údaje slavnostního zprovoz-
nění bystřické kašny. Je nutno dodat, 
že krásný kulturní program obstaraly 
děti z mateřských škol a hudebně dra-
matický oddíl Orelské jednoty. „Voda 
je nejenom životně důležitá tekutina, 
ale i věc magická, kdy lidé nad ní 
rozjímají a uklidňují se pohledem na 
vodní hladinu,“ řekl starosta Karel 
Pačiska a dodal: „Byl bych rád, kdy-
by se bystřická kašna stala místem 
setkání a naši občané a hosté místo 
využívali jak k osvěžení fyzickému 
tak i duchovnímu“. Bystřický kněz, 
otec Karel Rozehnal, požehnal kašně 
i všem občanům. „Místo požehnání 
by mělo člověka oslovit, mělo by se 

dotknout jeho nitra, neboť všechny 
věci nemají podobu pouze materiální, 
ale i duchovní,“ zdůraznil otec Karel 
Rozehnal.

Poté se nejenom děti přesunuly na 
Barevný den pořádaný fi rmou EKO-
KOM před poštu, kde děti soutěžily 
v různých disciplínách. Tato akce 
zábavnou formou podporuje a propa-
guje třídění a recyklaci odpadů.

Celé sobotní dopoledne se vydaři-
lo a doufejme, že kašna bude sloužit 
všem obyvatelům i návštěvníkům 
Bystřice nejenom k osvěžení, ale 
i k radosti. „Doufejme, že pomyslný 
vodníček, kterého představily děti 
z dramatického oddílu Orelské jedno-
ty, bude odrazovat vandaly a všechny, 
kteří by nám Bystřičákům chtěli kaš-
nu poničit,“ řekl na závěr starosta.

-HJ-

VRÁTÍ SE K NÁM UMĚLECKÁ LITINA?

Foto: Vlado Cisár

Foto: Lukáš Hercik
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POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

www.bystricenp.cz

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

P O Z V Á N K A
na koncert v rámci festivalu CONCENTUS MORAVIAE

Město Bystřice nad Pernštejnem společně s Mezinárodním centrem

slovanské hudby Brno, o.p.s zve všechny milovníky varhanní hudby 

na koncert, který se koná

dne 11. června 2006 v 19.30 hodin
v kostele sv. Vavřince.

Soupeření mezi hvězdným italským varhaníkem na vídeňském

dvoře Alessandrem Pogliettim a jeho německými konkurenty 

oživí ve svém programu přední polský varhaník

Waclav Golonka

Sňatky

Duben 2006

29.4. Linda Šajnerová
        Miroslav Bukal
29.4. Jitka Zavadilová
       Petr Střešňák
29.4. Kateřina Fagulová
        Petr Pařízek 

Narození

Březen 2006

  6.3. Eduard Murzyn
  7.3. Daniel Kubík
10.3. Libor Dádlík
22.3. Jan Bauer

Jubilanti

Červen 2006

Jan Straka                         90 let
Marie Škorpíková            80 let
Marie Vostrejžová             80 let
Zdeňka Sedláčková           75 let
Jan Kolodits                      70 let

Úmrtí

Březen 2006

22.3.     Vladislav Oliva

Duben 2006

  7.4.   Ladislav Hašek
  7.4. Jaroslav Nedoma
  7.4.  Ing. Josef Jelínek
10.4. Marie Sýsová

17.4.  Vladimír Kobza

Obecní živnostenský úřad 
upozorňuje dopravce našeho 
regionu, kteří provozují silniční 
motorovou dopravu nákladní - 
provozovanou nákladními vozi-
dly o celkové hmotnosti vyšší 
než  3,5 t a dopravce provozující 
osobní dopravu vnitrostátní pří-
ležitostnou provozovanou autobu-
sy a mezinárodní dopravu veřej-
nou linkovou, zvláštní linkovou, 
kyvadlovou a příležitostnou pro-
vozovanou autobusy, na povin-
nost doložit fi nanční způsobilost 
na rok 2006, a to do 31.7.2006. 
Povinnost doložit fi nanční způ-
sobilost vyplývá uvedeným 
dopravcům ze zákona 111/1994 
Sb. o silniční dopravě v jeho 
platném znění.

Marie Nováčková

Podnikatelské okénko 
INFORMACE 

PRO PODNIKATELE

ČERVEN
Datum Akce Místo Pořadatel

1.6.2006 „Cesta za pohádkou“ ZŠ TGM ZŠ TGM 
2.6.2006 Malování na asfalt (14.00-16.00) Parkoviště

u KD 
KD

2.6.2006 Muzejní noc (od 19.00) Muzeum+
náměstí

Squirell
Agency

2.6.2006 Sportovní odpoledne stadion Areál sportu, 
SK

3.6.2006 Den dětí (DDM, SK,KD, Sokol) od 14.00 Hřiště SK SK
3.6.2006 „Bystřickem kolem Vírské přehrady“

2. ročník horského běhu na 28 km
Vír Jiskra Vír 

3.-4.6.2006 Mistrovství ČR ve fleretu žactva – sobota 
jednotlivci, neděle - družstva 

Sportovní
hala

Šermířský
oddíl Sokol 

4.6.2006 Pohádkový les Areál pod 
horou

DDM, Sbor 
dobr.hasičů,
Mat.centrum

Kopretina
7.6.2006 Absolventský koncert ZUŠ MS KD ZUŠ 
9.6.2006 Odpolední diskotéka VS KD KD 
9.6.2006 Slavnostní vyřazení maturantů sál DM VOŠ a SZTŠ

9.-11.6.2006 Folkový festival Zubštejn Squirell 
Agency

10.6.2006 Atletické závody – tradiční i netradiční
disciplíny pro účastníky od 7 do 15 let

Hřiště u 
II.ZŠ

Junák

11.6.2006 Concentus Moraviae kostel Město a KD 
11.6.2006 Závody v malorážce na střelnici v 

Chocholouši
střelnice Střelecký klub

15.6.2006 Naše město a okolí (spolupráce 
s německými studenty z Crimmitschau) 

Aula
Gymnázia

Gymnázium

15.-
16.6.2006

Amadeus – hud.dramatické představení VS KD ZUŠ 

17.6.2006 Turistický výlet na „Konec světa“,
Rozštípenou skálu a Peperek 

- Orel 

20.6.2006 Promítání pro děti VS KD KD 
22.6.2006 Slavnostní vyřazení učňů sál DM VOŠ a SZTŠ
23.6.2006 14. ochutnávka vín PSS AGRO

Strachotín
KD

24.6.2006 28. roč. - turnaj žáků v kopané Vír Jiskra Vír 
24.6.2006 Autobusový poutní celodenní zájezd 

Turzovka - Slovensko 
- Orel 

25.6.2006 Dětský den Rozhledna Karasín
28.6.2006 Veřejný koncert pěveckého sboru 

Gymnázia
před

Gymn.
Gymnázium

30.6.2006 Concentus Moraviae-závěrečný koncert VS KD Město a KD 
30.6.-

2.7.2006
Pivní slavnosti Zubštejn Squirell 

Agency

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



ZPRÁVY Z RADNICE, RŮZNÉ

PERNŠTEJNSKÝ TIS

V polovině dubna započaly sta-
vební práce na rekonstrukci kanali-
zace v trase, která začíná ve spodní 
části náměstí směrem k potoku 
a pokračuje ulicí Nádražní. Sou-
částí stavebních prací je provedení 
odlehčovacích komor včetně odleh-
čovacích stok, které končí výústními 
objekty do řeky. Práce v této části 
města by byly být dokončeny do 
konce měsíce června. Od 1. července 
by měla probíhat rekonstrukce kana-
lizace na křižovatce ulice Cibulkova 
a Příční s termínem realizace do 15. 
srpna. Další rekonstrukce začíná 
na ulici Hornické pod Penny mar-
ketem, v krátkém úseku prochází 
ulicí Novoměstskou a končí v ulici 
Rudolfa Vaška i s kompletní úpravou 
vozovky, včetně živičných povrchů 
s termínem realizace do 30. září. 

OPRAVY KANALIZACÍ
Tyto stavební práce jsou součástí 
rekonstrukce čistírny odpadních vod 
a budou ukončeny v září 2006, kdy 
bude zahájen zkušební provoz celé 
čistírny odpadních vod.

„Kromě oprav souvisejících 
s rekonstrukcí čističky opravíme 
ve spolupráci se Svazem vodovodů 
a kanalizací vodovod na ulici 
Zahradní v úseku před starou pekár-
nou ke křižovatce u základní umě-
lecké školy, neboť na tomto vodovo-
du byly v uplynulém roce tři havárie. 
Také zrekonstruujeme kanalizaci 
v ulici Pod horou včetně vodovo-
du,“ konstatuje místostarosta Josef 
Vojta. „Letos dále plánujeme opra-
vit kanalizaci v ulici Topolová před 
domem čp. 876 - 878 z důvodu zbu-
dování chodníku a také kanalizaci, 
která protíná ulici Jívovou, protože 

Experiment skončil 
– z velkovývařovny pouhá školní kuchyně

Rekonstrukce školních kuchyní 
započala v roce 2002 s do této chvíle 
prakticky nesplnitelnou vizí produkce 
až 6000  jídel denně. „Město do rekon-
strukce  školních kuchyní a výdejen 
vložilo ze svého rozpočtu celkem 36 
miliónů Kč, přičemž ani není dobu-
dována původně  plánovaná turistická 
výdejna na I. ZŠ, což by byla investice 
opět v řádu několika miliónů,“ konsta-
tuje místostarosta města Josef Vojta.

„Průměrně vaříme necelých 900 
jídel denně. Jsme schopni za stávající 
situace a bez větších investic uvařit 
maximálně 1500 jídel denně,“ říká 
Rostislav Filip, jednatel společnosti 
Školní stravování s. r. o. Právě tato 
společnost byla v roce 2004 zřízena, 
aby uskutečnila velkolepé a dnes již 
můžeme konstatovat i neuskutečni-
telné plány. Je tu i další kámen úrazu.

„Společnost Školní stravování s. r. o. 
bude nutné transformovat ze společnosti 
s ručením omezeným na příspěvkovou 
organizaci, aby mohla být zařazena do 
sítě škol a mohla dostávat příspěvek na 
žáka. Jedná se o částku 1,8 miliónu Kč 
ročně,“ informuje Blanka Svobodová, 
vedoucí oddělení školství městského 
úřadu a dodává: „Do této doby praco-
valo naše s. r. o. v provizorním režimu 
tzv. náhradního stravování. V případě, 
že by město nepodniklo aktivní kroky 
k přeměně společnosti, nedostalo by 
příspěvek. Předložíme na příštím zastu-
pitelstvu návrh na přeměnu společnosti 
na příspěvkovou organizaci“. 

Při výrobě 900 jídel denně není mož-
né hovořit o velkovývařovně, ale pouze o 
školní kuchyni. „Školní stravování s. r. o.
jelo stále na výjimku, což samozřejmě 
ministerstvo školství a kraj Vysočina 
dál nehodlaly tolerovat,“ zdůrazňuje 
starosta Karel Pačiska. 

„Je nutné vrátit se zpátky na zem, 
experiment s velkovývařovnou skon-
čil. Město je povinno zajistit žákům 

stravování, což zajistí klasická školní 
kuchyně, byť vybavená nadstandardně. 
Je to jako formule jedna, která, bohužel, 
co do odbytu jídel,  jede jako trabant,“ 
říká místostarosta. Autoři myšlenky 
„megakuchyně“ měli k dispozici všech-
na fakta ve chvíli, kdy se rozhodovalo. 
Bylo zřejmé, že když se nebude prodá-
vat minimálně 4 000 jídel denně, bude 
vývařovna prodělávat. Přesto do tohoto 
vysokého rizika šli. Vize prodeje až 
6 000 jídel je málo pravděpodobná 
a nereálnost zajištění prodeje takového 
počtu jídel představuje nejspíš trvalý stav. 

„Město marně tři roky pomáhalo 
Školnímu stravování nalézt trhy pro 
jeho výrobky. Na trhu jsou nadnárodní 
potravinářské fi rmy, které prostě naši 
společnost nepustí do hry,“ konsta-
tuje Oto Lipovský, vedoucí fi nanční-
ho odboru. Argumenty, že  masivní 
rekonstrukce byla nutná z důvodu 
evropských předpisů, byly a jsou 
liché, neboť česká vyhláška upravující 
závaznou dobu pro vydání jídla nepla-
tí. Platí pouze obecný předpis EU, kte-
rý neobsahuje žádnou přesnou specifi -
kaci hodin a jiných parametrů. 

Dalším argumentem byla techno-
logie šokově zchlazené stravy. „Ani 
v roce 2006 nevíme, jaké jsou práv-
ní souvislosti velkovýroby chlazené 
stravy,“ říká ing. Krejčí z fi rmy Agro-
real s. r. o., odborník na stravování. 

Z výše uvedených argumentů  vyvstá-
vá otázka, na základě jakých znalostí 
a faktů se rozhodovali autoři myšlenky 
velkovývařovny v roce 2002? 

„Celá investice do školních kuchy-
ní byla nepřipravená, hlavně však 
byla nepřipravená na to nejdůležitěj-
ší, tedy na odbyt jídel. Jednalo se 
o megalomanský projekt, jehož 
následky musíme v současné době 
intenzivně řešit,“ konstatuje na závěr 
Karel Pačiska, starosta města.

-red-

Zleva: kastelánka Eva Škrabalová, 
ministr Libor Ambrozek, místostarosta 

Bystřice Josef Vojta
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zde potřebujeme vybudovat nová 
parkovací místa,“ dodává místosta-
rosta. „Původně se při rekonstrukci 
komunikací nepočítalo s opravou 
kanalizace, ale na základě celkové-
ho monitoringu kanalizačních sítí 
kamerou a po konzultacích s VAS 
byl zjištěn jejich havarijní stav,“ 
informuje Petr Drdla, pracovník 
správy majetku městského úřadu. 
„Tento monitoring kanalizací byl 
však dokončen až v březnu tohoto 
roku. Nyní dobře známe stav měst-
ské kanalizace a v případě dalších 
oprav komunikací můžeme ve spo-
lupráci se svazem vodovodů pláno-

vat jejich rekonstrukce,“ říká Drdla. 
Kanalizační síť je celkově zastaralá 
a v některých úsecích v havarij-
ním stavu. „Nemůžeme dělat nové 
povrchy komunikací aniž bychom 
opravili sítě pod nimi,“ dodává Petr 
Drdla. „Jsme si samozřejmě vědo-
mi, že rozkopané ulice obtěžují naše 
občany, proto se snažíme je včas 
informovat a omlouváme se jim. 
Není ovšem jiné cesty. I tyto práce 
jsou pro občany nutné, i když nejsou 
tak mediálně působivé a prakticky 
nejsou vidět,“ konstatuje starosta 
Karel Pačiska.  

-bk-

Jak asi všichni dobře vědí, Pernštejn-
ský tis vyhrál anketu Strom roku 
2005. Tuto anketu a hlavně zmíněný 
tis významně podpořilo také město 
Bystřice nad Pernštejnem. V sobotu 
6. května proběhlo za účasti ministra 
pro životní prostředí Libora Ambro-
zka, místostarosty obce Nedvědice 
a místostarosty města Bystřice Jose-
fa Vojty slavnostní ošetření Stromu 
roku 2005 tisíciletého Pernštejnského 
tisu jako defi nitivní uzavření ankety. 
„Ošetření stromu musí proběhnout 
tak, aby laik vlastně nepoznal, že 
k něčemu takovému došlo,“ informo-
val Miroslav Kundrata, ředitel pořá-
dající Nadace partnerství a dodává: 
„Větev, která se zlomila před loňským 
požárem, necháme na svém  místě 
a neuřízneme ji, jako vzpomínku na 
tuto smutnou událost.“ 

„I když hrad Pernštejn již nepatří 
do kraje Vysočina, zůstal stále devět 

kilometrů od Bystřice, nikam se 
neodstěhoval a je stále naší součástí. 
Jsme opravdu rádi, že ocenění Strom 
roku získal Pernštejnský tis,“ zdůraz-
nil na závěr Josef Vojta.

-HJ-
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ZPRÁVY Z RADNICE

NĚKOLIK SLOV K PARLAMENTNÍM VOLBÁM
Ve dnech 2. června 2006 od 

14.00 do 22.00 hodin a 3. června 
2006 od 8.00 do 14.00 hodin se na  
území  naší  republiky uskuteční  
volby do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu  ČR. V našem městě 
se volby uskuteční ve 13 volebních 
okrscích. Oproti posledním vol-
bám do krajských zastupitelstev se 
počet okrsků zvýšil o jeden, a to 
o okrsek v místní části Karasín.

    
    Místem konání voleb :

ve volebním okrsku číslo 1
je volební místnost - Základní 

škola, Nádražní 615, Bystřice nad 
Pernštejnem 

pro voliče bydlící
v ulici Nádražní č.p. 388, 410, 

411, 418, 425, 426, 427, 428, 429, 
430, 438, 455, 470, 474, 475, 479, 
480, 491, 496, 511, 600, 612, 613, 
614, 615, 624, 629, 639, 760, 765, 
906 až 908, 992

v ulici Lipová pro č.p. 481, 522, 
536, 537, 598, 599, 603, 610, 611, 
891 až 902

v ulici Topolová pro č.p. 532, 
533, 534, 552, 553, 554, 555

v ulici Višňová pro č.p. 861 až 
866, 

v ulici Jívová pro č.p. 903 až 
905, 

v ulici Nový dvůr pro č.p. 109, 
318, 342, 449, 499, 541, 569, 570, 
587, 588, 644,1498, 1499

v ulicích Suchý kopec, Beranka, 
Horní, K Ochozi, K Pernštejnu, 
Průmyslová

ve volebním okrsku číslo 2 
je volební místnost – Základní 

škola, Nádražní 615, Bystřice nad 
Pernštejnem

pro voliče bydlící 
v ulici Jívová pro č.p. 867 až 

872, 888 až 890 
v ulici Višňová pro č.p. 873 až 

878, 909 až 920
v ulici Lipová pro č.p. 879 až 

887   

ve volebním okrsku číslo 3 
je volební místnost - Základní 

umělecká škola, Zahradní 622, 
Bystřice nad Pernštejnem 

pro voliče bydlící 
v ulicích: Bratrušínská, Pod 

Horou, Vírská, Pod Kaštany, 
Kostelní, Bočkova, Farská, Na 
Kameníku, Na Cihelně, Zahradní, 
Souběžná, Ant. Štourače, Voldán, 
Větrná, K Valše,

v ulici Rácová čp.316
Jitřenka čp. 515
pro voliče bydlící v místní části 

Dvořiště

ve volebním okrsku číslo 4 
je volební místnost - Kultur-

ní dům, Luční 764, Bystřice nad 
Pernštejnem 

pro voliče bydlící
v ulici Okružní pro č.p. 955 až 

961, 965 až 976, 983, 984
v ulici Hornická pro č.p. 

630,631,632, 962 až 964, 977 až 
982

ve volebním okrsku číslo 5 
je volební místnost - Střední 

zemědělská škola, Dr. Veselého 
528, Bystřice nad Pernštejnem 

pro voliče bydlící 
v ulici Spojovací pro č.p. 921 až 

929, 933 až 938 
v ulici Novoměstská pro č p. 

930 až 932 , 948, 949  
v ulici Hornická pro č.p. 939 až 

947, 950 až 954.

ve volebním okrsku číslo 6 
je volební místnost – Městské 

muzeum, Masarykovo náměstí 
čp.1, Bystřice nad Pernštejnem 

pro voliče bydlící
v ulicích: Poličská, Masary-

kovo náměstí, Tyršova, Luční, 
Příční, Dr.Veselého, Malá branka, 
Rud. Vaška, Nová čtvrť, Kultur-
ní, Krátká, Bratrská, Cibulkova, 
Koželužská, Na Příkopech, Na 
Skřipci, Na Vyhlídce, Lužánky

v ulici Novoměstská pro č.p. 
32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 69, 100, 
321, 327, 335, 347, 349, 353, 436, 
454, 489, 501, 502, 585, 586, 589, 
849, 853, 996, 997

v ulici Nový dvůr čp. 336
v ulici Nádražní čp. 138, 158, 

341, 346
v ulici Rácová čp. 1501
pro voliče bydlící v místní části 

Pivonice

ve volebním okrsku číslo 7
 je volební místnost – Dům 

s pečovatelskou službou, Hornická 
643, Bystřice nad Pernštejnem

pro voliče bydlící 
v ulici Hornická pro č.p. 643
v ulicích : Černý vršek, K Doma-

nínku, Zlatá, Stříbrná, Rovinky, 
Forota, Starý dvůr, Za Rybníčkem, 
U Jeřába,  Na Samotě, Na Pile 

pro voliče bydlící v místní čás-
ti Domanínek v ulicích Lnářská, 
K Zámečku, K Hájům

ve volebním okrsku číslo 8
je volební místnost - Kulturní 

dům Bratrušín čp. 1101
pro voliče bydlící v místní části 

Bratrušín.

ve volebním okrsku číslo 9 
je volební místnost - bývalá ško-

la Lesoňovice čp. 13
pro voliče bydlící v místní části 

Lesoňovice a Kozlov 

ve volebním okrsku číslo 10
je volební místnost – bývalá 

škola Karasín čp. 38
pro voliče bydlící v místní části 

Karasín

ve volebním okrsku číslo 11 

kováním nejvíce 2 kandidátů dá 
těmto kandidátům přednostní hlas. 
Jiné úpravy hlasovacího lístku 
nemají pro posuzování hlasovací-
ho lístku vliv. Pokud zakroužkuje 
volič více kandidátů, posuzuje se 
hlasovací lístek jako platný, ale 
k přednostním hlasům se nepři-
hlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném tis-
kopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené nebo nejsou vloženy do 
úřední obálky. Poškozené nebo 
přeložené hlasovací lístky jsou 
platné, pokud jsou z nich patrné 
potřebné údaje. Hlas je neplatný, 
pokud je v úřední obálce vloženo 
několik hlasovacích lístků.

Voliči mohou požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvo-
dů, o to, aby mohli hlasovat v mís-
tě bydliště, tedy mimo volební 
místnost. O návštěvu členů okrs-
kové volební komise s přenosnou 
volební schránkou mohou požádat 
voliči městský úřad, nebo ve dnech 
voleb přímo příslušnou okrskovou 
volební komisi.

O možnost volit v místě trvalé-
ho bydliště mohou požádat voli-
či telefonicky na MěÚ Bystřice 
nad Pernštejnem tajemnici MěÚ, 
tel. 566551631 nebo 566590332 
a dále na oddělení správním 
odboru správního a školství MěÚ 
tel. 566590334 – paní Holá, tel. 
566590335 – paní Martincová, tel. 
566590312 – paní Tvarůžková.

Eva Špatková
Tajemnice MěÚ 

. je volební místnost - Kulturní 
dům Vítochov čp. 10

 pro voliče bydlící v místní části 
Vítochov.

ve volebním okrsku číslo 12 
je volební místnost - Kulturní 

dům Domanín čp.10 
pro voliče bydlící v místní části 

Domanín.

ve volebním okrsku číslo 13
 je volební místnost - Kulturní 

dům Rovné čp. 5 
pro voliče bydlící v místní části 

Rovné a Divišov.
  
Voliči  musí ve volební míst-

nosti prokázat svoji totožnost 
a státní občanství České repub-
liky buď občanským průkazem, 
nebo cestovním pasem, diploma-
tickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestov-
ním průkazem. Neprokáže-li 
volič uvedené skutečnosti stano-
venými doklady, nebude mu hla-
sování umožněno.

V kraji Vysočina kandiduje cel-
kem 19 politických stran a hnutí. 
Voliči hlasují ve volební místnosti 
tak, že ze sady hlasovacích lístků, 
které obdrží od městského úřa-
du nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb, vyberou jeden hlasovací lís-
tek, který vloží do úřední obálky. 
Tuto obálku obdrží každý volič ve 
volební místnosti poté, co prokáže 
okrskové volební komisi svoji 
totožnost.

Volič může svůj vybraný hlaso-
vací lístek upravit tak, že zakrouž-

Integrovaný projekt spádového území obce 
s rozšířenou působností Bystřice n. P.

Rada města projednala dne 
16. 5. 2006 závěrečnou podobu 
integrovaného projektu „Centrum 
zelených vědomostí“, který zpraco-
valo město Bystřice n. P. ve spolu-
práci s ostatními zainteresovanými 
subjekty mikroregionu Bystřic-
ko v rámci krajského projektu 
Partnerství pro Vysočinu. Tento 
integrovaný projekt je postaven 
na čtyřech základních projektech 
(dva jsou městské a dva předložila 
VOŠ, SZeŠ, SOUO a OÚ Bystřice 
n. P.). Projekty řeší rozšíření výuky 
ve škole s využitím rekonstrukce 
školního statku, dále třídění komu-
nálního odpadu a využití bioodpa-
du k výrobě bioplynu a elektřiny 
a přístavbu stávající kotelny na bio-
masu s výrobou elektrické energie. 
Zbylých osm projektů řeší  převáž-
ně výrobu bioplynu a jeho následné 
využití na výrobu elektrické energie 
nebo využití biomasy pro spalování. 

V současné době některé projek-
ty posuzuje odborná agentura, kde 

výsledkem bude zpracovaná studie 
proveditelnosti.

Zpracování integrovaného pro-
jektu bylo také motivováno mož-
ností, že projekty, které jsou jeho 
součástí, budou fi nančně podpoře-
ny již ve stádiu projektové přípra-
vy. Skutečnost je taková, že peníze 
na projektovou přípravu se podaři-
lo kraji zabezpečit pouze ve formě 
mzdových prostředků tzn., že kraj 
zaměstná odborníka, který některé 
projekty připraví do stádia žádosti 
o dotaci, nejedná se však o staveb-
ní projektovou přípravu.

Před konečným zpracováním 
integrovaných projektů jsme se 
pokusili spojit s Novým Městem 
na Moravě v jejich integrovaném 
projektu zaměřeném na sociální 
oblast. Rekonstrukce našeho domu 
s pečovatelskou službou však do 
jejich projektu nezapadla, a proto 
budeme hledat možnosti samostat-
ného podání.

Stanislav Bartoš
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RŮZNÉ

VRÁTÍ SE K NÁM UMĚLECKÁ LITINA?
technologii. Tedy především 
suroviny, zkušené slévače 
a odlévače. Formovat se bu-
dou díla kvalitních umělců, už 
jen jejich jména by měla být 
zárukou skutečně uměleckých 
děl. Město Bystřice i Železár-
ny Štěpánov by tím pádem 
mohly získat skvělou reputaci 
a reklamu. V Bystřici se totiž 
budou všechna ta zajímavá 
slévačská a výtvarná díla pre-
zentovat.

O akci budeme podrobně 
informovat v příštím čísle. Odlé-
vání ve Štěpánově je naplánová-
no na 7. červenec 2006 a prezen-
tace v Bystřici na Svatovavřinec-
kou pouť 13. srpna 2006.

Hynek Jurman 

Dokončení ze strany 1

SOCHAŘSKÉ A SLÉVÁRENSKÉ SYMPÓZIUM
R o z h o v o r  s  L e o š e m  B o č k e m

KNIHA O CHUDOBÍNU
Před 50 lety zmizela pod hladinou 

Vírské přehrady malebná vesnič-
ka Chudobín a v minulých dnech 
o ní vyšla nádherná knížka. Na dvou 
stovkách stran si v ní najdete všech-
ny možné zajímavosti o Chudobínu 
a také spoustu pěkných fotografi í 
a reprodukcí obrazů. Široký kolektiv 
autorů, editor Milan Peňáz jich uvádí 
hned třináct, si opravdu dal záležet. 
A že se do knihy čtenáři a badatelé 
okamžitě přímo zakousli, o tom mě 
přesvědčil můj přítel, jenž mi hned 
druhý den ráno, doslova pár hodin 
po křtu knihy, přijel říct, že v knížce 
našel několik nepřesností a omylů.

Vadily mu především nepřesné 
první historické zmínky o okolních 
sídlech na s. 49 a pak označení upá-
leného Matyáška za „udavače čes-
kého lidu“ na s. 66. Vadilo mu to 
oprávněně, neboť historické zmínky 
autoři nekriticky přebrali z knihy 
Emila Čermáka „Kronika Zubří 
země“ (1979) a v mnoha přípa-
dech jde o hrubé omyly. Také nový 
pohled na konec války na Bystřicku 

prokázal, že Matyášek nebyl udava-
čem a že jeho upálení bylo nelidským 
činem tzv. „partyzánů“, od kterého se 
skuteční partyzáni (těch však byla 
jenom hrstka) distancovali. V knize je 
i několik dalším drobných nepřesnos-
tí a osobně mi tam chybí medailónky 
alespoň dvou osobností, které byly 
s Chudobínem spjaty. Jde o zaklada-
tele turistiky ve Víru Františka Šťast-
ného a o spisovatelku Marii Dambor-

skou. Tyto subjektivní drobnosti však 
nemohou knize ubrat na půvabu.

Určitě se s ní doslova mazlí 
poslední žijící pamětníci obce mezi 
Vírem a Dalečínem i jejich potom-
ci. Je to zvláště milé v době, kdy se 
příliš rychle a příliš snadno loučíme 
s lidmi, které jsme denně potkávali 
a měli rádi, kdy se bez mrknutí oka 
lehce rozžehnáme s milým tvorem, 
domem, krajem, aniž uvážíme, že 
tím ztrácíme i kus sebe... 

Ale ani my nezasvěcení nepři-
jdeme díky knize zkrátka. Kdykoliv 
jsem kolem zatopeného Chudobí-
na projížděl na kole, a jen loni to 
bylo zhruba dvacetkrát, vždy jsem 
uvažoval, kde asi ty domky stály, 
kam vedla která cesta, kde co mohlo 
být. Nejdříve jsem ani netušil, kde 
přesně vesnice stávala. Při nízkém 
stavu vody v přehradě se však obje-
vily některé základy a já se postupně 
stával zasvěcenějším. A vždy jsem si 
přál, aby byla jednou voda vypuště-
na a já mohl vkročit do Chudobína. 
Teď mám báječnou knihu, stačí ji na 
břehu rozevřít, porovnat fotografi e 
a jsem vlastně v Chudobíně také. 
A se mnou každý, kdo jen o to bude 
stát…

Slavnostního křtu knihy „Chudo-
bín, historie zaniklé obce“ se 6. května 
2006 za nádherného počasí zúčastni-
ly stovky turistů, cykloturistů, hostů, 
lidí, kteří dali najevo, že jim překrás-
ný kraj Vysočiny není lhostejný a že 
jej milují. Největší fronty se stály na 
Radovana Lukavského a jeho podpis 
do knihy, jejíž kmotrovství přijal. 
O lásce pana profesora k Vysočině se 
však ví už dávno.

Žádný z nás přítomných, který sám 
v Chudobíně nikdy nežil, však nemohl 
pochopit dojetí nad knihou těch obča-
nů, kteří chtěli v milovaném Chudoní-
ně prožít celý svůj život a které odtud 
škrt úřednického pera vyhnal.

Hynek Jurman

„Ty nejkrásnější stezky zatopila voda…“

VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ

V pátek 5. května zástupci Svazu 
bojovníků za svobodu, bystřické-
ho Sokola, Junáku a vedení města 
vzdali hold válečným hrdinům. Tou-
to vzpomínkou si v Bystřici před-
stavitelé města a dalších organizací 
připomněli uplynutí 61 let od doby,  
kdy kapitulovali nacisté a skončila 
druhá světová válka. 

V sobotu uctili památku obětí 
druhé světové války u památníku 
v Horním Čepí také ministr vnitra 
František Bublan, poslanec Posla-
necké sněmovny PČR Karel Čer-
ný, bystřický starosta Karel Pačiska 
a dalších asi 150 občanů a hostů. 
Atmosféra byla jako vždy velmi dob-
rá. Po stránce organizační zapracovali 
občané obce Ujčov v čele se starostou 

Karlem Fafílkem na jedničku. 
Ke sváteční pohodě přispěla 

i dobrá hudba kapely Bobrůvanka. 
Z přednesených projevů je třeba 
vyzdvihnout myšlenku plk. Pavla 
Koutenského o stále živé česko-
německé otázce. „Sudetoněmec-
ký Landsmannschaft stále otevírá 
otázky odsunu a majetkové nároky 
německého národa na našem úze-
mí. Podle mého názoru je však tato 
otázka dávno uzavřena a nejvyšší 
přestavitelé by další otevírání této 
otázky neměli připustit,“ zdůraznil 
Koutenský. Pěkné počasí umocnilo 
atmosféru setkání, při kterém bylo 
vzpomenuto 61. výročí ukončení 
druhé světové války.

-bk-

Zleva: Karel Pačiska, Karel Fafílek, Karel Černý a František Bublan 
u památníku v Horním Čepí

Foto: Vlado Cisár

Leoši, co je nového 
v přípravě sochař-
ského slévačského 
sympózia?

Snažíme se získat 
peníze, studenti už 
pracují na modelech. 
Kromě nich se snažím 
zapojit i jiné tvůrce, 
usiluji i o některá 
zvučná jména. Třeba 
špičkové věci s cír-
kevními motivy dělá 
sochař Hřebíček. Sním i o jménech 
Makovský a Macháček. Chceme 
vytvořit i jednu větší sochu, která 
by byla trvale umístěna v Bystřici 
na veřejném prostranství. Domlou-
vám též s panem Ševčíkem účast 
slévárenské průmyslovky. Chtěl 
bych, aby průmyslovka poskyt-
la malou pícku, abychom mohli 
v Bystřici předvést menší tavbu 
a slévání kovu. Kováři by tam moh-
li ukázkově kovat koně a podobně.

Uvažuješ o nějakém odborném 
programu?

Ano, chtěl bych uspořádal i se-
mináře a přednášky ze sléváren-
ského oboru. Rád bych proto 
zapojil do programu slévárenskou 
katedru z VUT Brno a oslovil jsem 
i sdružení malých sléváren.

Termíny jsou už jisté?
Ano, držíme se původní před-

stavy. Během Slavností 
Pernštejnského pan-
ství dojde 7. července 
k odlévání v Železár-
nách Štěpánov a v obdo-
bí kolem sv. Vavřince 
proběhne prezentace 
děl v Bystřici.

Co by si laici neměli 
nechat ujít?

Určitě odlévání ve 
štěpánovské slévárně. 
To bude kouzelné, něko-

mu to připadne jako alchymistická 
záležitost. A pak prezentaci o bys-
třické pouti, kde bude možné vidět 
při práci umělecké kováře, slévání 
barevných kovů a slitin. Mám na 
mysli bronz, možná i olovo. Snad by 
se předvedla i známá zlatnice s nej-
dražším kovem…

Co chystáš letos z vlastní tvorby?
Připravuji opožděnou výstavu 

ke svým padesátinám, která bude 
v Městském muzeu v Bystřici. Budou 
tam kresby i objekty, snad i grafi ka. 
Účastním se i další bystřické výstavy 
„Potřetí spolu“. A partnerce Hance 
pomáhám s výstavou v Olomou-
ci. Doufám, že se mi to vše podaří. 
Velkým cílem je však především to 
sochařské slévárenské sympózium.

Děkuji za rozhovor a přeji hod-
ně zdaru!

Hynek Jurman



Z HISTORIE LNÁŘSKÉHO VÝZKUMU V DOMANÍNKU 
Psal se rok 1923. V Domanínku 

u Bystřice nad Pernštejnem byla na 
statku rodiny Mitrowských založe-
na výzkumná stanice zemědělská. 
Správou a řízením byl pověřen 
ředitel Hospodářské školy v Bys-
třici nad Pernštejnem pan Vladimír 
Kříž. V roce 1924 se vrací z roč-
ní praxe z Říšského výzkumné-
ho ústavu lnářského v Sorau Ing. 
Jaroslav Tobyáš a přebírá funkci 
po Vladimíru Křížovi a stává se 
tak vedoucím první Výzkumné 
stanice lnářské v ČSR.

Veškerá osiva potřebná pro setí 
přadných lnů se dovážela ze zahra-
ničí, ponejvíce z pobaltských repu-
blik a Ruska. Protože vlastní osivo 
chybělo, byly zahájeny přípravné 
práce na vyšlechtění vlastních 
československých odrůd přadných 
lnů. Byly provedeny stovky křížen-
ců a během několika let byl získán 
vlastní šlechtitelský materiál, který 
odpovídal šlechtitelským požadav-
kům na přadný len: uspokojivý 
hektarový výnos roseného ston-
ku, dobrá kvalita dlouhého vlák-
na a koudele, odpovídající výnos 
semene pro další množení a dobrý 
zdravotní stav porostů. Těmto hod-
notám nejvíce odpovídaly získané 
kmeny kříženců 217/28 a 14/28. 
Z těchto kmenů vzešly dvě první 
československé odrůdy přadných 
lnů, které byly zapsány do Listi-
ny povolených odrůd a mohly být 
pěstovány ve všech pro len vhod-
ných oblastech. Byly to odrůdy 
Domanínský výnosný a Domanín-
ský jemný.

Pracovníci výzkumné stanice 
se věnovali také vědecké práci. 
Publikovali ve vědeckých časopi-
sech desítky odborných analýz a 
originální vědeckých prací z oboru 
lnářství.

Velkou část volného času věno-
vali pracovníci výzkumné stani-
ce založení Lnářského družstva 
v Domanínku v roce 1934. Mno-
ho času věnovali také výchově 
lnářských odborníků, kteří se sta-
li vedoucími lnářských podniků 
– tíren na různých místech po celé 
republice. Vypracovali také první 
vzorové stanovy družstevních tíren 
lnů v ČSR, a tak byl dán druž-
stevnímu lnářství pevný a jednotný 
základ.

Při tírně Lnářského družstva 
v Domanínku zahájilo také provoz 

čistící zařízení, které sloužilo pou-
ze k čistění lněného semene z par-
cel kmenů přadných lnů vyšlechtě-
ných na stanicí v Domanínku. Obě 
odrůdy byly modrokvěté, a tak 
nedocházelo k jejích pomísení. Na 
tehdejší poměry zásobovala čistič-
ka zemědělce velmi kvalitním osi-
vem přadných lnů. 

V nové budově výzkumné stani-
ce, postavené ve třicátých letech, 
byla instalována zařízení pro 
zpracování roseného stonku: malý 
potěrací stroj, zařízení na zkvalit-
nění dlouhého vlákna a lamačka 

pro zpracování hrubších rosených 
stonů. Také malá laboratoř a míst-
nost pro různé rozborové práce a 
úpravna vláken. V další místnosti 
byla zabudována pokusná máčírna, 
dvě betonové nádrže. V elektric-
ky vyhřívaných nádržích při stálé 
teplotě 40 – 42 stupňů se máčely 
stonky odsemeněných lnů 72 – 80 
hodin. Po vyschnutí byly stonky 
zpracovány na potěracím stroji. 
Vlákno bylo v různých barevných 
odstínech žluté barvy. U máčírny 
byla také příruční sušárna, která 
sloužila k sušení menších umáče-

ných vzorků. V pokusné laboratoři 
se připravovala osiva pro jednot-
livé plánované pokusy. Pečlivou 
přípravou osiva podle přísných 
hodnot a odborného setí pokus-
ných parcel byl dán předpoklad 
k dobrým a vyrovnaným porostům 
a konečnému výsledku sledované-
ho pokusu.

Po dobu válečného období byla 
činnost výzkumné stanice poně-
kud pozměněna. Byly zakládány 
jiné druhy pokusů, ale stále největ-
ší podíl práce byl věnován udržení 
kvalitního šlechtitelského materiá-

lu obou povolených domanínských 
odrůd lnu.

Na pracovišti se vystřídala 
během válečných událostí řada 
odborných pracovníků, přiděle-
ných na stanici z různých důvodů.

Od roku 1945 proběhlo něko-
lik přechodných rozhodnutí a 
změn. Stanice prováděla již jiný 
druh pokusů. Střídaly se poky-
ny a nařízení. Stanice prováděla 
i pokusy s různými plodinami, kte-
ré nepřicházely v úvahu pro pěsto-
vání na zemědělské půdě v oblasti 
Vysočiny. Konečné rozřešení se 
dostavilo v měsíci dubnu 1951, 
když byl Ministerstvem zeměděl-
ství ustaven Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský a sta-
nice v Domanínku se stala odrůdo-
vou zkušebnou a byla jmenována 
Hlavní odrůdovou zkušebnou pro 
přadné rostliny v celé ČSR. Stala 
se tak jedním z článků, který meto-
dicky řídil a zpracovával všechny 
pokusy s přadnými i olejovými 
lny. Nastala nová výzkumná práce 
– odrůdové zkušebnictví.

V rámci následujících reorga-
nizací tak veškerý šlechtitelský 
materiál převzala Šlechtitelská sta-
nice Nový Dvůr. 

Vedoucím hlavní odrůdové zku-
šební stanice Ústředního kontrol-
ního a zkušebního ústavu země-
dělského byl opět jmenován p. ing. 
Jaroslav Tobyáš, který tuto funkci 
zastával až do roku 1957, kdy ode-
šel do důchodu. 

Vzhledem k tomu, že tato dlou-
há etapa lnářství je spojena s jeho 
jménem, ať jsou tyto řádky záro-
veň vzpomínkou na něho i na další 
bývalé spolupracovníky.

František Šenkýř

RŮZNÉ

Sklizeň pokusů se lnem přadným 1935

Máte krásné městečko i lidi...
Vážení občané Bystřice.
Moje spolužačka mi poslala Novi-

ny Bystřicka a já jsem se rozhodla, že 
do nich přispěji pár řádky. Před pěti 
roky to byly noviny Vysočiny a nám 
rodačkám Bystřice bylo 70 roků. Dnes 
nám je už 75. Po válce jsme se některé 
rozprchly do různých koutů naší vlasti 
ale na naše rodné hnízdo jsme nikdy 
nezapomněly. Každý rok v květnu se 
tu scházíme a sledujeme ty velké změ-
ny, které se průběhem času dějí. 

Vzpomínáme na naše školní léta, 
kdy jsme chodily ještě na náměstí 
a učil nás pan učitel Šejnoha. Teprve 
po dostavbě Měšťanské školy jsme 
pokračovaly tam. Letní prázdniny 
jsme trávily v lese Pod Valchou, kde 
jsme nasbíraly vždy dost borůvek 
i hříbků. Dnes je to soukromý poze-
mek. Chodily jsme na brigádu plet 
len, později trhat a rovnat na dráty, 
kde nás hlídal pan Modr. Pamatujeme 
kašnu na náměstí, kam chodili lidé 

pro užitkovou vodu a v roce 1945 kdy 
městem procházelo němečtí zajatci 
a chtěli z ní pít, ale voda nebyla pitná. 

Dnes je tedy kašna opravená. Kou-
pali jsme se v potoce, protože tam byla 
voda čistá, večer jsme tam chytaly 
i raky. O svátku Anny jsem chodili do 

kapličky, kde se scházely Aničky z celé 
Bystřice a odtud k panu Zmrzlému, kte-
rý pekl výborné kremrole a to byl pro 
nás velký svátek. Kdeže ty časy jsou. 

Dnes máte plaveckou halu, kterou 
jsme také navštívily a obdivovaly 
staré občany, kteří mají možnost se 

tu koupat a mají slevy. Máte krás-
ný kulturní dům krásně vyzdobený 
i obrazy malíře Vysočiny Lukáška. 
Dalo by se toho mnoho napsat o tom, 
co bylo v době našeho mládí pěkné, 
ale i horší. 

Letos v květnu se opět naše třída 
sejde, aby se vzájemně ,,děvčata“ 
potěšila a třeba i pochlubila svými 
dětmi a vnoučaty. Přijedou z Pra-
hy, Tišnova, Brna, Zlína, z okolních 
vesnic a možná i já z Děčína z krás-
ného města na Labi u samých hranic 
s Německem, pokud to můj zdravotní 
stav dovolí. 

Milí Bystřičáci, máte krásné měs-
tečko, určitě i dobré lidi na radnici. 
Važte si toho.

Přeji Vám všem hodně zdraví, 
životního elánu a spokojenosti.

Vaše rodačka Emílie Procházková- 
Smolková z Děčína 3, Rakovnické 
ulice 21.

V Děčíně, dne 13. 2. 2006



MUDR. FRANTIŠEK VESELÝ

Mnozí obyvatelé Bystřice nevědí, 
po kom se jmenují zdejší ulice. Urči-
tě se takoví najdou i na ulici Doktora 
Veselého. Kdo tedy byl nositel toho-
to jména?

Vlastenecký lékař, balneolog, 
mecenáš, zakladatel slávy Luhačo-
vic. Vypracoval plán na zpřístupně-
ní Macochy a Sloupských jeskyní. 

Publikoval originální úvahy a před-
nášel.

František Veselý patřil mezi 
naše přední organizátory lázeňství. 
Objevil léčebné prameny Šaratice 
a v roce 1902 založil první českou 
akciovou společnost lázní Luha-
čovic. Zasloužil se o rozvoj těchto 
téměř neznámých lázní, přivedl 
tam četné umělce a přispěl tak i ke 
kulturnímu rozvoji Luhačovic. Pak 
působil několik let jako lékař v Sara-
jevu a těsně před válkou dostal od 
srbského krále řád svatého Sávy. Za 
války byl plukovním lékařem a ředi-
telem vojenské nemocnice v Kro-
měříži. Protože však odmítl vstát při 
německé hymně a připít císaři, byl 
zproštěn funkce i hodnosti. Jelikož 
však měl lázeňské zkušenosti, získal 
vedoucí místo v lázních v Bohdan-
či. Hned po válce se stal generálním 
ředitelem a prvním inspektorem láz-
ní Bohdaneč, Luhačovice a Sliač.

Jeho druhou ženou byla Marie 
Calma (1881-1966), spisovatelka 
a koncertní pěvkyně. Kromě řady 
jiných knih vydala v roce 1933 jako 
soukromý tisk publikaci „Doktor 

*  18. 3. 1862 Bystřice nad Pernštejnem
       6. 1. 1923 Praha

František Veselý“. I ve dvou sbírkách 
básní se odráží její společný život 
s Veselým. Právě Calma-Veselá pře-
konala Kovařovicův odpor proti Její 
pastorkyni a zasloužila se o uvedení 
Janáčkovy opery v pražském Národ-
ním divadle. Řediteli Schmoranzo-
vi, jenž se léčil právě v Bohdanči, 
zazpívala část opery a totéž zopa-
kovala pro šéfa opery Kovařovice 
přímo na jevišti Národního divadla.  
Opatrně lámala ostří sporů mezi 
Janáčkem a Kovařovicem, až dosáh-
la svého. Pražská premiéra proběhla 
26. května 1916. František Veselý 
však musel prvních šest představení 
zajistit svým majetkem pro případ 
neúspěchu. Je jen ironií osudu, že 
ho Janáček na premiéru vůbec nepo-
zval!

Veselý, jenž se tolik o prosperi-
tu lázní zasloužil, byl z Luhačovic 
nakonec společností propuštěn. Do 
jeho pocitů se může vcítit jen ten, 
kdo byl také někdy z práce pro-
puštěn, aniž by k jeho pracovním 
výsledkům existovala jakákoliv při-
pomínka, aniž by jeho odchod byl 
jakkoliv zdůvodněn. Bohužel o nás 
stále rozhodují pragmatici bez zásad 
a bez svědomí, nic se v tomhle od 
časů Veselého nezměnilo.

Jak zareagoval na propuštění 

František Veselý? Spisovatel Franti-
šek Kožík zaznamenal: „A umínil si, 
že se s Luhačovicemi rozloučí tak, 
jak se člověk musí loučit s příliš vel-
kou láskou. Že si je vytrhne ze srdce. 
Že o nich nechce už slyšet. A že se 
k nim už ani v myšlence nevrátí.“

Vzácný člověk, MUDr. Franti-
šek Veselý, se nakonec po dvanácti 
letech do Luhačovic jako obyčejný 
lékař ještě vrátil. Dva roky po jeho 
smrti se u kolonády objevila jeho 
socha od Františka Úprky, takže 
v Luhačovicích zůstává na věky. 
Z jeho někdejších nadřízených se 
své sochy žádný nedočkal...

František Kožík o Veselém vydal 
knihu Kouzelník z vily pod lipa-
mi (1976), ale Veselého osudy lze 
najít i v knihách Q.M.Vyskočila 
„Slunéčko v lesích luhačovických“ 
a v Kožíkově „Po zarostlém chod-
níčku“ (1967).

František na své rodiště nikdy 
nezapomněl a až do konce svého 
života sem jezdil navštěvovat svou 
starou matku. Jako přímý, schopný 
a podnikavý člověk měl řadu přátel 
a také mnoho odpůrců. Jeho druhá 
manželka zaznamenala:

„Byl člověk velkého formátu, kte-
rého někteří lidé neměli rádi jen pro-
to, že ho nemohli vstrčit do kapsy.“

OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE, RŮZNÉ

SVATODUŠNÍ SVÁTKY
Blíží se Svatodušní svátky, svátky 

poněkud schované, zastrčené. Sla-
ví se 50 dnů po Velikonocích, pro 
letošek připadá Svatodušní neděle 
na 4. června. Někdy se jim také říká 
narozeniny církve, protože událost 
seslání Ducha svatého (o Letnicích 
v Jeruzalémě) bývá považována za 
zrod církve. 

O Svatodušních svátcích (stej-
ně jako o Velikonocích, Vánocích 
a dalších křesťanských svátcích) 
bývají čteny pravidelně některé bib-
lické texty. Jedním z nejznámějších 
je příběh o apoštolech, kteří jsou 
v Jeruzalémě naplněni Duchem 
svatým a zvěstují Krista. Do Jeru-
zaléma přišli mnozí poutníci z růz-
ných národů, kmenů, zbožní i ti, 
kteří přišli spíš kvůli obchodu, růz-
ného věku, vyrostlí v různých kul-
turách, mluvící všelijakými jazyky, 
z nichž některé dnes už neznáme. 
Když k nim apoštolové promlou-
vají o velikonoční události, všichni 
rozumějí. Jedním z největších darů 
Ducha svatého je srozumitelnost. 
Ten, kdo mluví o Bohu a jeho Synu, 
v síle Ducha svatého nemluví lidem 
„přes hlavu“. Vyjadřuje srozumitel-
ně, co je druhým k užitku, co je jim 
nadějí. Na čem mohou postavit pilí-
ře víry. Darem Ducha je i to, že ti, 
kteří poslouchají, rozumějí. Chtějí 
naslouchat a slyšet.

Tento rok se na biblických hodi-

nách setkáváme s knihou Skutků 
apoštolských. Potýkáme se s poně-
kud jinými výrazovými prostředky, 
než jaké bychom dnes používali my. 
V některých chvílích jsme zaskoče-
ni, zamýšlíme se nad tvrdostí textu. 
Jindy se nám zdá těžko k uvěření, 
co se dočítáme. Osobně se přiznám, 
že s mnohými texty tak trochu boju-
ji. Ale jedna věc je v nich zřetelná 
– slovo o základu života, slovo evan-
gelia není vydané do rukou člověku. 
Jakkoliv jsou pro naše oči některé 
postavy přímo glorifi kovány. „Ale 
nepleťte se“, říká autor, „to ne apo-
štolové Petr a Pavel, to ne Barnabáš 
a Štěpán…, ale Duch svatý působí, 
že se mnozí dozvídají o naději pro 
svůj život.“

Přijímám to pro sebe jako veli-
ce poučné a radostné ujištění. Jako 
křesťan se těžko prokousávám skrz 
určitý nános předsudků, balík tra-
dice, pokouším se srozumitelně 
vyjádřit, co je základem křesťanské 
víry a najednou mi přímo z Bible 
zaznívá, co tak moc potřebuji sly-
šet. Duch svatý působí, vane, kudy 
chce. Nemáš všechno ve svých 
rukách a slovech. Je tu Boží moc, 
která otevírá druhému uši, jak ty 
nedovedeš. Je tu ten, který dává 
život Tvým naučeným slovům 
a neumělým vyjádřením. Přijí-
mám ten příběh o apoštolech jako 
ujištění, že přes všechno hledání 

a pochybnosti smíme vědět, že smy-
sl křesťanskému svědectví nedá-
váme my. Že se smíme s důvěrou 
odevzdat do Boží milosti, která nás 
povede tam, kde je nás zapotřebí. 
Že smíme nově promýšlet a naslou-
chat zvláštním hlasům, které se 

ozývají kolem nás. Že se můžeme 
snažit tyto hlasy pochopit a vyjít 
jim vstříc se slovem o naději v Ježí-
ši Kristu. Svatodušní svátky mají co 
říci. A snad nejen křesťanům.

Markéta Halamová
evangelická farářka
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BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - V. Hynek Jurman

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Městské muzeum Bystřice n.P.

a Muzeum obchodu Bratislava

vás srdečně zve na zahájení výstavy

SVĚT BUBLINEK
Výstava se zaměřuje na osvěžující 

nealkoholické nápoje sodové vody, 

minerální vody a limonády.

Výstava potrvá 

od 15. května do 30. srpna 2006.



3.6.2006  MUDr. Marcela Petrášová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
     MUDr. Marie Špinarová, U Hřiště 552, Měřín
4.6.2006  MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masar. nám. 6, Velká Bíteš
     MUDr. Alžběta Pivničková, Chelčického 1, Žďár nad Sázavou
10.6.2006 MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172
      MUDr. Stanislav Voborný, Osová Bitýška 130
11.6.2006 MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí
      MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko
17.6.2006 MUDr. Věra Prášková, Dolní Rožínka
      MUDr. Monika Přikrylová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
18.6.2006 MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
      MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí
24.6.2006 MUDr. Eva Daňková, Rovečné 176
      MUDr. Marie Kulková, Strážek 80
25.6.2006 MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí
      MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

Zubní pohotovost k červnu 2006

Dne 26. 4. se ve velkém sále Kultur-
ního domu v Bystřici nad Pernštejnem 
konala jako každý rok výroční členská 
schůze Svazu postižených civilizační-
mi chorobami v ČR, základní orga-
nizace Bystřici n.P. Účast byla letos 
opravdu vysoká. Ze 119 členů se jich 
dostavilo 92 včetně 6 hostů. 

Předseda základní organizace pan 
František Burša v úvodní řeči všechny 
přítomné vřele přivítal, stručně sezná-
mil s programem schůze a plánem prá-
ce na rok 2006 (návštěvy kult. pořadů, 
poznávací zájezd, besedy, přednášky) 
a předal slovo panu Josefu Zemano-
vi (hospodář svazu), který přednesl 
členům zprávu ohledně hospodaření 
organizace a seznámil členy s plánem 
rozpočtu. Paní Sadecká přečetla zprávu 
revizní komise (kontrola hospodaření 
organizace) a poté byl odsouhlasen roč-
ní členský příspěvek ve výši 70 Kč.

Další příspěvky přednesl staros-
ta města Ing. Karel Pačiska, který 
seznámil členy svazu se současnými 
stavebními úpravami v Bystřici, které 
se jich mohou přímo dotýkat (budo-
vání chodníků, bezbariérovost pošty 
a dalších úřadů,…). Poté se slova ujala 
paní PhDr. D.Lukšová, vedoucí odbo-

ru sociálních věcí a zdravotnictví, kte-
rá promluvila o novém zákoně o  soc.
službách č. 108/2006 Sb., který při-
chází v platnost od 1.1.2007 a dotkne 
se současného sociálního systému, 
dále promluvila o Komunitním pláno-
vání sociálních služeb v Bystřici nad 
Pernštejnem a stručně nastínila sou-
časný stav a další kroky, které budou 
následovat (dotazník pro uživatele 
soc. služeb – zjištění aktuálních potřeb 
obyvatel, veřejné setkání,…). 

Po jejím příspěvku vystoupil pan 
J. Blažek, předseda Okresního výboru 
Svazu postižených civilizačními cho-
robami a seznámil všechny účastníky 
s plánem okresního výboru ohledně 
rekondičních pobytů.

Schůze byla obohacena o další pří-
spěvky předsedkyně Základní organi-
zace tělesně postižených  v Bystřici n.P. 
paní Kubíkové, dále hovořil p. Kaš-
tánek, p. Odehnalová a p. Kinc. For-
mální část schůze byla ukončena před-
nesením usnesení členské schůze. Po 
obědě následovalo příjemné posezení 
při poslechu hudební skupiny Šafářan-
ka z Ústavu sociální péče Křižanov, 
která jako vždy bravurně zvládla své 
vystoupení.                                     -bk-

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ÚTĚK DO BRNA II
Dne 12. 4. nám konečně začaly veli-

konoční prázdniny. Jenomže, co bude-
me dělat do tolik očekávaného pondě-
lí? O výplň dvou dnů se nám postaralo 
naše bystřické Déčko. Umožnilo nám 
poznat nové kamarády, vyzkoušet 
vyhlášený brněnský skatepark a vůbec 
se na chvíli odloučit od rodičů, za což 
jsme my „teenageři“ velmi vděční.

Do Brna jsme jeli všichni společně 
vlakem. Hned po příjezdu všichni kluci 
vytáhli prkna a ve skateparku v Bohu-
nicích ukázali, jak se to dělá u nás na 
Vysočině.

Po vydatném vybití energie jsme 
uhasili žízeň v brněnském nízkopraho-
vém klubu Likusák podobném našemu 
D-STOPu. Prohodili jsme pár zkuše-
ností okolo skatování se členy tohoto 
klubu a vedoucí nám ukázali druhou 
tvář města Brna, která byla do této doby 
mnohým z nás naprosto neznámá. Byly 

to katakomby z 2.světové války. Chví-
le dějepisu nás tedy neminula ani na 
tomto výletě, ale byla rozhodně nejen 
poučná, ale hlavně zábavná.

Skateparku jsme se nemohli 
nabažit, a tak jsme hned ráno vyrazi-
li znovu. Cestou domů jsme v lehké 
melancholii z odjezdu zhodnotili tento 
výlet jednohlasně kladně. A rozběh-
la se nadšená debata o plánovaném 
skateparku  Bystřici, kde bychom 
mohli příjemně trávit, teď už to koneč-
ně mohu říct, teplé dny. 

Nakonec samozřejmě chci za 
všechny strašně moc poděkovat Marti-
ně s Vlastíkem, kteří dokázali, že jsou 
lidmi na svém místě a s námi „nácti-
letými“ to opravdu zvládají s velkou 
trpělivostí. A samozřejmě celému 
D-STOPu. Doufám, že podobná akce 
se v dohledné době uskuteční znovu. 

Petra Fuksová

Výroční členská schůze Svazu postižených 
civilizačními chorobami, základní organizace 

Bystřice nad Pernštejnem

Otevření legální plochy
Dne 1. května se konečně podaři-

lo vyhovět prosbě o otevření legální 
plochy. O její vytvoření byl mezi 
tvůrci graffi ti velký zájem. Doufám, 
že se plocha v budoucnu nestane pří-
nosem pouze pro jednu skupinu lidí 
– mládež v Bystřici nad Pernštejnem, 
ale také pro obyvatele města, kteří 
nebudou nuceni řešit problém poško-
zených zdí na veřejných místech. Jak 
se vyjádřila koordinátorka projektu 
D-STOP (Centrum prevence) v Bys-
třici nad Pernštejnem Mgr. Martina 
Benešová: ,,Jsme realisté, a proto si 
nikdo z nás nemyslí, že dostatek legál-

ních ploch problém graffi tti vyřeší 
úplně. Myslíme si ale, že kombinace 

vhodné prevence, jež zahrnuje rov-
něž legální plochy pro tvůrce graffi ti 

a represe může problém zmírnit.“
Je důležité dát tvůrcům graffi -

tů šanci dokázat, že chtějí opravdu 
zdokonalovat své nadání a že jejich 
cílem není na sebe jen upozornit 
poškozením druhé osoby. Pevně 
věřím, že společná dobrá vůle všech 
zainteresovaných nebude zneužita. 
Mimo jiné může vymezení legálních 
ploch zabránit zbytečným konfl iktům 
mládeže se zákonem, oživit kulturní 
aktivity v dané lokalitě a mít dokonce 
i pedagogický rozměr tzn.:,,tvořit se 
smí jen tam, kde je to povoleno.“

Petra Fuksová

Od 1. 6. 2006 se mění provozní doba LSPP následovně:

Pondělí- čtvrtek  17.00 – 20.00
Pátek   13.00 – 20.00
Sobota, neděle, svátky   8.00 – 20.00

Telefon: 566 688 219

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY LSPP V BYSTŘICI N.P.



 KDO MÁ V PÁTEK LÉČIT NEMOCNÉ?

Kdo má v pátek léčit nemoc-
né? Soudím že toto je problémem 
nejen na Bystřicku, ale v celé 
České republice. Viz medializace 
návštěvy ministra zdravotnictví 
dr. Ratha na jedné velké pražské 
poliklinice v pátek odpoledne.

Rád bych osvětlil p. senátorovi 
problematiku práce praktického 
lékaře, který v téměř celém roz-
sahu zajišťuje lékařskou službu 
první pomoci, zkráceně LSPP. 
Praktický lékař v České repub-
lice z drtivé většiny jako osoba 
samostatně výdělečně činná je 
živ z plateb poskytovaných zdra-
votními pojišťovnami na základě 
smlouvy o poskytování léčebně 
preventivní péče. Denní rozsah 
této péče je stanoven v hodinách 
takto: ordinace:pět hodin, náv-
štěvní služba: jedna a půl hodiny, 
administrativa: dvě hodiny. Běž-
ně jsou však skutečné ordinační 
hodiny větší, protože málokterý 
lékař si troufne odložit vyšetře-
ní pacienta nebo pacientů, kteří 
do čekárny přijdou třeba minutu 
před skončením ordinace. Rov-
něž administrativa trvá déle jak 
dvě hodiny denně. Z velké části 
si praktičtí lékaři berou adminis-
trativu domů, protože to v práci 
nestihnou. Návštěvní služba je 
také časově náročná. 

Týdenní rozsah ordinačních 
hodin u většiny obvodních léka-
řů je však delší než stanovených 
25 hodin. Dosti často třicet i více 
hodin. Možno ověřit na dveřích 
každé ordinace. Mnozí lékaři mají 
více ordinací, tráví část pracovní 
doby přesunem mezi nimi. 

Zdravotní pojišťovny jsou úřa-
dy dbajícími na účelné vynaklá-
dání finančních prostředků na 
zdravotní péči. Jsou to finanční 
úřady se vším všudy. Platby, kte-
ré zdravotní pojišťovny poskytují 
lékařům, jsou zálohové. To zna-
mená, nic definitivního. Platby 
dostává lékař za svou léčebně 
preventivní činnost. Lékař při své 
práci vystavuje recepty na léky 
a posílá nemocné, nebo jim zařizu-
je různá vyšetření, na která vysta-

vuje poukazy. Recepty a poukazy 
na vyšetření jsou pro zdravotní 
pojišťovny obrazně řečeno fak-
turami, které musí zdravotní 
pojišťovna uhradit: recepty lékár-
ně a poukaz na odborné vyšetře-
ní patřičnému zařízení, kam byl 
pacient odeslán. Vyšetření krve 
a moče hradí zdravotní pojišťov-
na laboratoři, rentgenový snímek 
nebo jinou zobrazovací metodu 
patřičnému rtg pracovišti, odbor-
né vyšetření je hrazeno přísluš-
nému odborném lékaři. Čerpání 
peněz na předpisy léků a zasílání 
pacientů na zobrazovací a labora-
torní vyšetření však není pro léka-
ře žádná samoobsluha. Je striktně 
peněžně limitováno. Lékař musí 
při ordinaci dávat pozor, smí-li 
lék předepsat na účet veřejného 
zdravotního pojištění. Musí být 
bdělý při provádění laboratorních 
a zobrazovacích vyšetření. Vše je 
do haléře zdravotní pojišťovnou 
evidováno, sčítáno a hodnoceno, 
bylo-li v časovém období (nyní 
kalendářním čtvrtletí) čerpáno 
méně, než je limitem stanoveno. 
Pokud lékař překročil limit, má 
smůlu. Z hrušky dolů, přečerpa-
né finance jsou mu dle vyhláš-
ky vydané ministerstvem zdra-
votnictví strženy z měsíčního 
zálohového příjmu. Jsou známy 
případy lékařů nejen obvodních, 
kteří z nevědomého opomenutí 
limity přečerpali dosti vysoko 
a na vracení si museli dojednat 
se zdravotní pojišťovnou splát-
kový kalendář, aby vůbec měli 
na ostatní platby: nájem ordina-
ce, mzda zdravotní sestře, záloha 
na sociální a zdravotní pojištění 
a daň z příjmu fyzických osob. 

Každý lékař má ve smlouvě 
s pojišťovnou přiděleno identi-
fikační číslo, pod kterým jsou 
jeho veškeré finanční operace ve 
veřejném zdravotním pojištění 
evidovány. Dle zákona o účetnic-
tví kontroluje zdravotní pojišťov-
na práci lékaře pět let zpátky. 
Kolikrát je lékař nucen vyjádřit 
se zdravotní pojišťovně k před-
pisu léku nebo vyšetření něko-

Odpověď p. senátorovi ing. Josefu Novotnému

lik let zpátky. Když by to neměl 
zaevidováno v dokumentaci, ani 
si nevzpomene, že někdy něco 
předepsal. 

Všechny předpisy léků a pou-
kazy na regulovaná vyšetření 
jsou zdravotní pojišťovnou dle 
platných předpisů hodnoceny na 
registraci občana k zvolenému 
obvodnímu lékaři. Lékař sice má 
finanční limit na ošetření neregis-
trovaných pacientů, ale jen míst-
ně nepříslušných, to je pacientů, 
kteří v dané oblasti nemají regis-
trujícího lékaře. To znamená, že 
pojišťovna proplatí lékaři v Bys-
třici n. Pern. ošetření pacienta s 
akutní zdravotní poruchou, který 
je například ze Žďáru, Brna, Par-
dubic, ale velice nerada pacienta, 
která má místně dosažitelného 
registrujícího obvodního lékaře. 
Lékař je však povinen poskytnout 
pomoc každému občanu s akutní 
poruchou zdravotního stavu tako-
vého charakteru, kde by prodlení 
mohlo znamenat trvalou újmu. 

Finanční limity z veřejného 
zdravotního pojištění na ošet-
ření neregistrovaných pacientů 
jsou malé. Dejme tomu, že se 
najde obvodní lékař - nezištný 
lidumil, který bude poskyto-
vat zdravotní péči z veřejného 
zdravotního pojištění třeba více 
měsíců v pátek odpoledne, nebo 
i v sobotu a neděli všem chorým 
občanům, kteří ho v jeho ordina-
ci navštíví a vyhoví všem jejich 
prosbám a nárokům. Jeho lidu-
milství dostoupí takové míry, že 
nebude pojišťovnám účtovat svou 
práci. Zdravotní pojišťovny mu 
to po několika týdnech sečtou 
a strhnou nadlimitní finance za 
předepsané léky a regulovaná 
odborná vyšetření z měsíčních 
zálohových plateb určených na 
provoz ordinace. Lékař nebude 
mít peníze na běžný provoz své 
ordinace ani na zaplacení povin-
ných dávek předepsaných státem. 
Nezbudou peníze ani na uživení 
rodiny a nutné výdaje na regene-
raci pracovních sil. 

Tento systém regulací prak-

tických lékařů je i jednou z pří-
čin jejich opakovaných protestů 
v Praze (říjen 2005, březen 2006 
a chystaný týden zdravot. neklidu 
v květnu 2006).

Je pěkným prohlášením minist-
ra zdravotnictví p. MUDr. Ratha, 
že lékař od zdravotní pojišťovny 
peníze vždy dostane, ale nikde 
a nikým není v současné situa-
ci zaručeno, kdy a kolik. Lékař 
dostává zálohové platby za práci, 
kterou již odvedl. Že by v ostat-
ních profesích platily podobné 
podmínky? Mzda dělníkovi není 
žádnou zálohovou platbou. Pokud 
si objednám nějakou zakázkovou 
práci od firmy nebo soukromníka, 
musím zaplatit dopředu zálohu, 
než se začne něco dít. 

Z výše napsaného vyplývá, že 
praktický lékař by byl těžkým 
hazardérem, pokud by poskytoval 
ošetření komukoli a kdykoli ve 
své režii v době svých mimoor-
dinačních hodin (pátek odpoled-
ne, sobota nebo neděle). Zajištění 
pátečního odpoledne lékařskou 
službou první pomoci se toho 
času jeví nejlepším možným 
řešením bez ohledu na to, kolik 
lékařů sedělo při projednávání 
této otázky v bystřickém zastu-
pitelstvu. Domnívám se, že to 
platí pro celou Českou republiku. 
Pokud by například brněnská rad-
nice chtěla řešit stejný problém, 
určitě by její rozhodování nezávi-
selo na počtu soukromých lékařů 
v zastupitelstvu. Nejedná se tedy 
o žádný střet zájmů. 

Problém skutečně nastane, až 
kraj přestane platit lékařskou služ-
bu první pomoci. Zde se možná 
naskytne pole pro činnost mís-
topředsedy zdravotního výboru 
Senátu p. ing. Josefa Novotného. 
Určitě z jeho dílny spatří světlo 
světa zákon, kde bude paragraf: 
Lékaři, zejména ti praktičtí, jsou 
zodpovědní za zdravotní stav obča-
na dvacet čtyři hodin denně, tři sta 
šedesát pět dní v roce, na souši, ve 
vzduchu, na vodě i pod vodou.

MUDr. Oldřich Sáblík

Názor zastupitele

ZDRAVOTNICTVÍ, RŮZNÉ

V letošním roce počítal měst-
ský rozpočet s několika opravami 
kulturního domu v Bratrušíně. 
„V rozpočtu byly po konzultacích 
s místní samosprávou napláno-
vány fi nance na výměnu kamen 
v sále kulturního domu a dále 
se počítá se zateplením stropu,“ 
říká místostarosta Josef Vojta. 
„Z důvodu špatného stavu celého 

elektrického zařízení v kultur-
ním domě, na což nás upozornil 
revizní technik, jsme byli nuceni 
provést celou rekonstrukci elek-
troinstalace včetně světel a jis-
tičů,“ konstatuje Petr Drdla ze 
správy majetku města. „Když byl 
kulturní dům takto rozbombar-
dován, bylo nutné a rozumné ho 
vymalovat, upravit a zbrousit par-

Oprava kulturního domu v Bratrušíně
kety,“ dodává místostarosta Vojta. 
Plánované i vynucené akce byly 
již zdárně ukončeny a zrealizová-
ny. Na opravě kulturního domu se 
aktivně spolupodíleli občané Bra-
trušína, kteří přiložili ruku k dílu. 
„Jsme rádi, že k opravám došlo 
a že se budeme moci scházet 
v pěkném prostředí,“ sdělil Pavel 
Koukal, člen místní samosprávy. 

„V letošním roce bychom rádi 
udělali i nějaké úpravy kolem 
kapličky,“ dodává Koukal. 
V minulém roce byla položena 
dlažba a obklady v zázemí kul-
turního domu, tedy v kuchyňce. 
Byly také odbahněny dva rybníky 
na návsi a letos dojde k zajílo-
vání jedné strany hráze rybníka 
a výměně zábradlí okolo rybníka.

-bk-
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KULTURA, KNIHOVNA

Akce na měsíc červen

V červnu knihovnu pravidelně navštěvují žáci 
základních škol z okolních obcí. Připravujeme pro 
ně knihovnické lekce a soutěže. Termíny se stano-
vují podle dohody se školou.

Výsledky soutěže    MOJE OBLÍBENÉ ZVÍŘÁTKO
   Celkem se sešlo asi 65 děl výtvarných a 11 prací literárních. Práce byly vyhodnoceny, což opět nebylo lehké, protože každá z nich měla svoje kouzlo 
a zde jsou výsledky:
Na 1. místě se shodně umístili:
Barbora Ludvíková, 5.A ze ZŠ TGM, Filip Maršálek, žák MŠ, Pavlína Martínková, studentka gymnázia
Dále byli vybráni tito výtvarníci nebo spisovatelé:
Miroslav Dvořák, ZŠ TGM, Dorota Dvořáková, 6.A TGM, Lukáš Fričl, 1.A ZŠ Nádražní, Dáša Hájková, 1.A ZŠ Nádražní, Hana Homolková, 4.B 
ZŠ Nádražní, Kristýna Hutařová, Gymnázium, Michaela Musilová, 2. tř. ZŠ TGM, Petra Nečesánková, 2.A ZŠ Nádražní, Lukáš Polnický, 2. tř. ZŠ 
TGM, Patrik Smolík, 4.B Nádražní
Zvláštní cenu za originální dílo získává Lenka Honková, 3.A ZŠ Nádražní. Cenu pro nejlepší kolektiv získává 4.A ZŠ Nádražní.
Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme za jejich práci a těšíme se na další podobnou soutěž.  

Městká knihovna informuje Talentový průzkum ZUŠ
Základní umělecká škola v Bystřici nad 

Pernštejnem oznamuje následující termíny 
talentových zkoušek pro studium ve školním 
roce 2006-2007:

Talentový prů-
zkum dětí od 
5 let výše v oboru 
hudebním proběh-
ne formou pohovo-
ru a drobné talen-
tové zkoušky za 
přítomnosti rodičů 
ve dnech 22. – 25. 
a 30. května 2006 
kdykoliv v době 
mezi 1400 a 1600 
hodinou, hlaste se 
v ředitelně školy u Mgr. Evy Bagarové.

V oboru výtvarném pak proběhne talen-

AMADEUS 
V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Celý kulturní svět si při-
pomíná v letošním roce 250. 
výročí narození hudebního 
génia – Wolfganga Amadea 
Mozarta. Na počest tohoto 
jubilea je připraven hudebně 
dramatický projekt „AMA-
DEUS“, ve kterém ožije 
geniální skladatelovo dílo 
i jeho životní osudy.

Pokud potkáte uprostřed 
června v ulicích našeho měs-
ta dva mladé lidi v dobových 
klasicistních kostýmech, pak vězte, že jste 
se právě setkali s Amadeem a jeho o pět let 
starší sestrou Nanerl. A jestliže navíc od nich 
přijmete pozvání na večerní představení, 
konané 16. června 2006, ocitnete se v Mozar-
tově době, ve světě vyšívaných kabátců 
a hedvábím šustících dámských toalet, 
bílých punčoch,  lakovaných střevíců a paruk 
s kudrlinkami. Takto stylově, v kostýmech 
a v atmosféře končícího 18. století Vám žáci 
a mladí hudebníci ze Základní umělecké ško-
ly a Gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem 
umožní procházku dobou a obdivuhodným 
bohatstvím skladeb W.A.Mozarta. Budete 
mít možnost srovnat raná díla, která Mozart 
komponoval ve věku necelých šesti let s jeho 
vyspělou tvorbou, zazní úryvky z nejznáměj-
ších oper a také podmanivá serenáda Malá 
noční hudba.

Mozart se dožil pouhých 35 let, vytvořil 

V měsící dubnu bylo zaevidováno 111 knih v hodnotě 
20364 kč, z toho 94 titulů pro dospělé a 17 pro mládež.

Naše nabídka:
Knihy pro dospělé:

Kohoutek T. Chci se dostat na vysokou školu!
Steklač Vojtěch Jak se vraždí v česku
Hašková – Coolidge Eliška Pět amerických preziden-
  tů, česká babička a já
Volf Vladimír Dramatická výchova
  Jihovýchodní Asie
Kriele Alexa Andělé nám pomáhají zvládat život
Paulová Jana Jak běžet do kopce
Řeháčková Věra Každá láska něco stojí
Suzuki Kodži Kruh
Suzuki Kodži Spirála
Fielding Joy Panenka
Štork Jiří  Mejdan vrahů
Beneš Vlastislav Španělsko a španělé
Berija Sergo Můj otec Berija
Bambas Petr Zakázaná extáze
Jaroš Boris Hvězdy minulých životů
Christie Agatha Plavý kůň
Hlaváčková Iva Sčítání zla
Parker Robert B Zub za zub
Obermeier S. Jidáš Iškariotský
Simon Herta Letničky
Krejsová Hana Vitráže technikou Tiffany
Horáček Petr Keře v zahradě
Martan Mojmír Skalky a skalničky
Binder Egon Udírny a uzení
Kalina Kamil Drogy a drogové závislosti
Křivohlavý Jaro Poslední úsek cesty
Brandos Otakar Centrální a západní Kavkaz
Allende Isabel Eva Luna
Clarke Arthur C. Sluneční bouře

Knihy pro děti:

Klimtová V.  Bukvínkova kouzelná píšťalka,  
  aneb, Další příhody rodiny statečné- 
  ho skřítka Drnovce
Gifford Clive  Olympijské hry 
Arold Marliese  Zcela bez tíže 
Wiebe Trina  Maxův fi lmový trhák 
Drijverová M. České pověsti pro malé děti 
Drijverová M.  České dějiny očima Psa
L. Clive Staples Návštěvníci z mlčící planety

tový průzkum dne 23. a 30. května 2006 ve 
1400 nebo v 1500 hodin v učebně výtvarného 
oboru. Děti od 6 let s rodiči mohou přinést 

na ukázku svo-
je domácí práce. 
Bude-li dostatečný 
počet dětí ve věku 
od 8 let se zájmem 
o výtvarný obor 
zaměřený na kera-
mické činnosti, 
bude tento typ 
studia otevřen od 
září 2006. Zájem-
ci ve věku 6 – 14 
let hlaste se u Mgr. 
Marie Nedvědové 

v učebně výtvarného oboru.
Eva Bagarová, ředitelka školy

však obrovské a hodnotné 
dílo: přes 40 symfonií, 27 
klavírních koncertů, 19 mší, 
25 velkých oper, 26 smyč-
cových kvartetů a k tomu 
ještě nesčetné množství 
drobnějších skladeb - tance, 
divertimenta, písně. Köche-
lův seznam Mozartových 
děl obsahuje 626 opusových 
položek. Podle odborníků 
a psychologů dokáže Mozar-
tova hudba navozovat pocity 

pohody, radosti a uvolnění a pro tyto účinky 
má i po dvou staletích místo v životě moder-
ního, uspěchaného a pracovně vytíženého 
člověka.

Projekt AMADEUS bude představen 
ve dnech 15. a 16. 6. 2006 jako výchovně 
vzdělávací program pro školy vždy od 8. 30, 
10. 00 a 11. 30 hodin a jako večerní předsta-
vení pro veřejnost ho budete moct shlédnout 
v pátek

16. 6. 2006 v 19.30 ve velkém sále Kul-
turního domu v Bystřici nad Pernštejnem. 
Realizaci projektu fi nančně zaštítilo město 
Bystřice nad Pernštejnem a zařadilo se tak 
k ostatním evropským městům, která si při-
pomenou významné výročí W.A.Mozarta 
a jeho hudební odkaz světu.
Za Základní uměleckou školu Vás srdečně 

zve
Lenka Macháčková a Milada Krásenská
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KULTURA

Středa 7. června – malý sál KD – 18.00 hodin

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Vstupné: dobrovolné

Pátek 9. června – velký sál KD – 16.00 – 20.00

ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka 
Vstupné: 30 Kč

Neděle 11. června – kostel sv. Vavřince – 19.30

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 
CONCENTUS MORAVIAE 
WACLAW GOLONKA – varhany
A. Poglietti, W. Ebner, J. J. Froberger, J. K. 
Kerll
Soupeření mezi hvězdným italským varhaníkem 
na vídeňském dvoře Alessandrem Pogliettim 
a jeho německými konkurenty oživí ve svém 
programu přední polský varhaník.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Předprodej: kulturní dům od 22.5.2006

Pondělí 12. června – velký sál KD – 15.00 a 18.00
 
PŘÍMÝ PŘENOS FOTBALOVÉHO 
UTKÁNÍ MS
ITÁLIE – GHANA a ČR – USA
Největší projekční plátno ve městě! Občerstvení 
zajištěno.

Čtvrtek 15. června – velký sál KD – 8.30, 10.00 
a 11.30 hodin 
Pátek 16. června – velký sál KD – 8.30 a 10.00

VÝCHOVNÝ KONCERT  
AMADEUS
Hudebně dramatické představení v dobových 
kostýmech k 250. výročí narození W. A. 
Mozarta. Pořádá ZUŠ.
Účinkují žáci ZUŠ a Gymnázia v Bystřici n.P. 

Pátek 16. června – velký sál KD – 19.30 hodin 

KONCERT  AMADEUS
Hudebně dramatické představení v dobových 
kostýmech k 250. výročí narození W. A. 
Mozarta. Pořádá ZUŠ.
Účinkují žáci ZUŠ a Gymnázia v Bystřici n. P. 
Vstupné: dobrovolné

Sobota 17. června – velký sál KD – 18.00 a 21.00 

PŘÍMÝ PŘENOS FOTBALOVÉHO 
UTKÁNÍ MS
ITÁLIE – USA a ČR – GHANA
Největší projekční plátno ve městě! Občerstvení 
zajištěno.

Úterý 20. června – velký sál KD – 10.00 hodin

KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro děti od 3 do 
9 let, délka cca 55 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 12 Kč, veřejnost 17 Kč

Čtvrtek 22. června – velký sál KD – 16.00 hod.

PŘÍMÝ PŘENOS FOTBALOVÉHO 
UTKÁNÍ MS
ČR - ITÁLIE

Největší projekční plátno ve městě ! Občerstvení 
zajištěno.

Pátek 23. června – PPS AGRO Strachotín 

14. OCHUTNÁVKA VÍN
Výjezdová „Ochutnávka“, tentokrát do 
Strachotína. Večerem provází Mgr. Jan Rozek, 
sklepmistr.
Hlavním reklamním partnerem je fi rma MEGA-
TEC s.r.o.
Bližší informace a vstupenky v kanceláři KD.

Pátek 30. června – velký sál KD – 19.30 hodin

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 
CONCENTUS MORAVIAE 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE
DIRIGENT: KASPAR ZEHNDER
W. A. Mozart, J. Rösler, L. van Beethoven, 
A. Rejcha
Dvě konkurenční sinfonie a dvě kontrastní 
ouvertury vídeňských konkurenčních párů pod 
taktovkou mladého renomovaného švýcarského 
maestra.
Celý koncert v kulturním domě natáčí Česká 
televize.
Po skončení koncertu ohňostroj.
Vstupné: 200 a 100 Kč
Předprodej: kulturní dům od 12.6.2006

Změna programu vyhrazena!

Kulturní dům, Areál sportu s.r.o., Sportovní 

klub, Sbor dobrovolných hasičů, 

Dům dětí a mládeže

a Mateřské centrum Kopretina v Bystřici nad 

Pernštejnem zvou všechny děti a jejich rodiče 

na

DNY DĚTÍ 
V BYSTŘICI NAD 
PERNŠTEJNEM

28. května 2006
2.- 4. června 2006

neděle 28. května - 10.00 – 12.00 hodin 
- sportovní hala

DEN DĚTÍ S AREÁLEM SPORTU

Sportovní den pro děti do 15 let

 • lezení na horolezecké stěně
 • turnaj ve fl orbalu (družstvo minimálně 
  4 chlapci a 1 dívka)
 • soutěž ve střelbě na terč pro fl orbalisty  
  (zvlášť chlapci a dívky)
 • turnaj v košíkové 
  (družstvo min. 4 chlapci a 1 dívka)
 • soutěž ve střelbě na koš 
  (zvlášť chlapci a dívky)
 • turnaj v kopané (min. 4 hráči)
 • volný vstup do vnitřního bazénu 
  pro děti do 15 let 
  (v případě špatného počasí)

Svoji účast nahlaste předem ve sportovní 
hale.
Podmínkou je čistá sálová obuv, která neza-
nechává stopy !!!
V případě pěkného počasí bude otevřeno kou-
paliště od 13.00 do 19.00 hodin, vstup volný 
pro děti do 15 let.

pátek 2. června - 14.00 – 16.00 hodin 
– parkoviště u kulturního domu

MALOVÁNÍ  NA  ASFALT

pro děti do 15 let
křídy s sebou, sladká odměna pro všechny 

zúčastněné, vyhodnocení tří nejlepších 
ve všech kategoriích

sobota 3. června - 14.00 – 16.00 hodin 
- sportovní stadion

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

soutěže pro děti, sladké odměny, 
sportovní tombola,

jízda na koních, projížďka v bryčce, 
skákací hrad, 

hudba a občerstvení zajištěno

neděle 4. června - 14.00 – 17.00 hodin 
(17.00 - 19.00 hodin volná zábava) 

– areál Pod Horou

POHÁDKOVÝ LES

víla, vodník, pohádkový dědeček… 
a další pohádkové bytosti,
soutěže, sladké odměny,

hudba skupina BALANC, 
občerstvení zajištěno - špekáčky s sebou

Pořadatelé děkují partnerům: 

DIAMO s.p.,
Město Bystřice n.P.,

Rathgeber, k.s.,
Wera Werk, s.r.o.

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA ĆERVEN 2006PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA ĆERVEN 2006

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,
telefon:  566 552 582

Po-pá:   8.00 – 12.00 
 12.30 – 17.00
So:   8.00 – 11.00
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NEDĚLE 11. ČERVNA 2006
Kostel sv. Vavřince, 19,30 hod

 Waclav Golonka – varhany

 J.K.Kerll Toccata VII, Passacaglia, Capriccio sopra il cucu
 J.J.Froberger Toccata in a
 W.Ebner Aria noc variazioni sul tema dell`Imperatore
 Ferdinando III
 A.Poglietti Toccata fatta sopra L` Assedio, Aria bizzara, Ricercar
 G. Muffat Passacaglia, Toccata XII

PÁTEK 30. ČERVNA 2006 
- SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT

Kulturní dům, 19,30 hod

 Pražská komorní fi lharmonie
 Kaspar Zehnder – dirigent

 Ludwig van Beethoven Ouvertura k jevištní hudbě Augusta von
   Kotzebue „Král Štěpán“ 
   Op. 117
 Joseph (Ján Jozef) Rösler Symphonie à grand orchestre Es dur  
   (novodobá premiéra)
 Antonín Rejcha   Ouvertura D dur v 5/8 taktu
 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonie Es dur KV 543

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

KULTURA

VELCÍ SKLADATELÉ A JEJICH (NE)P¤ÁTELÉ

M E Z I N Á R O D N Í  H U D E B N Í  F E S T I V A L  1 3  M ù S T

Informace o v‰ech festivalov˘ch koncertech, projektech „Nûmecké dny na Moravû“, „Vlámské echo“ a dal‰ích pfiidruÏen˘ch akcích naleznete na

www.concentus-moraviae.cz
Mezinárodní centrum slovanské hudby o. p. s., Kapucínské nám. 14, 602 00 Brno, tel.: +420 542 210 713, e-mail: info@concentus-moraviae.cz

X I .  R O Č N Í K   3 .  Č E R V N A  –  3 0 .  Č E R V N A  2 0 0 6

Visegrad Baroque

      
  Orchestra

     

3. 6. Hustopeãe 

Capella Apollinis
    6. 6. Velké Mezifiíãí

Cantus Cölln
     12. 6. Boskovice

Christo
phe Rousset

  13. 6. Lysice

Wieland Kuijken
   13. 6. Ivanãice

Capilla Flamenca,

Schola Gregoriana Pragensis

   14. 6. Îìár nad Sázavou

Zefiro Torna

      15. 6. Tfiebíã

Stadler Tri
o

  19. 6. Moravsk˘ Krumlov

Jordi Savall
    20. 6. Slavkov u Brna

Erich Höbarth,
Barbara Maria Willi
  23. 6. Rájec-Jestfiebí

Lautten Compagney Berlin

       
     2

7. 6. Námû‰È nad Oslavou

Pražská komorní filharmonie,
Kaspar Zehnder

                30. 6. Bystfiice nad Pern‰tejnem

za laskavé
podpory

Ministerstvo
kultury âR

Jihomoravsk˘
kraj

kraj
Vysoãina

hlavní
mediální

partner

oficiální
partnefii

mediální
partnefii

Program bystřických koncertů 
Concentu Moraviae
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Venku se oteplilo, sluníčko krás-
ně svítí, všechno se zelená a brzy 
přijde léto. Co si tedy užít krásné-
ho jarního počasí pohybem? Spor-
tem ku zdraví.

Po zimní příjemné zkušenos-
ti, že když se konaly hrátky na 
sněhu, což byla netradiční zimní 
Olympiáda, je třeba zajistit i letní. 
Skautské středisko KLEN se tedy 
rozhodlo, že dne 10.6.2006, což 
je sobota, uspořádá pro všechny 
bystřické děti atletické závody. Pro 
děti od 7 do 15 let je připraveno 
spousta a spousta věcí a veselých 
soutěží o hodnotné ceny. 

Sejdeme se v 9:00 hodin na hři-
šti u 2.ZŠ v Bystřici n.P. abychom 
si zasportovali a ukázali co v nás, 
a hlavně ve vás je. 

Zkusit je možné vše, o čem sníte 
při sledování letních Olympijských 
her. Od běhů na krátké i delší tra-
tě. Přes hody oštěpem, kriketovým 
míčkem a vrh koulí, až k netradič-
ním sportům, které ovšem blíže 
neprozradíme. Přijďte se podívat, 
zjistit o co se jedná a zasoutěžit si. 
Samozřejmě bude připraven i pro-
gram pro přítomné rodiče, aby se 
také nenudili. Občerstvení a pěkné 
počasí po celou dobu akce je zajiš-
těno. Na hřišti bude k dispozici čaj, 
či chladnější nápoj, a poněvadž 
na sport je třeba síla, tak i něco 
k zakousnutí. S sebou pouze sílu 
a dobrou soutěživou náladu. 

Zkrátka není důvod váhat a ne-
vydat se vstříc novým rekordům 
a dokázat, že mohu překonat, třeba 
i sám sebe. Stačí píle a chuť. Na 
brzkou shledanou se těší skaut-
ské středisko KLEN Bystřice nad 
Pernštejnem. 

Filip Koenig - Šaman

SKAUTSKÉ STŘEDISKO KLEN INFORMUJE

Vysočina po dlouhé zimě přiví-
tala jaro. A také skauti, těšící se na 
vonící a rozkvétající přírodu, vyra-
zili mimo klubovnu. Že se bylo a je 
na co těšit, potvrdí každý, kdo do 
bystřického skautského střediska 
chodí.

Velmi důležitou akcí pro naše 
nejmladší členy byl Závod vlčat 
a světlušek. Tomu předcházela 

příprava nejen na schůzkách. 
Uspořádali jsme výpravu, kde 
si kluci vyzkoušeli šifrová-
ní, řešení krizových situací, 
poznávání přírody, základní 
otázky ze zdravovědy, uzlo-
vání, orientaci v mapě a také 
manuální zručnost, aby doká-
zali doma rodičům pomoci. 
Zároveň je čekala překážko-
vá dráha, tradiční a oblíbená 
disciplína malých i velkých. 
Uspořádali jsme také setkání 
s rodiči, kde byl představen 
letošní program, zodpověze-
ny důležité otázky a oznámen 
pevný termín letního tábora. 
O tom, že velikonoční svátky 
nejsou od toho, aby se sedělo 
doma, se přesvědčili všichni, 

kteří jeli na tradiční VELIKOČ, čili 
Velikonoční očistec. To se sebe-
re parta roverů a rangers a vyrazí 
na Velikonoce do přírody, aby se 
očistila od hluku města. Na Třech 
Studních bylo v lese mnohdy nad 
kolena sněhu, což jen dokonalo 
velmi adrenalinový výkon všech 
účastníků, kteří se museli dostat 
přes minové pole, vylézt na vrchol 

KLEN pořádá 
atletické závody

Filipojakubská noc
Noc před prvním májem je noc plná kouzel a čar. Své 

kouzlo měla i pro třeťáky, čtvrťáky a malé zpěváčky školního 
pěveckého sboru ZŠ TGM. Strávili ji nezvykle – ve škole. 
Oheň na školním dvoře byl ochranou proti zlému působení 
čarodějnic, opečené špekáčky pojistkou proti hladu a zpěv 
s kytarou známkou dobré nálady. Tu nepokazila ani stezka 
odvahy při svíčkách temnými chodbami školy a noční „kou-
zelné tvořivé dílny“ poskytly příležitost vyzkoušet si svou 
šikovnost a zručnost. Se spacími pytli se děti přátelily jen pár 
hodin – komu by se chtělo spát, když s kamarády se dá špitat 
dlouho do noci? Při přípravě společné snídaně se děvčata, 
ale i někteří chlapci, projevili jako zdatné hospodyňky, takže 
vstříc nejkrásnějšímu měsíci v roce děti vykročily s plnými 
bříšky a s otázkou, zda si vše za rok zase zopakujeme. Vždyť 
to opravdu byla noc čarovná!

H. Nosková

Hurá z lavic do přírody
Rozzářené oči, odhodlání, těšení, 

ale i pocity zvědavosti, co nás čeká 
– takto odjížděli začátkem dubna 
žáci 2. tříd ZŠ TGM v Bystřici nad 
Pernštejnem se svými učitelkami 
na třídenní projektový ekologický 
výlet do penzionu Pegas na Třech 
Studních. Cíl – strávit co nejvíce 
času v přírodě a pracovat s tématy:

 
Kdo nás šatí a živí
Vnímáme les všemi smysly
Člověk a životní prostředí
Zdravý životní styl – zvládly děti 
na jedničku. Prokázaly, že umí 
pracovat samostatně i v týmu, roz-
hodnout se pro správný postup, 
a také postarat se o sebe. Nadšení, 
radost i zodpovědnost bylo vidět 
při všech činnostech dětí. 

Seznamovaly se s novými poznat-

ky formou her, různých činností, 
úkolů a vycházek. Učily se, aniž 
si to uvědomovaly. Svoje zážitky 
si průběžně zapisovaly do deníku 

a určitě se jimi doma pochlubily 
rodičům. Přejeme dětem, aby zís-
kané vědomosti dovedly využít 
ve svém každodenním životě, 

a přispívaly tak k ochraně přírody 
a životního prostředí.

Tento projekt se mohl uskutečnit 
za nemalé fi nanční podpory těchto 
sponzorů:

Město Bystřice nad Pernštejnem
Autodoprava Dobiášová
TS města Bystřice n. P.
Sprint Jimramov
Elektro Elkčner
Pekárna Koudelka
ZDAR, a.s.

Za poskytnuté prostředky patří 
všem zmíněným fi rmám náš vřelý 
dík.

Jana Bártová, Věra Šikulová, Iva 
Uhlířová

učitelky 2. tříd ZŠ TGM

ŠKOLSTVÍ A ZÁJMOVÉ KROUŽKY
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Pasecké skály a odtud slanit pro 
část zprávy, dál přelanit rozbouře-
nou řeku a nakonec se dostat za svi-
tu baterky s pomocí mapy a buzoly 
zpět. Naštěstí nám přálo počasí, 
takže si každý svůj boj s přírodou 
a sám se sebou užíval. Naše středis-
ko rovněž získalo ve svých řadách 
další zdravotníky, kteří splnili kurz 
Českého červeného kříže.V sobotu 
6.5. vlčata ve složení Jarda Koudel-
ka, Honza Polnický, Pavel Sláma, 
Libor Smejkal a Jarda Hanák bojo-
vali v Novém Městě na Moravě 
ve zmíněném skautském závodě. 
Přestože všichni jeli na takovýto 
závod poprvé, bojovali a prokázali 
velkou snahu. Skončili na 3.místě 
a odměnou za svůj výkon získali 
výlet do jihlavské zoo. V případě 
pěkného počasí budou schůzky 
probíhat u srubu Pod Horou, kde 
máme blíže do přírody. 

Každý, kdo má zájem, může 
se přijít podívat vždy v pondělí 
a pátek od 17:00 do klubovny na 
Lužánkách, nebo sledovat naše 
internetové stránky www.klen.
mysteria.cz 

Luboš Gável - Upír



ŠKOLSTVÍ

Provést sondu do života obyvatel 
francouzské metropole není rozhod-
ně nic snadného. Jelikož „země gal-
ského kohouta“ a Paříž především 
jsou velmi multikulturní místa, dalo 
by se říct, že jsou zde odlišnosti 
patrné od jedince k jedinci. Přesto 
se za posledních několik desítek 
let vytvořila představa typického 
Francouze, jejíž vlastnosti jsem 
měl ověřit během třídenní usilovné 
sondáže přímo v centru. Nyní Vám 
přináším svoje vyhodnocení.

Na počátku je nutné si uvědomit, 
že o naturelu každého Francouze 
vypovídá už jeho vzhled, ošacení, 
popřípadě různé příslušenství jako 
lulka, bageta, kolo apod. Většina 
klade velký důraz právě na vizáž, 
ostatně to je důkazem prvního cha-
rakterového bodu – Francouzi se 
rádi dívají kolem a o to více jsou 
rádi viděni. K tomu, aby byl člověk 
ve Francii vystaven na odiv slouží 
jednoduchá věc – pouliční kavárny 
jsou opatřeny prosklenými výklen-
ky se stolkem a židličkou, kde si 
mohou kdykoliv vychutnat svůj 
oblíbený nápoj nebo pokrm. Od 
výhodného výhledu se však odvíjí 

cena, kdo by si však nepřiplatil za 
takový luxus?

Co Francouz, to romantik? Je 
tomu u každého skutečně tak? 
Nebuďme bláhoví. I ta největší 
romantika zde může být jeden vel-
ký business! Zamyšlení malíři kopí-
rující se navzájem na Montmartru, 
sňatkoví pod-
vodníci pod 
E i ff e lovou 
věží, vlezlí 
karikaturis-
té u Cen-
tre George 
P o m p i d o u 
nejsou právě 
zářnými pří-
klady poctivé 
romant iky. 
Na skuteč-
ného „klasi-
ka žánru“ budete v Paříži narážet 
těžko, pokud se samozřejmě nebu-
dete pozorně dívat. Na šarlatány 
jdoucí jen po penězích ale dejte 
pozor!

Pro turistu je příjemná francouz-
ská nátura například na silnici, ve 
frontě do muzea nebo v dopravní 

Základní škola Bystřice nad 
Pernštejnem, Nádražní 615, již 
více než 15 let pod vedením paní 
učitelky Dagmar Pivkové pracu-
je na ekologických projektech. 
V minulém roce jsme podruhé 

obhájili titul EKOŠKOLA, a pro-
to jsme byli vybráni mezi dvacet 
pilotních škol z České republi-
ky do mezinárodního programu 
ECO-SCHOOLS. Jeho cílem je 
prostřednictvím plnění dílčích 
úkolů neustále vylepšovat život-
ní prostředí školy a jejího okolí, 
šetrněji využívat zdroje vody nebo 
energie, snížit množství odpa-
dů produkovaných školou, apod. 
Konkrétní náplň dílčích projektů 
závisí na rozhodnutí žáků, kteří 
také volí způsob práce a současně 
hodnotí, zda byli úspěšní nebo ne, 
což jim poskytuje zpětnou vazbu 
a podněty pro další činnost. Učite-
lé i vedení školy jsou spíše v roli 
rádců a spolupracovníků. Projektu 

v našem městě.
Konala se také pracovní schůz-

ka s Technickými službami města 
Bystřice n. P., kde se diskutovalo 
o umístění kontejnerů na tříděný 
odpad v areálu školy. Velice brzy 
byly škole dodány kontejnery na 
bioodpad a baterie, za což jím patří 
naše poděkování.

Na škole byla vyhlášena výtvar-
ná soutěž o logo pro nejlepšího 
a nejhoršího tříditele odpadu. 
Vyhodnocené práce je možno 
shlédnout ve vestibulu školy.

Teď už je to na nás – žácích 
a pracovnících školy: Jak se nám 
třídit odpad podaří.

Hana Kopecká
Dagmar Pivková

se dále účastní zástupci z řad rodi-
čů, provozních zaměstnanců školy, 
MěÚ – odboru životního prostředí 
a TS města Bystřice nad Pernštej-
nem. 

Na základě ankety „třídíme 
odpady“ a fotografi cké dokumen-
tace současného stavu žáci vypra-
covali plán třídění odpadu. Na 
základě podaného grantu měs-
ta Bystřice n. P. byly zakoupeny 
barevně odlišné nádoby: žluté 
na plasty, černé na biologický 
odpad, hnědé na ostatní a zelené 
na sklo. Pro sběr papíru si žáci 
sami vyrobili v hodinách Vv a Pč 
„papírožrouty“, krabice zbarvené 
do modra. Snažili jsme se dodržet 
stejné rozlišení, jaké se používá 

Ekologický projekt na ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

CO ZŠ T.G.M. A SPORT ?
„Pravidelnost a vytrvalost – to 

je něco málo z tajemství úspěšných 
lidí. Když budete vytrvalí, výsledky se 
vždycky dostaví.“

Tímto výrokem bychom mohli 
začít hovořit o sportovních úspě-
ších našich dětí na druhém stupni. 
Jenom pílí, chutí a cílevědomostí se 
dá dosáhnout mnoha úspěchů. A toto 
dokázali, a určitě ještě dokáží, žáci 
a žákyně naší školy.

Pochlubit se můžeme úspěš-
nou reprezentací v míčových spor-
tech, několika pěknými umístění-
mi v okresních kolech v basketbalu, 
kopané a fl orbalu.

Za „zmínku“ jistě stojí 1. místo 
starších děvčat v krajském kole 
přespolního běhu (Lýdie Brázdová, 
Ludmila Novotná, Veronika Fle-
ková, Michaela Šuléřová).

V posledních dvou letech se 
obzvláště úspěšnou a odvážím se říct 
i oblíbenou disciplinou stala atletika 
– Pohár rozhlasu a Atletický čtyřboj. 
Tentokrát to nebyla jenom výborná 
umístění na stupních vítězů v okres-
ních kolech. Ale i přesto, že nejs-
me sportovní škola, se v roce 2004 
starší děvčata probojovala v Poháru 
rozhlasu do krajského kola, kde se 
umístila na 5. místě, a v roce 2003 

a 2004 se v Atletickém čtyřboji 
probojovala dokonce i do celore-
publikového fi nále. O první atleticky 
úspěšný rok 2003 se postarala svým 
krásným 7.místem starší děvčata 
- Helena Kostelná, Andrea Dvořáč-
ková, Markéta Novotná, Jana Sedla-
říková a Lýdie Brázdová. V loňském 
roce,opět sestava starších děvčat, 
vybojovala 12. místo (Lýdie Bráz-
dová, Anna Šušmáková, Simona 
Hájková, Dana Groulíková a Jana 
Hořáková). A co letos?… Velký boj 
nás teprve čeká na konci května…

Úspěšné, a to nejen ve školních 
soutěžích, máme i stolní tenisty. 

Mladší i starší žáky. Obsadili něko-
lik prvních míst v okresních kolech, 
stupně vítězů v krajských kolech 
a v loňském roce postoupili do celo-
republikového fi nále, kde se starší 
žáci umístili v silné konkurenci na 
13. místě (Michal Šikula, Jan Šikula 
Jan Kolář, Radek Hřebíček, Martin 
Gregor).

Jsem ráda, že se i v dnešní „počí-
tačové“ době najdou nadšenci, kteří 
jsou schopni, ale především ochotni 
se věnovat sportu. 

Veronika Martincová,
učitelka Tv 

ZŠ T.G.M. Bystřice n.P.

zácpě. Tam, kde by se málokdo 
užuž přestával ovládat, typický 
Pařížan snáší tento stres s ledovým 
klidem. Snad je to tím, že už si za 
ta léta zvykli na přehuštěný provoz, 
snad protože v čekání mají jistotu, 
že se skutečně dočkají. Říká-li se 
o Francouzích, že jsou trpěliví, je 

tomu skuteč-
ně tak. Stačí 
se podívat 
na zástupy 
před Musée 
d ´ O r s a y , 
v němž jsou 
v y s t a v e n a 
díla význam-
ných impre-
s i o n i s t i c -
kých malířů, 
a každému 
je jasné, že 

čekat tak dlouho dokáže jenom 
opravdový blázen (nebo Francouz).

Posledním, co jsem měl v úmys-
lu prověřit, byla proslulá náklon-
nost francouzských mužů k ženám. 
A je tomu skutečně tak! To by bylo, 
kdyby francouzských milovníků 
nebylo! Při první návštěvě Paříže to 

možná nepůsobí až tak vlezle, ženy 
a dívky se červenají a „kasanovové“ 
si kojí svá ega při zamilovaných 
pohledech a posuncích. Bohužel 
to na mne jako na kolemjdoucího 
muže působí ponižujícím dojmem, 
cítím se jako nula. Být ale ve svém 
rodném městě a pokřikovat na sle-
činky, jak jim to sluší, bez rizika, že 
by za své okázalé řeči dostali pěk-
ných pár facek, to bych bral – sub-
jektivnímu názoru se neubráním.

Co konstatovat závěrem? Kaž-
dý mýtus si musíme buď přivlast-
nit, nebo jej vyvrátit. Tento článek 
slouží pouze jako první krok, jako 
orientační nástin. Jednoznačně 
hodnotit jeden národ je totiž holá 
šílenost. Jako je nemožné označit 
typického Čecha, aniž bychom se 
vyhnuli statistickým rozborům, tak 
tomu nelze ani v případě Francou-
zů. Přísloví „Co Čech, to muzikant“ 
přeci nelze aplikovat všeobecně, 
natož abychom byli všichni ozna-
čováni za notorické pijáky piva jen 
podle statistických výsledků!

Tomáš Vostrejž, 
student septimy 

Gymnázium Bystřice n.P.

MÝTY  A  FAKTA  O  PAŘÍŽANECH
- dojmy studenta bystřického gymnázia z výletu do Francie

Zpravodaj města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                            15. strana



Dům dětí a mládežeDům dětí a mládeže  
v Bystřici v Bystřici nad Pernštejnemnad Pernštejnem  

V souvislosti s novou legislativou 
dochází v oblasti školství v posled-
ních letech k mnoha změnám. Nový 
školský zákon, který byl schválen 24. 
9. 2004, zavedl v oblasti povinného 
vzdělávání název základní škola.

Tato skutečnost se odrazila 
i v oblasti speciálního školství, tedy 
školství, které poskytuje vzdělávání 
především pro žáky se zdravotním 
postižením a zdravotním znevý-
hodněním. Naše škola patří právě 
k tomuto typu školy. Krajský úřad, 
který je naším zřizovatelem, stanovil  
nový název od 1. 4. 2006 Základní 
škola Bystřice nad Pernštejnem, 
Masarykovo náměstí 60.

Podle dodatku č.2 Zřizovací listi-
ny organizace vykonává činnost:

ŠKOLSTVÍ

ZMĚNA NÁZVU ŠKOLY
1.základní školy
2.základní školy speciální
3.školní družiny

Poskytujeme především 
vzdělávání pro žáky se zdra-
votním postižením, to zna-
mená, že se u nás mohou učit 
děti, které by v souvislosti 
s náročností běžných škol 
a možnou absencí těžko uči-
vo doháněly nebo zvládaly. 
Vzdělávací program na tuto 
skutečnost pamatuje. Učivo 
je rozložené do delšího časo-
vého období a tedy probírá-
no pomalejším tempem. Cel-
kový obsah učiva je zaměřen 
na praktický život. Při výuce 
využíváme počítačů ve dvou 
počítačových učebnách. 
Máme dostatek výukových 
programů pro základní vyu-

čovací předměty ve všech ročnících. 
Pamatujeme i na bezbariérovost, 
kterou  již máme kompletně vyře-
šenou v 1. podlaží (přízemí). V naší 
škole se tudíž mohou vzdělávat 
i vozíčkáři.

V odpoledních hodinách je k dis-
pozici školní družina. Pravidelně 
každoročně funguje několik zájmo-
vých útvarů (kroužků) : práce s počí-
tačem, základy angličtiny, hudebně 
taneční kroužek a další.

Všem rodičům, kteří se chtějí 
o vzdělávacích možnostech v naší 
škole dozvědět více, rádi poskytne-
me veškeré informace.

Josef Buchta,
Základní škola Bystřice n.P.

Masarykovo náměstí 60

Dne 23.4.2006 pořádal Dům dětí 
a mládeže v Bystřici n. P. soutěž 
„Bystřický junior aerobik“. Ve třech 
kategoriích pod vedením cvičitelek 
- Jitky Exlové, Ivy Císařové a Pet-
ry Novákové se utkaly závodnice 
z Nového Města na Moravě, Žďáru 
nad Sázavou a Bystřice nad Pern-
štejnem. Výkony děvčat hodnotila 
pětičlenná porota v čele s Dagmar 
Kadlecovou, Libuší Císařovou, Zla-
tou Kobzovou, Pavlou Jakubcovou a 
Hanou Čechovou.

Celkové pořadí: 
I. kategorie 1. místo Michaela Exlo-
vá (DDMBynP) a Lucie Průdková 
(NMnM), 3. místo - Monika Cha-
lupová (NMnM), cenu sympatie: 
Veronika Černá (DDM BynP). 

II. kategorie - 1. místo - Radka 
Šípková (ZR), 2. místo - Aneta 
Roušová (ZR), 3.místo - Jana Šíp-
ková (ZR), cena sympatie - Tereza 
Pojezná (NMnM).

III. kategorie - 1. místo a cenu sym-
patie - Petra Fuksová (NMnM), 2. 
místo - Veronika Musilová (NMnM), 
3. místo - Radka Krejčová (NMnM).

Vítězky si odnesly krásné ceny 
a každá účastnice dostala na doplně-
ní energie sladkou odměnu.

Chtěli bychom poděkovat spon-
zorům, kteří přispěli na ceny do 

I. turnus - 10.7. – 14.7. 2006     
    – výtvarný – max. 15 dětí

II. turnus - 17.7. – 21.7.2006

III. turnus - 24.7. – 28.7.2006

IV. turnus - 31.7. – 4.8.2006 

V. turnus - 7.8. – 11.8.2006
 
VI. turnus - 14.8. – 18.8.2006

VII. turnus - 21.8. – 25.8.2006 
– sportovně zaměřený

Cena jednoho turnusu:
členové DDM – 550,-
ostatní          – 600,-

V ceně je zahrnut oběd, pitný 
režim a drobné výdaje.

Program: 
vždy od 8:00 do 15:00 hodin (hry, 
soutěže, vycházky…)

Přihlášky a bližší informace
získáte v kanceláři DDM 
nebo na telefonu:
566 552 700, 606 169 117

Na každý turnus musí být 
minimálně 10 dětí, jinak s neo-

tevře!

NEJLEPŠÍ MLADÝ AUTOMECHANIK 

JE Z BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Dne 26.4.2006 pořádala Vyšší 

odborná škola, Střední zemědělská 
škola, Střední odborné učiliště opra-
várenské a Odborné učiliště Bystři-
ce nad Pernštejnem regionální kolo 
soutěže Automechanik Junior 2006 
pro žáky 3. ročníků učebního oboru 
Automechanik, kterého se zúčastnilo 
10 soutěžících ze škol kraje Vysoči-
na vyučujících učební obor Autome-
chanik – Jihlava, Třebíč, Kamenice 
nad Lipou, Moravské Budějovice, 
Velké Meziříčí, Humpolec a Bystři-
ce nad Pernštejnem.

Soutěž se skládala z části teoretic-
ké, poznávací a praktické. Probíhala 
ve 2 pětičlenných skupinách soutěží-
cích postupně v počítačové učebně 
a 10-ti pracovištích (učebny a dílny) 
v areálu školy.

Teoretická část obsahovala test na 
PC ze znalostí teorie předmětů auto-
mobily, elektrotechnika, technologie 
oprav automobilů a diagnostická 
zařízení v rozsahu 150 otázek ve sta-
noveném čase 90 minut.

V poznávací části prokazovali 
soutěžící znalosti z konstrukce běž-
ných typů vozidel, přípravků, částí 
automobilů, náhradních dílů a sou-
částí. Celkový čas na jednotlivém 
pracovišti byl limitován 15-ti minu-
tami.V praktické části předvedli sou-
těžící své znalosti a dovednosti na 5-
ti pracovištích po 30-ti minutách při 
provádění jednoduchých oprav, seři-
zování a diagnostiky motorových 
vozidel. Prováděli zjištění a odstra-
nění závady elektrické soustavy na 
vozidle Škoda Favorit 135; seřízení 
vůle ventilů a nastavení rozvodů na 
Škoda 120; nastavení rozvodového 
řemene u Škoda Felicia 1,6; montáž 
rozdělovače na modelu Škoda včet-
ně nastartování motoru; zabývali se 
geometrií přední nápravy na vozidle 
Škoda Felicia; úředním měřením 
emisí výfukových plynů na Škoda 
Fabia 1,4 MPI a vstupem do řídící 
jednotky vozidla; kontrolou brzdové 
soustavy na válcové zkušebně brzd, 
kontrolou seřízení světlometů a bez-

demontážní kontrolou tlumičů péro-
vání. Vítězem se stal učeň Tomáš 
Navrátil z Vyšší odborné školy, 
Střední zemědělské školy, Střední 
odborného učiliště opravárenské 
a Odborného učiliště, Bystřice nad 
Pernštejnem a postoupil do celo-
státního kola v Zábřehu ve dnech 
23.-25.5.2006.

Vedení školy by chtělo poděko-
vat představitelům Města Bystřice 
nad Pernštejnem, podnikatelským 
subjektům z Bystřice n. P. a okolí - 
Autotrio Vícha, Autoservis Dostál, 
Teletník Rožná, a.s., Automotive 

Mistrovství republiky v grafi ckých předmětech

Ve dnech 26. – 27.4.2006 se konalo na SOŠ v Blatné MR v grafi c-
kých předmětech. Z krajského kola se do této soutěže za naši školu 
probojovala Petra Kinclová.

Soutěžila ve třech disciplínách. V opisu textu se umístila na 3. místě, 
v korektuře textu a těsnopisu obsadila místo druhé. Petře tímto gratulu-
jeme k výbornému výsledku a přejeme jí hodně dalších úspěchů.

Blanka Kubíková,
vyučující základů administrativy

Bystřický junior 
aerobik

soutěže - Wera, RATHGEBER k.s., 
Cormen s.r.o., MEGA - TEC s.r.o., 
Fonorex spol. s r.o., Květiny kerami-
ka - p. Rossí a Věře Šandorové.

Městské tábory
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ZMĚNA NÁZVU ŠKOLY

s.r.o., Suzuki Pečinka, Agro Rozso-
chy, a.s., Wera Werk, s.r.o., Společ-
nost Bohuňov, a.s., Drogerie Machá-
ček, Fonorex, s.r.o., Zdar Bystřice 
n. P., Kovomat Rossí, Kooperace 
Bystřice n. P., TS Města Bystřice 
n. P., Autel Pečinka, Faba Pneuser-
vis, Autoplus Skoumal a brněnským 
fi rmám TDS SMS, s.r.o. , Wűrth, 
Berner, Bosch, Linde Gas, Novato, 
Pure Solve, které významně přispěly 
svými cenami k vynikající prezenta-
ci školy a města Bystřice n. P.

Jaroslav Mošner



ŠKOLSTVÍ

Zdravá strava a zdravý životní 
styl , tak se nazýval projektový den 
na ZŠ Nádražní, který se uskuteč-
nil 18.dubna 2006. 

Byli jsme pozváni i my, učitelé 
z Klubu seniorů. Měli jsme mož-
nost nahlédnout do kterékoliv třídy 
nebo skupiny. Každá skupina si 
vybrala téma z uvedeného progra-
mu, které zpracovala. Všude vládl 
pracovní ruch. Žáci si pořizovali 
výpisky z různých encyklopedií, 
časopisů, naučných knih, článků 
z internetu. Všude se stříhalo, lepi-
lo, kreslilo, vařilo, ochutnávalo 
a připravoval se výsledný projekt, 
kterým by se každá skupina repre-
zentovala na výstavce. S tou se pak 
seznámí další žáci, rodiče a každý 
kdo má zájem o práci dětí na této 
škole.

Při vstupu do budovy si nelze 
nevšimnout krásných a zajímavých 
květin na chodbách a ve třídách. 

Děkujeme za pozvání a milé 
přijetí.

Za členy Klubu seniorů 
E. Jílková

Projektový den 
na ZŠ Nádražní, 

Bystřice n.P.My, žáci ZŠ T.G. Masaryka, 
Tyršova 409, Bystřice nad Pern-
štejnem, vědomi si toho, že škola 
je společenstvím rovnoprávných, 
svobodných lidí, kteří chápou 
své povinnosti vůči sobě, druhým 
a zodpovědnost vůči celé škole, 
pamětlivi toho, že svobodné cho-
vání jednotlivce nesmí ohrožovat 
ani omezovat jiné, ani jim vadit 
v práci nebo ničit její výsledky, že 
úcta k druhému je základem kaž-
dé správné společnosti, připra-
veni podle svých možností získat 
co nejvíce vědomostí, dovedností 
a utužovat sportem své zdraví, 
odhodláni šířit dobré jméno školy 
prostřednictvím svých svobodně 
zvolených zástupců. 

Tak asi takto zněla preambule 
vytvořená 19. 11. 1997. Je prav-
da, že od roku 1997 do roku 2006 
již uplynulo 9 let, za které se nám 
docela zásadně změnil celý život. 
Na škole se vystřídala jedna gene-
race žáků od 1. až do 9. tříd. My 
jsme žáky na této škole od sepsání 
předešlé preambule, neboli od roku 
1997. Tudíž jsme sami na sobě 
pozorovali, jak nám žákovský par-

lament pomáhá měnit naše prostře-
dí a čas strávený na naší základní 
škole. Na žákovském parlamentu 
se nám líbí to, že si můžeme být 
jistí, že žijeme v demokratické 
zemi a že máme svobodu slova 
již v tak mladém věku. Jsem rád, 
že nás vyučující berou jako sobě 
rovné a že s nimi můžeme komu-
nikovat jako jejich rovnocenní 
partneři. Chtěl bych poděkovat 
paní učitelce Veronice Martincové, 
která měla tu trpělivost vést náš 
žákovský parlament po celý škol-
ní rok 2005/2006. Do žákovské-
ho parlamentu poctivě docházela 
řada poslanců - od nezkušených 
čtvrťáčků po zkušenější deváťáky. 
Scházeli jsme se pravidelně jednou 
za měsíc. 

V parlamentu jsme prodiskuto-
vávali mnoho zajímavých témat, 
jimiž jsme se pokoušeli vyřešit 
všelijaké příjemné i méně příjem-
né problémy spojené s organizací 
různých akcí, se školou a nejen 
s ní, snažili jsme se pomáhat dětem 
pomocí nadace ,,Stonožka“ a díky 
nadace ,, Pomozte dětem“, kde se 
nám povedlo vybrat 9 925,- Kč. 

Snažili jsme se zlepšit prostře-
dí, do kterého již devátým rokem 
přicházíme a které nám, ačkoli se 
to hůře přiznává, přirostlo k srdíč-
kům. Za pár týdnů již opustíme 
základní školu a stanou se z nás 
středoškoláci. Jsme rádi, že jsme 
mohli pomáhat s vylepšením naší 
školy a zpříjemnit tím pobyt na 
škole mladším generacím, souro-
zencům nebo přátelům z nižších 
ročníků.

Na závěr bych chtěl poděkovat 
jménem předsedy žákovského par-
lamentu celému učitelskému sboru 
v čele s panem ředitelem Jarosla-
vem Slámou za to,že s námi měli 
trpělivost, vedli nás, a když jsme 
byli v nějakém problému,tak nám 
pomohli se z něj dostat. Dál bych 
chtěl poděkovat všem poslancům, 
kteří se snažili pravidelně docházet 
na zasedání žákovského parlamen-
tu a podílet se na kolektivní prá-
ci. Doufám, že se bude dále dařit 
našemu žákovskému parlamentu 
minimálně tak dobře, jako za nás. 

Za žákovský parlament: 
Miroslav Novák (IX.C),

předseda

Chceme blahopřát a také vzpo-
mínat… připomenout si konkrét-
ní dny, kdy jsme byli studenty či 
kolegy Vlasty Urbánkové, středo-
školské profesorky na bystřickém 
gymnáziu.

Její působení zde trvalo neuvě-
řitelných 32 let. Bez nadsázky lze 
říci, že patří k historii naší školy. 
A nejen to, řadí se mezi její nejvý-
raznější osobnosti, které se podí-
lejí na obrazu Gymnázia v Bys-
třici nad Pernštejnem. Bez patosu 
a přehánění, s úctou i uznáním se 
vraťme v duchu každý ke své kon-
krétní vzpomínce, zážitku…

S určitým časovým odstupem 
absolventi střední školy hodnotí 
období svých studií jako zásadní 
pro vytváření žebříčku hodnot. 
Navázaná celoživotní přátelství, 
štěstí prvních lásek, ale také 
setkání s náročností, hloubkou 
a precizností práce. Právě tyto 
hodnoty představovala profesorka 
Vlasta Urbánková. Její srdečný 
smích, vtipné komentáře situací 
ve třídě, ale i maximální soustře-
dění dokázaly přivést studenty 
k objevování sama sebe, pozná-
vání kouzla umění slova a krásy 
výtvarného umění. Vystoupení 
recitačního kroužku patřila vždy 

k výjimečným zážitkům.
Experimentování s pedagogic-

kými metodami, které šly proti 
rutině a stereotypu vyučovacích 
hodin, vyžadovaly spolupráci stu-
denta a kan-
tora. Neli-
tovala času 
pro přípravu 
těchto hodin, 
ocenila kaž-
dý nadějný 
pokus či 
výkon stu-
dentů. Roz-
poznala kva-
litu myšlenek 
a ukazovala 
cestu svým 
svěřencům, 
občas také 
reálným kri-
tickým hod-
nocením.

Náročnost 
k nim stejně 
jako ke kole-
gům nemoh-
la nepřinést i konfl iktní střety. Ale 
po pravdě lze bez výměny názo-
rů a obhajoby stanovisek objevit 
nové hodnoty, kvalitu, jít vpřed?

Poctivost a nasazení za kated-

rou předpokládaly spolehlivé 
rodinné zázemí. Komplikované 
životní zkoušky se Vlastě Urbán-
kové nevyhýbaly, život poctivě 
prověřil její charakterové a lidské 

v las tnos t i . 
Ve školním 
p ů s o b e n í 
nalezla svo-
je poslání, 
vskutku jej 
n a p l n i l a .
Nepochyb-
ně nachází 
s e b e r e a l i -
zaci v sou-
časné péči 
o vnoučata 
a inspi-
r a t i v n í m 
působení ve 
Společnosti 
Anny Pam-
mrové.

Upř ímně 
Vám, paní 
p r o f e s o r -
ko, přejeme 

k Vašim 70. narozeninám pevné 
zdraví.

Věřte, že bystřická Vysočina na 
Vás vzpomíná s úctou.

kolegové, bývalí studenti

VLASTA URBÁNKOVÁ, 

roz. Schilderová, 

nar. 29. 4. 1936, po ročním půso-
bení na ZŠ ve Víru pracovala od 
1. 9. 1960 do roku 1992 na Gym-
náziu Bystřice n. P. jako stře-
doškolská profesorka aprobace 
český a ruský jazyk. Dlouhá léta 
vedla recitační kroužek školy, 
organizovala studentské večery 
recitace, kulturní akce, literární 
konference. Byla duší vydávání 
studentského časopisu.

Její hodiny češtiny v pozitiv-
ním slova smyslu poznamenaly 
celé generace studentů na celý 
život. Jako silná individualita 
se projevovala i v pedagogic-
kém sboru, vždy byla člověkem 
akceschopným a zásadovým, 
náročným k sobě i druhým – až 
to občas některým – bez těchto 
atributů – bylo na obtíž.

Není snad nikoho z absolven-
tů a kolegů, kdo by zapomněl na 
společný gymnaziální čas s paní 
profesorkou. Čas nepromarněný, 
hodnotný, často veselý, zajíma-
vý, poučný… 

JUBILEUM 
PANÍ VLASTY URBÁNKOVÉ

Parlament ZŠ T.G.M.
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Akce kulturní komise Štěpánov

Prostřednictvím Novin Bystřic-
ka bychom rádi informovali obča-
ny z širšího okolí o plánovaných 
aktivitách kulturní komise při OÚ 
ve Štěpánově n. Svr.

3. června oslavíme na štěpánov-
ském koupališti MDD. Pro děti je 
připraveno vystoupení divadelní-
ho spolku Prkno, různé soutěže 
a opékání párků. 17. června pak 
pořádáme turisticky poznáva-
cí výlet podél toku řeky Svratky 
až k jejímu prameni. Navštívíme 
krásná a zajímavá místa a užije-
me si přírody! V červenci s námi 

můžete vyrazit na jeden den 
k moři. Druhý prázdninový měsíc 
proběhne již tradiční turistický 
pochod do okolí a v rámci cyk-
lu „Malíři Štěpánova“ nás čeká 
výstava Josefa Šímy. Na podzim si 
pak budete moci prohlédnout díla 
pana Mináře a v cyklu „Sběratel-
ství“ vám přestavíme historické 
žehličky. Současně zde vystoupí 
rodina Košíkova z Brna a ved-
le žehliček tak uvidíte a uslyšíte 
staré a ručně vyrobené hudební 
nástroje. Těšíme se na vás!

KK

Vychovávat děti k tomu, aby 
pomáhaly druhým, se nám daří i u 
dalších akcí. Každý rok se naše ško-
la snaží kladně reagovat minimálně 
na 2-3 žádosti o pomoc. V tomto 
školním roce jsme přispěli nejen 
tvorbou panenek, ale i částkou 
1.600,- Kč na hypoterapii. Hypote-
rapie je moderní metoda, při které 
jsou využíváni koně k rehabilitaci 
pacientů s různými typy nemo-
cí. Tato částka byla poukázána na 
sdružení Chrpa – Rokytno.

Další naše pomoc směřovala jako 
každý rok do Ostravy na hematolo-
gické oddělení v akci Slůně. Vonné 
svíčky jsme nakoupili v celkové 
hodnotě 7 200,- Kč.

Pro příští rok jsme slíbili pomoc 
společnosti Slepýši. Naši žáci se 

seznámí s životem nevidomých, 
kteří nás navštíví. Věřím, že částka, 
kterou na jejich výukový program 
vybereme, aspoň trochu pomůže 
dalším lidem, kteří to tolik potře-
bují.

Jana Romanová

PODPORA VEŘEJNÝCH SBÍREK

Žáci naší školy se sešli v pátek 
24. března 2006 ve školní družině, 
aby se o této zemi dozvěděli více. 
Děvčata z osmé třídy Zdena Opatři-
lová a Ilona Ondrová nám o Egyptě 
vyprávěla z hlediska zeměpisného. 
Za připravené materiály děkujeme 
panu učiteli Tichému. O historii 
promluvila Iveta Marešová z 6. tří-
dy. S přípravou jí pomáhala paní 
učitelka Horáková. Beseda probí-
hala ve velmi srdečné atmosféře. 
Na otázky odpovídala Terezka Ost-
rá ze 4. třídy, která Egypt navštívila 
s rodiči, a Michalka Dufková ze tří-
dy druhé, která se vrátila z Egypta 
před několika dny.

Prohlíželi jsme mapy, obrázky, 

fotografi e i upomínkové předměty. 
Děvčata odpovídala na otázky se 
zaujetím. Dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavého, obohatili se o nové 
poznatky. Pěkným zpestřením bylo 
i video z dovolené s komentářem 
Michalky Dufkové.

Prezentace malých zaujala i žáky 
z 2. stupně. Víme, co jsou hierogly-
fy, pyramidy, sfi ngy. Kdo byl fara-
on. Osahali jsme si papyrus. Pře-
mýšlíme nad otázkou, proč právě 
kočka je v Egyptě posvátné zvíře.

Děkuji za pomoc a příjemnou 
atmosféru paní učitelce Polákové, 
Kunčíkové a Blechové. Těším se na 
další podobná setkání.

Dáša Kameníková

Egypt je pro nás bezesporu zajímavou zemí

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

ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU

ÚSPĚCH STRÁŽECKÉ ŠKOLY
Skvěle dopadly letošní přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia pro 

„strážkovské páťáky“.
Sedm přihlášených, sedm přijatých žáků! Jednou na tišnovské, šestkrát 

na bystřické gymnázium, to se v historii strážkovské školy ještě nepoda-
řilo.  Úspěch byl korunován pořadím našich budoucích studentů. Na prv-
ním místě, s nejvyšším počtem bodů, se umístila Kateřina LISÁ, druhá 
byla Jana Pišínová a třetí příčka patřila Monice Dvořáčkové. A protože je 
taková událost jedenkrát za život, zaslouží si vyjmenovat všichni, tak tedy, 
čtrnáctá-Štěpánka Uhlířová, devatenáctá (Gymnázium Tišnov)-Veronika 
Humpolíková, dvacátý pátý-Josef Zelinka a osmadvacátým místem uzaví-
ral naši úspěšnou skupinu Pavel Faus.

Školáky učila paní učitelka Hanka BUČKOVÁ od první třídy až po 
popsaný úspěch ve třídě páté. Přesto, že sama tvrdí, že se jí třída jevila od 
počátku jako kolektiv silných individualit, nelze jí upřít největší zásluhu 
na výsledku, který jí mohou závidět kantoři renomovaných škol, velkých 
měst. Opět se potvrdilo, že přes veškeré moderní didaktické pomůcky je 
osobnost vynikajícího pedagoga nenahraditelná a těch má škola ve Stráž-
ku hned několik. Samozřejmě, že bez schopného vedení školy a podpory 
obce, která se má stále zvyšovat, by nebyly vynikající výsledky.

Až budete, vážení rodiče, zvažovat, kam dát své dítko do první třídy, 
vězte, že ve Strážku čeká krásná, nová a moderní škola s pedagogy, pro 
které znamená učit vaše děti víc než pouhé povolání.

V závěru Vám chci, paní učitelko Hanko Bučková, ještě jednou upřímně 
poděkovat za všechno, co jste pro děti udělala a stále děláte.

Pavel Faus sen.    

V čase předvelikonočních příprav 
uspořádala ZŠ Štěpánov nad Svrat-
kou Velikonoční jarmark. Nakoupit 
si rukodělné výrobky žáků přišli 
rodiče i milovníci příjemné lidové 
velikonoční tvořivosti. Mezi nabí-
zeným zbožím byly nejen kraslice 
různých druhů barevnosti a obtíž-
nosti zpracování, ale také celá řada 
výrobků z proutí, košíky z pediku, 
aranžmá ze sušených rostlin a celá 
řada velikonočních ozdob z rozlič-
ných materiálů. Nechyběly ani čer-
stvě napletené pomlázky z vrbové-
ho proutí. Výtěžek z jarmarku činil 
přibližně 4 000,- Kč a bude využit 

ve prospěch kulturního rozvoje 
žáků. 

Dík patří především žákům, kteří 
se podíleli na přípravě jarmarku, ale 
také všem, kteří zakoupením výrob-
ků ocenili snahu všech dětí. Věří-
me, že v tradici jarmarků budeme 
i nadále pokračovat a plánujeme do 
budoucna uspořádání rukodělných 
dílen před Vánocemi či Velikono-
cemi, aby společně se svými dětmi 
mohli tvořit i jejich blízcí. Společ-
ně vytvořené dílo jim všem přinese 
nejen mnoho radosti, ale i příjemně 
strávené předsváteční chvíle. 

Šárka Kunčíková

Velikonoční jarmark
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 V letošním školním roce dosáhla 
naše škola několika významných 
ocenění v uměleckých soutěžích. 
Za zmínku určitě stojí účast na 
pěvecké soutěži Žďárský skřivá-
nek, kde naši školu reprezentovali 
Lenka Vrtěnová, Lenka Hřebíč-
ková, Lucie Remeňová, Anna 
Procházková, Filip Halva a dále 
Jitka Benová (ta je sice z Bystřice 
nad Pernštejnem, ale do Štěpáno-

va každý týden dochází na hodiny 
sólového zpěvu a klavíru, jelikož 
u nás od září funguje pobočka 
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem). 
Filip získal ve velké konkurenci 
první místo a Jitka místo třetí.
 Dalším velkým úspěchem byla 
účast Jiřího Janečka na recitační 
soutěži. Jirka se umístil na prv-
ním místě v bystřickém kole, na 
prvním místě v okresním kole ve 

Žďáře nad Sázavou a v krajském 
kole dosáhl místa třetího s oce-
něním za mimořádný umělecký 
přednes.
 Na naší škole také funguje 
pěvecký sbor Labyrint, který čas-
to vystupuje na nejrůznějších kul-
turních akcích nejen ve Štěpánově 
nad Svratkou, ale i v Bystřici nad 
Pernštejnem.

Eva Čepičková

Úspěchy v uměleckých soutěžích

Účast naší školy v projektu Panenka
Projekt Panenka je projektem organizace UNICEF. UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, 

která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. 
Cílem projektu je získat fi nanční prostředky na celosvětovou očkovací kampaň, a to za použití symbolu, který znají 

všechny děti na světě – panenky. Každý panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně 
UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným chorobám. Projektu se může zúčastnit 
každý dvojím způsobem: tvorbou panenky nebo nákupem – „adopcí“ vytvořené panenky.

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ Štěpánov nad Svratkou zvolili, vzhledem ke svým možnostem, první variantu. V předmětech 
výtvarné a pracovní výchovy, někdy
i za pomoci rodičů doma, vytvořili 
18 krásných panenek.

A co o výrobě panenek napsali 
jejich dětští tvůrci?

„ Panenku jsem dělal, protože jsem 
musel, ale časem jsem zjistil , že je to 
zábava. Dokonce jsem si jednu udě-
lal doma a dal jsem ji Ivetce. Jsou jí 
4 roky. Měla velkou radost. Doufám, 
že si mou panenku někdo koupí.“

„Panenku jsme vyráběli, abychom 
pomohli dětem, které jsou nemocné 
a potřebují pomoc a nemají peníze na 
ty věci, kterými by si pomohli. Proto 
jsme se rozhodli, že jim pomůžeme 
alespoň tím, že vyrobíme panenku. ”

Děkujeme všem, kdo se na tvorbě 
panenek podíleli, a věříme, že naše 
panenky pomohou ohroženým dětem.

Bohumila Blechová

Poznávací zájezd do Paříže
„Paříži vzdálená, já to vím, jak 

září tvoje Seina pod sluncem červ-
novým“. Tak vzpomínala na svou 
Paříž v jedné písni Edith Piaf. Tuto 
vzdálenou Paříž jsme měli možnost 
poznat ve dnech 12. - 15. dubna 2006 
my všichni zaměstnanci ZŠ Štěpá-

nov nad Svratkou. Na zájezd jsme se 
těšili téměř půl roku. Většina z nás 
navštívila Paříž poprvé. Z domova, 
kde pršelo a bylo chladno, jsme se 
dostali do Paříže rozkvetlé tulipány, 
narcisy a magnóliemi. 

Každá památka, kterou jsme 
navštívili, byla nádherná 
– ať již Dóme des Invalides, 
Sacré-coeur nebo Place du 
Tertre. Náš obdiv sklízela 
samozřejmě katedrála Not-
re-Dame se svým portálem a 
jižním růžicovým oknem ze 
13. století. Prošli jsme Cen-
trum Pompidou, Forum des 
Halles (nejstarší čtvrť Paříže, 
plná života a pohybu, kterou 
Emil Zola defi noval výrazem 
„břicho Paříže“ ), vystáli jsme 
si frontu na vstup do Louvre, 
našim fotoaparátům neunikl 
oblouk Carrousel, který byl 
postaven v letech 1806-1808 
na oslavu vítězství Napoleona 
Bonaparte v roce 1805, Place 
de la Concorde s krásnými 
fontánami, most Alexandra 

III. a Vítězný oblouk. Výstup na něj 
byl sice náročný, ale výhled z něj stál 
za to. Co nás ale všechny ohromilo, 
byla Eiffelova věž. Úžas, mohutnost, 
krása – tyto pocity jsme měli všich-
ni, kdo jsme pod ní stáli. Nevyjet až 
nahoru, to bychom si určitě vyčí-
tali. A tak z výšky 274 metrů jsme 
obdivovali celou Paříž. Zakončením 
našeho poznávání Paříže byla náv-
štěva Versailles. Nejpřepychovějším 
sálem tohoto paláce je Zrcadlová 
galerie, venku zase vyrazí dech při-
lehlé zahrady.

Když odjíždíme, je nám všem 
smutno. Byla to nádhera. Na ty dny 
nikdo z nás určitě nezapomene. 
A že se nám zájezd opravdu líbil, za to 
děkujeme Paříži samotné, která bere 
dech, ale i cestovní kanceláři Čestyl 
Brno a jejímu majiteli panu Jiřímu 
Hájkovi, který zájezd organizoval 
a vzorně se o nás staral. Velké děkuji 
patří i vynikajícím řidičům – panu 
Holešovskému a Sedláčkovi. 

A co říct na závěr? Za rok pojede-
me do Říma, tam prý je také krásně. 

Jana Romanová

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

V pátek 28. 4. 2006 uspořádala 
školní družina již tradičně pro děti 
1. - 5. třídy dopravní soutěž. Děti 
soutěžily v jízdě zručnosti na kole 
a ve znalostech dopravních značek. 
V jízdě zručnosti kralovali hoši. 
Nejlepšími jezdci se stali Jan Jurka 
(2. třída) a Tomáš Remeň (5. třída). 
Děvčata zase překvapila výbor-
nou znalostí dopravních značek. 
Bez ztráty bodu se nejlépe umís-
tila Michaela Dufková (2. třída) 
a Helena Šavrňáková (4. třída).

 Soutěže se zúčastnilo 20 dětí. 
Věříme, že se v příštím roce zapo-
jí i ti, kteří letos jenom přihlíželi 
a při předávání cen zalitovali, že 
se k ostatním nepřidali.

Jana Poláková

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

Snad každý, kdo pracuje ve stát-
ním sektoru, ví, jak je těžké získat 
na cokoliv fi nance. Ve školství je 
situace stejná, ne-li horší. Obce musí 
všechny opravy školy zvládnout ze 
svého rozpočtu a ten není tak velký, 
aby mohlo dojít k větší rekonstruk-
ci. 

V letošním roce se na naši školu 
ve Štěpánově nad Svratkou usmálo 
štěstí. Zásluhou paní poslankyně 
JUDr. Marie Rusové (KSČM) zís-
kala obec pro školu 15ti miliónovou 
státní dotaci na projekt „Vestavba 
MŠ do části ZŠ a rekonstrukce ZŠ 
Štěpánov“ a doufejme, že se za tuto 
částku podaří odvést co nejvíce prá-
ce. Nadšení, které zavládlo ve ško-
le, se dá jen těžko popsat. Na tolik 
potřebné opravy školy se těší nejen 
zaměstnanci školy, ale především 
děti, které nemluví o ničem jiném. 
Za to Vám, paní poslankyně, patří 
velké DĚKUJEME.    

Za ZŠ a MŠ Štěpánov 
nad Svratkou

Mgr. Jana Romanová
Za obec Štěpánov nad Svratkou

Vratislav Kubík

PODĚKOVÁNÍ
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Na Strážek se valí balvany

Strach, že je mohou přizabít pada-
jící kameny, mají všichni, kdo se 
vydají po jedné z místních silnic ve 
Strážku na Žďársku. Na cestu pada-
jí kameny a zemina ze svahu, na 
vybudování opěrné zdi obec nemá 
peníze. „Mám strach, aby to někoho 
nezabilo. Kamení padá čím dál víc,“ 
řekl starosta Jaroslav Tulis.

 Na stavbu zdi je třeba asi deset 
milionů korun, loni se však tato akce 

nedostala do dotačního programu na 
zajištění nestabilních svahů, který 
spravuje ministerstvo pro životní pro-
středí, a vyhlídky jsou tak nejisté.

 Místní komunikace vede podél 
řeky Bobrůvky, nad ní je asi patnác-
timetrový svah s krajskou silnicí II. 
třídy z Moravce směrem na Tišnov. 
Podle starosty utržené kameny váží 
i padesát kilogramů. „Máme to nafo-
cené, zdokladované,“ tvrdí. Tento 
týden se asi v délce deseti metrů 
uvolnila vrstva zeminy. Tulis uvedl, 
že silnice umožňuje přístup do čás-
ti obce zvané Pod Barborkou. Žije 
v ní asi třicet obyvatel a své usedlosti 
tu mají i chataři. Strážek s necelou 
tisícovkou obyvatel má roční příjmy 
kolem pěti milionů korun. Loni rad-
nice požádala o dotaci ministerstvo 

Cestu zavaluje hlína a kamení, na opěrnou zeď nejsou peníze

nám., Gymnázium 
Bystřice n.P. 

a ZUŠ Bystré.
Slavnostní zahá-

jení výstavy soutěž-
ních prací  se usku-
tečnilo 28. 4. 2006 
v KD v Rovečném. 
Zúčastnili se ho 
především ocenění 
výtvarníci a někteří 
pedagogové. Děti 
převzaly za své prá-
ce odměny – med 

a výtvarné potřeby. K příjemné 
atmosféře přispělo vystoupení 
houslového kvarteta ZUŠ Bystřice 
n. P. a recitačního kvarteta Klubu 
dětí v Rovečném. Děti ochutnáva-
ly medové perníčky, dospělí zase 
medový punč.

Součástí výtvarné výstavy byla 
výstava včelařská, jejímž cílem 
bylo přiblížit dětem i dospělým 
život včel a prospěšnost jejich 
chovu. V neděli 30. 4. předváděla 
pro návštěvníky výstavy zdobe-
ní medových perníků paní Marie 

„ČÍM JE MI PROSPĚŠNÁ VČELA“ 
Melšová, perníkářka z  Budislavi 
u Litomyšle.

Za pomoc při přípravě výstavy 
a poskytnutí cen úspěšným výtvar-
níkům děkujeme:

fi rmě Agrotes Rovečné, s.r.o.; 
SOU včelařskému Nasavrky; 
Včelpu Obora; Včelařské stanici 
Jabloňany; ZO ČSV Bystřice n. P., 
panu Jílkovi; Obci Rovečné; Měs-
tům Bystré, Bystřice n. p., Olešni-
ce na Mor. a včelařům za zapůjčení 
historických včelařských pomůcek 
a literatury.

Klub dětí a SPOZ v Rovečném

Povodeň 2006 ve Strážku
Obecní rada mimo jiné zajišťuje 

ochranu spravovaného území před 
povodněmi. Vede veškerou evidenci 
v souladu odsouhlaseného povodňo-
vého plánu a preventivně prověřuje 
připravenost účastníků ochrany. 
Do letošního roku nám tato práce 
připadala, dá se říci, jako zbytečná. 
Dne 29. 3. 2006 jsme dostali prv-
ní vysvědčení. V ten den jsme byli 
postaveni před skutečnost, kdy jsme 
byli nuceni prokázat znalost ochrany 
veškerého majetku před povodněmi.

Pro k.ú. Mitrov byl vyhlášen III. 
povodňový stupeň v úseku 22,500 
– 28,000 km, kdy se nahromadily 
ledové kry a voda zatopila rekre-
ační zařízení „Lesní penzion Pod-
mitrov“. Při této mimořádné situaci 
došlo k poškození mostu přes řeku 
Bobrůvku, k zaplavení a  poško-
zení sportoviště a voda vyplavila 
přes kanalizaci do budovy splašky 
z ČOV. Na příkaz k provedení opat-
ření ke zmírnění průběhu a následků 
povodně v daném úseku odevzdala 
fi rma Stražkovan s.r.o. spolu se svoji 
strojní technikou velmi dobrou prá-
ci. Obnova zasaženého území po 
povodních byla promyšleným pro-
cesem, kdy se celé území zejména 
rekreační zařízení vracelo k normál-
nímu způsobu života jaký byl před 
povodní. Pracovat se muselo rychle 
a dlouho do večera, neboť druhý den 
nastupovali hosté na svoji rekreaci. 
Vše se stihlo včetně dezinfekce stra-
vovacího zařízení. Příkladnou práci 
odevzdali zaměstnanci Lesního pen-
zionu a zaměstnanci fi rmy Straž-
kovan s.r.o. Po úspěšném zvládnutí 
všech prací jsme mohli odvolat III. 
stupeň povodňového nebezpečí. 
Nikdo z nás, kteří jsme se angažova-
li, jistě nečekal, že vzápětí budeme 
zkoušeni znovu, co vydržíme a jak 
obstojíme v další zkoušce.

31.3. 2006 po vydatných deštích 
přišla prudká povodňová vlna a byli 

jsme nuceni vyhlásit  III. povodňo-
vý stupeň pro úsek 22,500 – 30,800 
km. Voda začala zatápět přilehlé 
pozemky a postupně se dostávala 
do sklepů, zahrad a na sportoviště. 
Nikdo nedovedl odhadnout, jaký 
bude vývoj povodně. Do pohoto-
vosti byl uveden SDH ve Strážku 
a vozidla včetně řidičů fi rmy Stražko-
van s.r.o. Večer kolem 22. hodiny jsme 
si všichni oddechli, když voda v řece 
začala kulminovat. Členové SDH 
zůstali ve službě až do ranních hodin.

Voda napáchala škody na sou-
kromém a obecním pozemku. Prá-
vem patří všem zúčastněným vřelé 
poděkování za občanskou odvahu 
a pracovní nasazení při odstraňová-

ní povodňových a popovodňových 
škod.
Zvláštní poděkování patří členům 
SDH ve Strážku, jmenovitě:
Červinka Miroslav a Pavel, Čer-
vinková Věra a Dana, Kodras 
Jan mladší a starší, Jokl Vladimír 
a Martin, Hrbek Vlastimil, Horký 
Miroslav, Vališ Josef, Šibor Petr, 
Exl Karel, Lahodný František, 
Šikula Miroslav, Vonešová Bohu-
mila a občanům, kteří pomáhali 
při povodni: manželé Kašpárkovi, 
Hladíkovi, Kodrasovi a Batelka 
Milan.
 Evakuovali jsme tři osoby na 
náhradní ubytování, nejvíce byly 
zasaženy povodní rodiny Libro-

va č.p. 19, Christianova č.p. 50 
a Koukolova č.p. 126.

Jménem členů zastupitelstva obce 
a jménem svým děkuji všem zúčast-
něným lidem za pomoc likvidace 
povodňových škod a přeji jim, aby 
takové chvíle beznaděje již ve svém 
životě nezažili.

Jaroslav Tulis,
starosta obce

POZVÁNKA
na 2. ročník horského běhu 

„Bystřickem kolem Vírské 
přehrady“ 

TJ Jiskra Vír uspořádá v rámci 
projektu „Vír – obec plná sportu 2006“ 
za fi nanční podpory Fondu Vysočiny 
v sobotu 3. června 2006 ve 14,30 hod. 

2. roč. „Bystřickem kolem 
Vírské přehrady“

horský běh na 28 km s převýše-
ním 524 m na trati Vír – Dalečín 
– Veselí – Hluboké – Korouhvice 
– Chlum – Věstín – Žleby – Vír.

Přihlášky a informace do 28. 5. 
2006 na adrese: 
ZDENĚK ŠUDOMA, 592 66 
VÍR č.185, tel.: 566575155 
e-mail: zdenek.sudoma@centrum.cz 

Startovné: pro včas přihlášené 
je 50,- Kč, pro ostatní 100,- Kč. 
O ubytování žádejte v přihlášce, 
zajišťujeme v omezeném množství 
za úhradu.
Prezence: v sobotu 3. června 2006 
v době od 10.00 do 14.00 hod. 
v kanceláři (u startu).

Přijďte si zaběhat a pobavit se !!!!
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životního prostředí. Podle starosty 
na vyžádání dokumentaci doplnila, 
ale pak už nedostala žádné vyrozu-
mění. „Dokud se nic nestane, bude 
to opomíjeno,“ podotkl Tulis. Tis-
kový odbor ministerstva sdělil, že 
odbor geologie obci potvrdil příjem 
žádosti. Informoval ji také o tom, že 
jedna z příloh nebyla zcela vyplně-
na a že z posudku České geologic-
ké služby vyplývá levnější varianta 
řešení. Žádost prý nebyla registrová-
na, protože ministerský rozpočet pro 
tyto účely byl výrazně krácen.

 Ministerstvo nyní přijímá žádosti 
pro letošní rok, obec by měla potvr-
dit zájem. V případě havarijní situa-
ce podle ministerstva může radnice 
postupovat podle krizových zákonů.
zdroj: Mladá fronta DNES z 29. 4. 2006 

Již čtvrtý ročník výtvarné sou-
těže pro děti uspořádal Klub dětí 
a Sbor pro občanské záležitosti 
v Rovečném.

Vyhlášení soutěže bylo v led-
nu rozesláno na 35 mateřských, 
základních a základních umělec-
kých škol. Z oslovených se soutěže 
zúčastnilo  11 škol a to:

MŠ: Rovečné, Korálky Bystři-
cen.P.,

základní školy: Rovečné, Vír, 
Rožná n. P., Zvole, II.ZŠ Bystři-
ce n.P., ZŠ TGM Bystřice n.P.,ZŠ 
Nové Město na Mor., Vratislavovo 



V tomto roce budeme opět pořádat 
na našem stadionu Den dětí. V sobotu 
3. června, v době od 14:00 do 16:00 
hod budou pro všechny příchozí připra-
veny různé atrakce a sportovní disciplí-
ny. Například: skákací hrad, možnost 
projížďky v bryčce nebo na koni, ská-
kání v pytlech, střelba ze vzduchovky, 
slalom s míčem a další. Po úspěšném 
splnění úkolu na každém stanovišti, 
dostanou děti sladkou odměnu. 

Opět se blíží čas prázdnin a dovolených. Také tento rok budeme 
na našem stadionu provozovat Letní kino, i když jenom po 7 veče-
rů. S jedním přerušením (v r.1995) to bude již 15. sezóna v řadě od 
r. 1991. Diváci se mohou těšit např. na české fi lmy „Rafťáci“ a „Účast-
níci zájezdu“, ze zahraničních mj. na „Šifru mr. Leonarda“ a „Dobu 
ledovou 2“. Promítat budeme v červenci od Po 17. do Ne 23.7. Těšíme 
se na vaši návštěvu.

Za SK Bystřice n.P. - Petr Slabý

Letní kino SK Bystřice n.P. 2006

SPORT

Oslavy 70. let trvání organizované kopané 
v Bystřici n.P.

Během víkendu 29. a 30.7. pro-
běhnou na stadionu SK Bystřice 
n.P. oslavy 70. výročí od počát-
ku organizované kopané v našem 
městě. V rámci oslav bude sehráno 

U příležitosti blížícího se koná-
ní XIV. Všesokolského sletu uspo-
řádala tělocvičná jednota Sokol 
Bystřice nad Pernštejnem dne 
8.4.2006 v místním kulturním 
domě Tělocvičnou akademii, na 
které předvedly některé sletové 
skladby tělocvičné jednoty župy 
Havlíčkovy a župy Pernštejnské.

Se skladbou „Korálky“ se před-
vedli rodiče a děti z Ledče nad 
Sázavou a Mateřské školy  Mora-
vec s cvičitelkami sestrou Horáko-
vou a sestrou Pučanovou. Na chvíli 
se parket kulturního domu zaplnil 
červenými míči, modrými úbory 
dospělých a bílo žlutými úbory na 
dětských postavičkách a dospělí 
i děti předvedli velice roztomilé 
a hravé vystoupení. Sletová sklad-
ba „Rozkvetlá louka“ představo-
vala žluté pampelišky na zelené 
louce. Do žlutých úborů se oblékly 
mladší žákyně ze Sokola Havlíč-
kův Brod. Tuto veselou skladbu 
nacvičila sestra Škrlantová. Rozto-
milé skladbičky vystřídali důstojní 
„Chlapáci“ a pod tímto názvem 
předvedli svou skladbu muži ze 
Sokola Tišnov a Žďár nad  Sáza-
vou. Chlapáci se opravdu předved-
li jako správní, tvrdí, i když místy 
hraví chlapi. Svou skladbu zakon-

čili historickou  písní „Kdož 
sú Boží bojovníci“, která doda-
la jejich vystoupení váhu, řád 
a důstojnost. Toto velice úspěšné 
vystoupení nacvičil br. Sláma. 
Ze Sokola Tišnov přijely ženy se 
svým tradičně kvalitním vystou-
pením pod názvem „Voda“. Toto 
vystoupení se závoji předvedly 
ženy pod vedením sestry Fran-
tové. Ze stejné tělocvičné jed-
noty předvedly sletovou skladbu 
starší ženy pod názvem „Léto“. 
Parket kulturního domu zapl-
nily ženy v úborech v barvě 
léta a předvedly se v plné své 
ženskosti a s laskavou důstoj-
ností pod vedením sestry Efen-
bergerové. Mezi jednotlivými 
sletovými skladbami vystoupili 
cvičenci ze Sokola Bystřice n.P. 
Sestra Pechová předvedla svou 
cvičební hodinu Rodiče a děti. 
Bylo to velice kouzelné vystou-
pení s dobrými nápady. Mažoret-
ky ze Sokola Prosetím přivezla 
sestra Lontrasová. Pod názvem 
„Holky z Polabí“ předvedla děv-
čata mladšího školního věku 
a předškolačky velice roztomi-
lé vystoupení. S velice pěkným 
a dobře secvičeným vystou-
pením aerobiku se předvedly 

dorostenky pod vedením sestry 
Čuhelové. Ze stejného oddílu 
vystoupily ženy se step aerobi-
kem, což je cvičení  se stupínky, 
pod vedením sestry Lernbeche-
rové, která nacvičila i vystoupení 
mladších žákyň pod názvem „Pipi, 
dlouhá punčocha“. Obě vystoupe-
ní byla zdařilá, zvlášť roztomile 
působila děvčata s copánky a pru-
hovanými podkolenkami. Velice 
pěkné zpestření bylo vystoupení 
folklórní skupiny pod vedením 
Ing. Evy Bačovské, která nacvi-
čila lidové tance z Horácka 
v krásných horáckých krojích. 
Paní Ing.Bačovská má zásluhu 
na tom, že tato lidová tradice 
v našem kraji stále žije.

Se svým bojovým uměním 
vystoupily děti z Domu dětí 
a mládeže v Bystřice n. P. 
a pod vedením p. Pročka před-
vedly zápasnické chvaty z juda. 
S dalším bojovým uměním, kara-
te se  přijeli ukázat ze Sokola 
Havl. Brod . Předvedli působivé 
vystoupení s prvky sebeobrany. 
Nechybělo ani přeražení sloup-
ce cihel, což vzbudilo obdiv 
u diváků, zejména chlapců. Dvo-
jí vystoupení břišních tanců pod 
vedením Mgr. Mifkové nemělo 

chybu. Kulturní dům na chvíli 
ovládl orient a osm tanečnic se 
vlnilo při působivé hudbě a v kou-
řovém dýmu. Velice kvalitní 
vystoupení diváci patřičně oceni-
li potleskem .

Celé odpoledne uzavírali svým 
vystoupením kulturisté ze Soko-
la Bystřicenad Pern. Předvedl se 
Jaroslav Husák - vicemistr ČR 
a Dagmar Pastrňáková se svým 
tématickým, vysoce profesionál-
ním vystoupením fi ttnes. Jak také 
jinak, když je vícemistryně ČR, 
na mistrovství světa ve Španělsku 
obsadila 16. místo a na Grand-
prix v Belgii 4. místo.

Celkem vystoupilo 186 cvi-
čenců v sedmnácti vystoupeních. 
Celým programem provázel divá-
ky bratr Josef Rebenda, starosta TJ  
bratr Petr Kester zahájil projevem, 
ve kterém vzpomněl zasloužilých 
nežijících členů a současným 
dobrým činitelům poděkoval. 
Zvláštní poděkování patřilo sestře 
Jiřině Hulákové za celoživotní 
práci v Sokole a sportu vůbec.
Závěrem výbor TJ Sokol Bystři-
ce n. P. děkuje vstřícnému pří-
stupu vedení kulturního domu 
a p. Ing. Špačkovi.

-TJ Sokol-

Dne 22. 4. 2006 v Lysé nad Labem, na mistrovství České republiky 
v kulturistice v kategorii mužů do 90 kg se velice dobře umístili hned dva 
členové naší TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem. Na 3. místě se umístil 
Kamil Kopecký a na 4. místě skončil Martin Jílek. 

Na mistrovství Čech žen 2006 v Čelákovicích, konaném dne 29. 4. 2006, 
v kategorii fi tness zvítězila Dagmar Pasterňáková, členka TJ Sokol Bys-
třice nad Pernštejnem. Dagmar Pasterňákovou čekalo 15. 5. 2006 mis-
trovství České republiky, kde se oprávněně čekal další úspěch.

Stolní tenisté  jsou také úspěšní. Na krajském přeboru mládeže Kra-
je Vysočina v Jihlavě získali první místo ve dvouhře staršího žactva Jan 
Šikula a první místo ve dvouhře staršího žactva - cenu útěchy získal Patrik 
Šumšál.

-TJ Sokol-

Na závěr odpoledne bude vyloso-
vána tombola. Zveme všechny děti, 
aby se přišli pobavit a zasportovat si. 

Celou akci zajišťuje SK Bystřice 
za pomoci svých členů a fi nanč-
ního příspěvku od: MěÚ Bystřice 
n.P., WERA WERK s.r.o., odboro-
vých organizací DIAMO s.p., o.z. 
GEAM (závod RI a CHÚ) a OFS 
Žďár n.S.

SK Bystřice n.P.

v různých kategoriích několik přá-
telských utkání a také se připravu-
je vydání souhrnného almanachu, 
za přispění MěÚ Bystřice n.P. 

(Více v příštím vydání).  
SK Bystřice n.P.

TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE

Den dětí KULTURISTIKA A STOLNÍ TENIS
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§§  Advokátní kancelář JUDr. Dagmar  §§ 
§§  Křesťanová se sídlem v Brně  §§ 

zřizuje od 5.5.2006 svou pobočku na adrese
Bystřice nad Pernštejnem
Kulturní dům ul. Luční 764, Bystřice n/P 

provozní hodiny: Pá 8:30 – 16:30 

návštěvu si lze sjednat na tel.:
731471113 – JUDr. Dagmar Křesťanová, advokátka 
545214026 – Advokátní kancelář v Brně
731471114 – Mgr. Jiří Pokorný, advokátní koncipient 

Chcete stavět dům/byt?
Chcete koupit nemovitost?

Chcete novou kuchyňskou linku,
koupelnu, podlahy nebo  plastová okna?

- můžete ušetřit až 14% DPH (oproti roku 2008)
- nepotřebujete žádnou vlastní fi nanční hotovost
- můžete ušetřit na poplatcích, úrocích – stačí zvolit tu 

správnou banku

    Kontakt:   Renata Lavická   775 222 651
                       Ing. Jaromír Lavický  605 259 409

    Kde nás najdete?
 
    Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, 1.patro, kancelář
    FINANCE ALBATROS, s.r.o.
    Každé úterý 12-17 hodin 

•   Koupím WAZ, ŽIGULIK, POLSKÝ FIAT, 

FIAT 128. Zástava nebo vaše staré auto. Doklad 

o ekologické likvidaci vyřídím. Tel.: 721 982 421, 

606 826 074

•   Koupím rodinný dům v Bystřici a blízkém okolí. 

Platba hotově, ihned!!! Cena – do 2,5 mil. Tel.: 

724 657 674

•   Koupím v této oblasti chatu nebo chalupu k  rekreaci. 

Slušné jednání, hotovost. Tel.: 774 115 111, 548 211 301

•   Prodám samostatně stojící RD 7+2 v Bystřici. Celk.

plocha 1500m2, garáž, terasa. Spěchá, volný ihned. 

Cena 1,8 mil. Tel.: 724 657 674

PILAŘSKÁ VÝROBA
pořez kulatiny
prodej řeziva

trámy 
střešní latě

kratina

MOBILNÍ KATR
pořez kulatiny u zákazníka

Jaroslav Kabelka
tel.:516 462 942

mob.:608 328 299

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE Půjčky 

s jakýmkoliv 
příjmem

736 765 494

• Dubové podlahy, 

schody, střešní okna 

– 777 788 164

• Stříhání psů, Hodo-

nín u Kunštátu, tel. 

721 308 702

• Nebankovní půjčky. 

  Tel.:736 765 494

REKLAMA, INZERCE
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Co GPS satel i tn í  navigace umí?
Na displeji vidíte každý svůj pohyb v terénu • obsahuje digitální mapu cyklistických a turistických tras i silniční sítě celé ČR • v každém 
okamžiku přesně víte kde jste, kudy jste jeli a kudy jet dál • vše s přesností v jednotkách metrů • nemáte šanci se nikde ztratit • je vybavena 
trasovým počítačem, který poskytuje velké množství údajů, včetně dojezdové vzdálenosti a času nebo také času východu i západu slunce • přístroj 
je lehký, vodotěsný a nárazuvzdorný • s podsvíceným displejem • ovládání v češtině • propojitelný s počítačem • provoz GPS je zdarma.

GPS využijete: na kole, při turistice, na lyžích, v autě, na motorce, na houbách, ale také na lodi, paraglidingu...

Teď už nezabloudíte!

Chcete znát cestu?
GPS ukáže kudy a kam.

Ztratili jste se?
GPS ukáže, kde jste... ...v libovolném detailu.

Chcete mít přehled?
GPS ukáže vše o vašem výletu.

Co všechno na našich kolech najdete:
Alu rámy s hydroformingem ��uzamykatelné vidlice RST a Suntour
��vidlice RockShox ��kotoučové brzdy Tektro ��integrovaná hlavová 
složení Ritchey ��řazení Shimano Deore - Dual Control ��měnič 
Shimano XT ��převodníky Truvativ  ��pláště Ritchey ��odpružené 
sedlovky ��výškově stavitelné představce ��nášlapné pedály ....
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��kola v kategorii mtb, cross a trekking
��výběr z více než 120 typů kol

��ceny kol od 4 500 do 17 500 Kč
� s výjimečnou zárukou 7 let

K jízdním kolům HEAVY TOOLS nebo MADISON dáváme 

  
(včetně digitální mapy celé ČR a mapy světa) 

NOVÉ VESELÍ  Na Městečku 296 � 566 667 440, Otevírací doba: Po–So 8–17, Ne 10–17 hod.
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REKLAMA, INZERCE

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Příprava výstavby moderních viladomů v nové rezidenční zóně „Rovinky“ na západ−

ním okraji města nad údolím říčky Bystřice.

Součástí společ. prostor každého domu bude kočárkárna v přízemí domu a terasa 45 m2 na střeše.

Zájemcům o kvalitní bydlení nabí−
zíme byty s komorou a balkonem 
4 − 6,3 m2:

1+kk − 39,20 m2

1+kk − 50,15 m2

2+kk − 70,35 m2

3+kk − 91,10 m2

3+kk − 91,35 m2

Možnost zvětšení obytné plochy
spojením dvou bytů

Podrobné informace poskytneme
v sídle společnosti nebo každou
středu od 16.00 do 17.00 v prosto−
rách České spořitelny, a.s., Bystři−
ce nad Pernštejnem, Masarykovo
nám. 298.  

Cena: od 749.900,− Kč vč. DPH

DS REAL STAV s.r.o.

Viniční 82, 615 00 Brno
Tel.: 548 213 073, mobil: 605 299 944, 605 299 945

E−mail: evas@@dsrealstav.cz   www.dsrealstav.cz

Viktor Šafařík 

Lhota u Olešnice č.8 

tel. 516 463 131 
mob. 605 551 562


