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M Ě S T O  M Y S L Í  N A  S V É  O B Č A N Y…

Po rekonstrukci sociálních zařízení probíhá zastřešování ZŠ Nádražní Rekonstrukce čistírny odpadních vod bude dokončena v nejbližší době

Krásné podzimní počasí se ukázalo velice vhodným pro různé rozpracované akce, které všechny zlepší život občanů Bystřice nad Pernštejnem. 
Dokončuje se chodník na Zahradní ulici, zastřešuje se II. základní škola, rozšiřuje kapacitně nevyhovující hřbitov, rekonstruuje čistírna odpadních 
vod. V nejbližších dnech ještě začne výstavba nové malé tělocvičny na ZŠ TGM. Jedná se o velice potřebné investiční akce. Vedení města, odpovědní 
úředníci i pracovníci myslí na běžné starosti a problémy svých spoluobčanů. Drobné a často nenápadné věci mohou život komplikovat a na druhé stra-
ně jej mohou zpříjemňovat.                                                                                                                                                            (pokračování na str. 2)

D ro b n é  a  č a s t o  n e n á p a d n é  v ě c i  m o h o u  ž ivo t  z p ř í j e m ň ova t

NĚKOLIK SLOV KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM KOMUNÁLNÍ 
VOLBYVe dnech 20. října 2006 od 14,00 do 22,00 hodin 

a 21. října 2006 od 8,00 do 14,00 hodin se na území naší 
republiky uskuteční volby do obecních zastupitelstev. 
V našem městě se volby uskuteční v 15 volebních okrs-
cích. Oproti posledním volbám do Poslanecké sněmov-
ny PČR v červnu letošního roku se počet okrsků zvýšil 
o dva, a to o okrsek v Pivonicích a ve Dvořištích.

V Bystřici n.P. bude voleno do městského zastupi-
telstva 23 členů. Ve městě podalo kandidátní listiny 
celkem 8 volebních stran. Jsou to jednak politické 
strany - Strana zelených, KDU-ČSL, SNK Evrop-
ští demokraté, ČSSD, KSČM a ODS a dále podala 
kandidátní listiny 2 sdružení nezávislých kandidátů 
s názvem „Sdružení za rozvoj bystřického regionu“ 
a „Volba pro Bystřici“.

Místem konání voleb:
-  ve volebním okrsku číslo 1

je volební místnost - Základní škola, Nádražní 615,  
    Bystřice n.P. 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, 
Lipová  – č.p. 481, 522, 536, 537, 598, 599,
     603, 610, 611, 891 až 902
Topolová  – č.p. 532, 533, 534, 552, 553, 554, 555
Višňová  – č.p. 861 až 866, 
Jívová  – č.p. 903 až 905, 
Nový dvůr  – 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 n.P. pro voliče bydlící v ulici:
Jívová  – č.p. 867 až 872, 888 až 890 
Višňová  – č.p. 873 až 878, 909 až 920
Lipová  – č.p. 879 až 887

Ve dnech 20. a 21. října 2006 
proběhnou komunální volby do 
obecních zastupitelstev. Hlasy 
nás všech rozhodnou o tom, kdo 
bude spravovat naše záležitosti 
v místě bydliště.

Počet kandidujících je samo-
zřejmě v každé obci rozdílný. 
Někde jsou vděčni za minimál-
ní počet zájemců o funkci, jinde 
je nabídka vysoká. 

Nejvíce kandidátů napočítá-
me v městě Bystřici nad Pern-
štejnem. Prezentaci zdejších 
politických stran a sdružení 
přinášíme na stranách 12 - 18. 
Podklady nedodala pouze Stra-
na zelených, kandidující s č. 1.

redakce(pokračování na str. 6)



INZERCE, ZPRÁVY Z MĚSTA

Dokončuje se nová zeď
rozšiřovaného hřbitova

Na Zahradní ulici vrcholí 
zhotovení nového chodníku

Ú S I L Í  Z AV R Š E N O

Na ZŠ TGM začíná oprava malé 
tělocvičny

Stavba nové pošty v plném 
proudu...

Viktor Šafařík
Lhota u Olešnice č.8
tel.: 516 463 131
605 551 562

(pokračování ze str. 1)

MĚSTO MYSLÍ  NA SVÉ OBČANY…



POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

www.bystricenp.cz

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE – LISTOPAD

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

Jubilanti
Listopad 2006
Božena Zítková   94 let
Vlasta Bílková   85 let
Božena Bělěhradová 80 let
Bohuslav Šabart   80 let
Jaroslav Mikšík   75 let
Vlasta Vondráčková   75 let
Josef Hudec   75 let

Sňatky
14. 10. 2006   
Kateřina Vetešníková – Pavel Fajmon
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Kulturní dům v Bystřici nad 
Pernštejnem a Společnost Františka 
Kroha vyhlašují I. ročník literární 
soutěže PFLEGRŮV KARASÍN 
V rámci této akce jsou vyhlášeny 
dvě disciplíny:

1. soutěž v recitaci jednotlivců 
i souborů do 4 členů,

2. literární soutěž jednotlivců 
v samostatné tvorbě. 

Zúčastnit se mohou žáci a studen-
ti všech škol v Bystřici nad Pernštej-
nem i v Mikroregionu Bystřicko. 

Vyhlášené kategorie: do 10 let, 
11 – 15 let, 16 – 19 let a nad 19 
let. Vítězové školních kol postoupí 
do fi nále, které vyhodnotí odborná 
porota. Finále se mohou zúčastnit 
v obou disciplínách i všichni občané 
z města Bystřice n.P. či z Mikroregi-
onu Bystřicko. 

V recitační soutěži je podmínkou 
přednést text od autora, který měl či 
má nějaký vztah k Vysočině, nejlépe 
k Bystřicku. Žánr ani rozsah nejsou 
omezeny.
V literární soutěži vyhlašují pořada-
telé dvě témata:

a) Napište imaginární rozhovor 
mezi dvojicí umělců se vztahem 
k Vysočině (např. Anna Pammro-

vá a Otokar Březina, Jakub Deml 
a Pavla Kytlicová, F.M.Klácel 
a Božena Němcová, Oldřich Miku-
lášek a František Halas, Jan Zrzavý 
a Jiří Štourač, Bohuslav Martinů 
a Vitka Kaprálová atd., fantazii se 
meze nekladou…)

b) Napište esej o místě, které máte 
nejraději.

  Uzávěrka školních kol je 1. 11. 
2006, uzávěrka fi nále 10. 11. 2006. 

Účastníci školních kol se přihla-
šují u vedení svých škol, příspěvky 
a přihlášky na fi nálové odpoled-
ne podávejte na Kulturním domě 
v Bystřici, Luční 764, telefon 
566 552 626, 566 550 747, mail 
kd.bystrice@atlas.cz. Informace též 
v Turistickém informačním centru, 
telefon: 566 551 532, 
e-mail: info@bystricenp.cz. 

Finále se uskuteční 21. listopadu 
2006 v malém sále Kulturního domu 
v Bystřici nad Pernštejnem.

Program fi nále: 
14.00 fi nále recitační soutěže
15.30 vyhlášení vítězů obou katego-
rií, ukázky vítězů literární tvorby
17.00 beseda s Ludvíkem Kunde-
rou a dalšími umělci, účast přislíbili 
i píšící výtvarníci Boženka a Karel 
Rossí, Jiří Štourač, Jiří Plieštik 
a možná přijde i Bořivoj Nebojsa..

Návštěva z parlamentuNávštěva z parlamentu
Ve čtvrtek 5. října navštívil naše 

město předseda rozpočtového výboru 
parlamentu Čr, Mgr. Bohuslav Sobot-
ka. Na besedě s občany seznámil 
přítomné se stávající situací z pohle-
du ČSSD a odpovídal na nejrůznější 
dotazy. Nadřadil zájmy republiky nad 
stranickými půtkami, když odmítl roz-
počtové provizórium (sociální demo-
kraté budou pravděpodobně hlasovat 
pro navržený státní rozpočet).

Na závěr setkání poděkoval sta-
rosta města ing. Karel Pačiska panu 
Sobotkovi za mnohaletou spolupráci 
a za pomoc při přidělování státních 
dotací městu Bystřici nad Pernštej-
nem v minulosti i dnes (sportovní 
hala, školy, muzeum…).

Vlado Cisár

PFLEGRŮV KARASÍNŘímskokatolická farnost Bystřice nad Pernštejnem
Vás srdečně zve na

 BENEFIČNÍ KONCERT
 k nedožitým 80. narozeninám Josefa Kšici

Účinkují: Pavla Kšicová - zpěv
Josef Kšica - varhany

Přemysl Kšica - varhany

Sobota 11. listopadu 2006 v 17.00 hodin
Kostel sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem

Vstupné dobrovolné
Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu hřbitovního 
kostela Nejsvětější Trojice v Bystřici nad Pernštejnem.



 RŮZNÉ

Programy primární prevence 
na ZŠ T. G. Masaryka

O problémech víme, O problémech víme, 
a snažíme se je vyřešita snažíme se je vyřešit

V letošním pro město hektickém 
období, kdy se dokončují desítky 
investic po celém městě, se vedení 
města intenzivně snaží o nápravu 
některých nedodělků, opoždění či 
špatně provedených prací. Všechny 
tyto akce sledujeme a u většiny do-
jde do konce roku k jejich nápravě. 
Nyní jsme zaměřili tyto cíle:

1) Vinou zhotovitele, tedy sta-
vební fi rmy, se zatím nepodaři-
lo dokončit opravu balkonů na 
domech v ulici Spojovací čp. 921-
923,924-926. Budeme uplatňovat 
na zhotoviteli smluvní pokutu 
pro porušení smlouvy a zároveň 
se chceme omluvit nájemníkům 
za vzniklé újmy, které se snažíme 
minimalizovat. Jednání denno-
denně probíhají a věřím, že se vše 
podaří co nejrychleji dokončit.

2) Další „jobovkou“ pro nás 
i naše obyvatele je skutečnost, že 
takřka ihned po dokončení rekon-
strukce kanalizace na ulici Hor-
nické došlo k havárii další části 
kanalizace v této ulici, tj. před 
restaurací Hotelovka. Víme, že to 
způsobí další nesnáze pro obyva-
tele druhého sídliště, ale havárii 
nikdo nemohl předpokládat a její 
oprava je nezbytně nutná. Rekon-
strukce celého kanalizačního řádu, 
který je již bohužel několik let ve 
špatném, někde kritickém stavu 

,by stálo nyní sta milióny korun. 
Vedení města nespí a intenzivně se 
připravuje na možnost fi nancování 
rekonstrukce těchto sítí z připravo-
vaných dotací Evropské unie.

3) V souvislosti s dokončováním 
„čističky“ a budováním odlehčo-
vacích kanálů provedl městský 
úřad seznam nedostatků a nedoděl-
ků, které by mohly být důvodem 
k nesouhlasu vlastníka pozemku 
(většinou města) s uvedením stav-
by do provozu. Jedná se zejména 
o obnovení ornice a zatravnění 
na ploše bývalé školní zahrady 
na ulici Krátké, dokončení dlažby 
komunikací na ulici Cibulkově 
a Příční, opravení propadlé plo-
chy chodníku na ulici Zahrad-
ní, odstranění skládky zeminy 
a stavebního materiálu na ulici 
Vírské Dále je nutné provést na 
ulici Pod Kaštany revizi studny 
v souvislosti s poklesem terénu 
po výkopu. Investor bude povinen 
opravit veškeré prolákliny v sil-
nicích a chodnících způsobené 
nedostatečným zhutněním a opra-
vit nátokové poměry k uličním 
vpustím (kanálům) atd. Všechny 
tyto problémy bedlivě sledujeme 
a upozorňuje na ně zhotovitele ješ-
tě před dokončením celé stavby.

Nezbývá mnoho dní do voleb 
a rej masek je v plném proudu. Před-
volební dechovka trhá ušní bubín-
ky, kandidáti s andělskými výrazy 
rozdávají předvolební sliby místo 
obligátního guláše, vážení občané, 
čekají vás světlé zítřky, samozřejmě 
jenom pokud zvolíte naši stranu...

Někteří s maskou trpících mučed-
níků, obětujících se pro blaho rodné-
ho města, nezištně a ve svém volném 
čase, samozřejmě. Jeden má lidi rád, 
druhý je hlavně pro slušnost, třetí 
hodný manžel a manuálně hodně 
šikovný, nakonec dáma s rozhle-
dem vzbuzujícím údiv snaží se 
nahlas racionálně uvažovat. Naštěstí 
mívá toto trapné divadlo jepičí život 
a většinou netrvá déle než do uza-
vření volebních místností, kdy už je 
opravdu zbytečné šklebit se a divo-
ce křepčit. Nakonec z toho člověka 
jenom bolí „huba“ i nohy…

Možná je vám proti srsti pozoro-

vat volební hemžení, možná jste už 
poznali odvrácenou tvář politické 
maškarády a nahlédli tak trochu pod 
masky účinkujících. Většinou není 
o co stát. 

Na druhou stranu nelze jenom 
mávnout rukou a nechat věci ply-
nout, zvlášť pokud se právě naskýtá 
jedinečná možnost stát se v jediné 
chvíli důležitým „NE!“ proti neko-
nečným hádkám a vzájemnému oso-
čování představitelů města, proti roz-
dělování lidí na zájmové nebo pro-
fesní skupiny, proti stavění pomníků 
všeho druhu, proti zesměšňování 
obyvatel a města samotného v očích 
celé republiky, proti kriminalizová-
ní politických odpůrců, prostě proti 
všemu, co v politice města odmí-
táme tolerovat. A naopak podpořit 
myšlenky blízké těm našim vlast-
ním. Pojďme tedy 20. a 21. října 
zakončit maškarádu.

Pane starosto, co říkáte na předvolební taktiky politických stran. 
Myslíte si, že je vhodné k tomu využívat příbuzné? Z.K.-Bystřice n.P.

Vím asi, na co narážíte. Zapojo-
vat děti a manželky do předvolební 
kampaně je velmi starý a myslím 
si, že i působivý trik. Manželka 
o vás do novin asi těžko řekne, že 
jste nesnesitelný morous, se kterým 
už ji to moc nebaví. Naopak, vždy 
budete mladý, krásný, inteligentní 
a každý vás bude mít rád. Obdo-
bou této taktiky je nechat se vyfotit 
u světců s nápisem „Mám lidi rád“ 

nebo „Chovat se slušně“.
Ano, využití osob blízkých, či 

hraní na city je běžné, avšak není to 
můj styl. Vážím si podpory mé rodi-
ny, ale myslím, že do předvolebního 
boje je „vláčet“ nemusím. Takže mě 
s rodinou uvidíte, ale ne na fotce 
předvolebních plakátů. Spíše v reálu 
na hřišti, nebo na vycházce.

L i s t á rn a

M a š k a r á d aM a š k a r á d a

Aleš Ptáček,
zastupitel města

Josef Vojta,
místostarosta

Zhruba před rokem (29. 9. 2005) 
vyšel na stránkách deníku Vysočina 
rozhovor s Ing. Josefem Novotným, 
který mimo jiné na adresu nového 
vedení radnice uvedl, že město se 
po jeho odchodu z vedení radnice 
nerozvíjí, přešlapuje na místě a nejis-
tota vládne nejen na samotné radni-
ci, ale i v městských fi rmách. Nástup 
nového vedení radnice komentoval 
slovy: „Když naskočíte do rozjetého 
auta a neumíte řídit, tak v lepším pří-
padě musíte brzdit, v horším nabou-
ráte a způsobíte škodu“. Dle jeho 
mínění úspěšnost starosty a vedení 
města lze dlouhodobě měřit i tím, 
kolik dokáže získat pro město peněz 
a jak s nimi naloží. K tomu je třeba 
mít dobré kontakty na kraji i v Pra-
ze. V této souvislosti opět zdůraznil, 
že město nemá na příští rok (tedy na 
rok 2006) žádnou dotaci v návrhu 
státního rozpočtu, ani v českých, či 
zahraničních fondech.

K těmto chmurným vizím bývalé-
ho starosty jsem nucen uvést násle-
dující fakta: V období od dubna 
2005 do současnosti se nám podařilo 
vybudovat ve městě investiční akce 
v objemu zhruba 75,5 mil. Kč. Jed-
nalo se o investice spojené s rekon-

strukcí obou škol, muzea, turistické-
ho informačního centra, revitalizací 
panelových domů, nových komu-
nikací na Rovinkách apod. Na tyto 
investice jsme získali dotace ve výši 
21 mil. Kč (5 mil. Kč na 3. etapu 
rekonstrukce muzea, 6 mil. Kč na 
ZŠ na ulici Nádražní, 7,5 mil. Kč na 
rekonstrukci tělocvičny na ZŠ TGM 
a 2,8 mil. Kč na chodník na ulici 
Zahradní. 

Domnívám se, že jsme za toto 
velmi krátké období ve vedení rad-
nice občanům dokázali, že snad 
nejsme „úplně neschopní amatéři“, 
kteří hájí pouze své osobní zájmy. 
Za našeho ročního působení se ve 
městě vybudovaly investiční akce 
za 75 mil. Kč, což je v porovná-
ní s desetiletým působením Ing. 
Novotného v čele radnice zcela 
souměřitelná úspěšnost v říze-
ní města v této oblasti. Při tomto 
srovnání vycházím ze skutečnosti, 
že od voleb na podzim 1994, kdy 
se stal Ing. Novotný starostou, do 
dubna 2005, kdy byl z této funkce 
odvolán, se ve městě vybudovaly 
investiční akce za zhruba 550 mil. 
korun.

MALÁ REKAPITULACE NAŠEHO 
PŮSOBENÍ VE VEDENÍ RADNICE

Pro školní rok 2006/2007 navá-
zala naše škola spolupráci s cent-
rem prevence Nadosah. V každém 
pololetí proběhne ve všech roční-
cích jeden blok preventivního pro-
gramu. Programy jsou realizovány 
interaktivní formu. To znamená, že 
si každý žák prostřednictvím prožit-
ku vytváří vlastní názor k určitému 
tématu. Cílem je posílit sebedůvěru 

dětí, jejich komunikační schopnosti 
a dovednosti, ovlivnit jejich chová-
ní tak, aby se vyhnuly nevhodnému 
chování (šikana, užívání drog). 

V 6. a 8. ročníku budou zařaze-
ny tyto programy: Poznej sám sebe 
a ostatní, Dobrá třída. V 7. a 9. roční-
ku: Poznej sám sebe a ostatní, Já vs. 
droga.

Karel Pačiska,
starosta města

Josef Vojta,
místostarosta

Romana Klusáková,
metodik prevence

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje ve spolupráci s občan-

ským sdružením Diakonie Broumov – Oblastní středisko sociální pomoci 
Úpice humanitární sbírku na pomoc potřebným občanům. Sbírka se usku-
teční ve dnech 8., 10., 15. a 16. listopadu 2006. Sběr věcí pro potřebné 
občany bude zajištěn v uvedené dny vždy od 15,00 do 17,00 hodin v garáži 
ve dvoře Polikliniky v Bystřici nad Pernštejnem.

Sbírá se zejména letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ruční-
ky, utěrky, záclony, látky, péřové a vatové přikrývky včetně stanů, spacích 
pytlů, polštářů a dek, nádobí, funkční elektrické spotřebiče, hygienické 
a toaletní potřeby, školní potřeby a hračky.

Žádáme, aby věci byly kvůli transportu zabalené do igelitových pytlů 
nebo krabic. Pokud to bude ze strany občanů možné, je vítán i příspěvek 
na dopravu. Organizátoři sbírky žádají občany, aby na sběrné místo 
nedodávali papír a nábytek !!!



 ZAJÍMAVOSTI RŮZNÉ

Bude město Bystřice n. P. vyrábět elektřinu z biomasy?Bude město Bystřice n. P. vyrábět elektřinu z biomasy?
Energetická agentura Vysočiny 

dokončuje dvě studie proveditel-
nosti záměru realizovat v Bystřici 
nad Pernštejnem zařízení na výro-
bu elektřiny s využitím biomasy. 
U obou studií, které byly na jaře 
letošního roku zadány Městem 
Bystřice nad Pernštejnem, se jedná 
o podnikatelský záměr samosprávy 
města, jehož cílem je zvýšit energe-
tickou soběstačnost města a zajistit 
zvýšení příjmu fi nancí do městské-
ho rozpočtu. Obě studie jsou zpra-
covávány s podporou programu 
INTERREG Evropské unie. 

Účelem první studie s názvem 
„Kombinovaná výroba elektrické 
energie z biomasy v Bystřici nad 

Pernštejnem“ je posoudit mož-
nost rozšíření stávajícího zařízení 
- kotelny na spalování biomasy – 
o nové zařízení, které by kogeneračně 
vyrábělo elektřinu i teplo. Studie má 
za úkol posoudit mj. produkční kapa-
citu biologicky obnovitelných zdrojů 
paliv v okolí  města, posoudit  spo-
třebu energie ve městě a konkrétně 
rozpracovat záměr výstavby nového 
kombinovaného zdroje na výrobu 
elektrické energie a tepla.  Hlavním 
cílem této studie je poskytnutí tech-
nického podkladu pro rozhodová-
ní města při pokračování projektů 
v oblasti energetiky. Studie se zabývá 
dvěma variantami řešení. První vari-
antou je posouzení možnosti výroby 

Současně s komunálními volba-
mi probíhají ve třetině republiky i 
volby senátní. To mě vedlo k malé-
mu zamyšlení. Nikdy jsem nebyl 
přílišným zastáncem senátu. Vlast-
ně jsem ho spíše nevnímal. Až 
donedávna. Zaujala mě informace 
o schválení  zvýšení platů posla-
neckého či senátorského asistenta 
na 35.000,- Kč měsíčně. 

Argumentace jednoho z před-
kladatelů této změny mě však zau-
jala ještě víc: „Zvyšovaly se platy 
poslancům, zvyšovaly se platy 
všem a tady to čtyři roky stálo,“ 
zněla jeho obhajoba.

Začalo mě tedy zajímat, kolik nás 
vlastně tento ansámbl stojí. Realita 
předčila moje předpoklady. 

(a) Platová základna senátorské-
ho platu činí trojnásobek průměrné 
nominální měsíční mzdy fyzických 
osob, což je v současné době cca 
57.000,- Kč.

(b) Většina zákonodárců však 
zastává i nějakou další sněmovní 
funkci. Vezmeme-li si za příklad 
průměrného senátora, který je záro-
veň i místopředsedou výboru, zvy-
šuje se platový koefi cient o 0,22, 
tedy plus cca 12.500,- Kč.

(c) K tomu si musíme u každé-
ho senátora připočíst nezdanitelnou 
náhradu výdajů na reprezentaci 
a stravné ve výši 16%, což dělá dal-
ších cca 9.000,- Kč

(d) Aby toho nebylo málo, další 
nezdanitelnou náhradou výdajů je 
náhrada na dopravu, která je určena 
dle vzdálenosti k Praze. Např. tedy 
do kategorie vzdálenosti 150-250 
km má senátor nárok na zvýšení 
platové základny o dalších 50 %, což 
činí dalších necelých 29.000,- Kč

(e) Poslední nezdanitelnou náhra-
dou senátora jsou výdaje na odbor-
né a administrativní práce, které 
jsou hrazeny do výše 25 % platové 
základny. Abych nebyl nespraved-

livý, věřím, že průměrný senátor 
čerpá cca 15 %. I v tomto případě to 
dělá cca 8.500,- Kč.

Podtrženo, sečteno [jednoduchý 
vzorec - 57.000(a) + 12.500(b) 
+ 9.000(c) + 29.000(d) + 8.500(e)] 
to dělá cca 116.000,- Kč měsíčně, 
z čehož je 46.500,- Kč nezdaně-
ných.

Tak jak jsem naznačil již na 
počátku svého příspěvku, sho-
ra uvedený návrh zákona potěšil 
zejména ty zákonodárce, kteří jako 
své asistenty zaměstnávají příbuz-
né, neboť těm se od 1.6.2006 zvýšil 
plat na 35.000,- Kč, podotýkám, že 
hrubého (abych byl spravedlivý). 
Jeden průměrný senátor nás tedy 
ročně stojí (nepočítaje zdravotní 
a sociální pojištění) na platu i s asi-
stentkou cca 151.000,- Kč x 12 = 
1.800.000,- Kč.

Zajímavá byla i nedávná vládní 
situace, kdy vzhledem k tomu, že 
byly volby a nedařilo se sestavit 
vládu, senát byl takřka 3 měsíce 
paralyzován. 

Pokud nás tedy platy senátorů 
stojí ročně cca 200 miliónů, pak 
netuším, kam se poděje dalších 
více jak 400 miliónů korun. Roční 
výdaje senátu ve státním rozpočtu 
ČR jsou totiž více jak 630 miliónů 
korun našich daní ročně, přičemž 
pravomoc senátu a jednotlivých 
senátorů jsou více než problema-
tické.

Důvěryhodnost senátu snižuje 
i fakt, že je možné současně s 
touto významnou a dobře hono-
rovanou funkcí zvládat i další 
náročné funkce, např. starosty či 
krajského zastupitele. V takovém 
případě je z matematického hle-
diska možné dělat každou funkci 
maximálně na 50%.

Pavel Kudláček,
zastupitel města

Nejsem zastáncem
 senátu

Jmenuji se Milada Dernerová 
a pracuji jako dětská lékařka na 
poliklinice v našem městě. Druhé 
volební období jsem členkou zastu-
pitelstva, od jara 2005 i členkou rady 
města Bystřice nad Pernštejnem.

Pocházím ze Slavkova u Brna 
a do Bystřice jsem přišla v roce 
1980 za svým mužem Václavem. 
Můj milovaný Slavkov! Kraj slunce, 
vinic, meruněk, trnek a slivovice. 
Tam jsem nasedla do vlaku v letních 
šatech, v Nedvědici jsem navlékala 
svetr a v Bystřici mě čekali v teplých 
bundách.

Naše doktorské začátky neby-
ly lehké. Nejdříve tzv. kolečko po 
všech důležitých odděleních nemoc-
nice, další studium a potom I. atesta-
ce, po které lékař může začít samo-
statně pracovat.

V roce 1981 se nám narodil syn 
Václav, na dceru Hanu jsme museli 
počkat až do roku 1986 právě kvů-
li atestacím. To už jsem nastoupila 
na dětské oddělení v Bystřici. Ráda 
a s vděčností vzpomínám na celý 
kolektiv lékařů i sester, kteří mě 
rychle zapojili do práce v terénu. 
Bohužel tenkrát nebylo důležité, 
kolik mám spokojených pacientů, 
jak pracuji, ale jaká je moje politická 
příslušnost, jaký odebírám denní tisk 
a jestli nechybím v prvomájových 
průvodech! I jiná nařízení a před-
pisy svazovaly lékařům ruce. Moje 
maminky znají dnes vyšetření CRP 
– zánětlivého faktoru v krvi. Mís-
to bolestivého žilního odběru stačí 
kapka krve, kterou vyšetří chytrý 
přístroj během pěti minut. Jeho cena 
je asi 30 000 korun a dříve bych 
o něm jen snila! Pro toto všechno 
i mnoho dalšího jsou lékaři citliví na 
svobodné a samostatné rozhodování 
ve své práci. Věřte nám, bojujeme za 
své pacienty na mnoha frontách.

A to už mně Bystřice uvízla dráp-

PŘEDVOLEBNÍ  ZAMYŠLENÍ

kem pod kůží a Vysočina v srdci! 
Ze začátku se mi stýskalo nejen 
po Slavkově, ale taky po cvičení. 
Pohyb byl vždy součástí mého živo-
ta. Hned v roce 82 mě vzala pod svá 
křídla paní Jiřina Huláková v tehdej-
ší TJ Baník Bystřice. „Chceš cvičit 
při hudbě ? Tak přines magneťák 
a ukaž, co umíš.“ Tak začalo nové 
cvičení žen. Brzy nás byla stovka 
a sokolovna nám byla malá. O nád-
herné sportovní hale, kterou máme 
dnes, se nám ani nesnilo, stěhova-
ly jsme se do školní tělocvičny na 
Tyršové. Cvičila s námi i paní Liba 
Pechová, sokolka, která krom velké-
ho elánu připomínala i zásady Tyr-
šovy. Vzpomenout s velkým díkem 
chci i pana učitele Bedřicha Doman-
ského - byl mi pomocníkem i vzorem 
ve sportu i v životě. Spolu jsme orga-
nizovali první tělovýchovnou akade-
mii v našem KD, později už bez něj 
další vzpomínkové akademie. Dnes 
už je tělovýchova někde jinde, ale 
naše parta stále cvičí a scházíme se 
i ve volném čase. Všem za to moc 
děkuji. Bez svých žen a podpory své 
rodiny bych na tělocvičnu už dávno 
nenašla čas.

Trochu jsem vzpomínala, snad mi 
rozumíte proč. Končí další volební 
období. Nepřísluší mi hodnotit prá-
ci zastupitelů, to nechť posoudí sám 
občan při volbách. Chci ale poděko-
vat vedení radnice a všem radním. 
Pracovali jsme jak nejlépe jsme 
uměli, i když pod setrvalou kritikou 
a velkým tlakem. Naše jednání pro-
bíhala otevřeně, v přátelské atmo-
sféře. Výsledky naší práce ať posou-
dí opět občané sami. Jsou viditelné 
a bylo o nich již napsáno dost. 

K volbám přijdu jako volič, ne jako 
kandidát. Přijďte vy všichni bystří lidé 
z bystrého města na bystré vodě!

Milada Dernerová,
zastupitelka města

elektřiny ve stávající kotelně na bio-
masu. Druhá varianta posuzuje mož-
nost výroby elektrické energie a tepla 
v nové kotelně u nádraží. Tato studie 
posuzuje i ekonomickou proveditel-
nost projektu s využitím Operačních 
programů Evropské unie v oblasti 
životního prostředí při zlepšování 
infrastruktury ochrany ovzduší.  

Druhá studie s názvem „Bioply-
nová stanice Bystřice nad Pern-
štejnem“ posuzuje záměr výstav-
by zařízení na výrobu bioplynu 
s kogenerací elektrické energie 
a tepla, předpokládá analýzu surovin 
a technického řešení, včetně hod-
nocení lokality umístění u Bystřice 
nad Pernštejnem. V tomto případě 
se posuzuje záměr umístit zařízení 

do průmyslové zóny v Bystřici nad 
Pernštejnem s návazností na pro-
voz školního statku a plánovaného 
zařízení lihovaru. Tato studie posu-
zuje i ekonomickou proveditelnost 
projektu s využitím Strukturálních 
fondů Evropské unie, programu na 
snižování energetické náročnosti 
u obnovitelných zdrojů energie. 

„Obě studie budou důležitým 
podkladem pro zastupitelstvo, neboť 
zastupitelé budou moci na základě 
seriózně vypracovaných technic-
ko-ekonomických studií a fi nanč-
ních rozvah odpovědně rozhodovat 
o tom, jestli do těchto projektů má 
město vstoupit či nikoli,“ zdůrazňuje 
místostarosta Josef Vojta.

-red-



 ZPRÁVY Z RADNICE 

(pokračování ze str. 1)
-  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, 
Antonína Štourače, Voldán, Větrná, K Valše,
Rácová  – čp. 316
Jitřenka  – čp. 515

-  ve volebním okrsku číslo 4 
je volební místnost - Kulturní dům, Luční 764, Bystřice n.P.
pro voliče bydlící v ulici:
Okružní  – č.p. 955 až 961, 965 až 976, 983, 984
Hornická  – 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  – č.p. 921 až 929, 933 až 938 
Novoměstská – č.p. 930 až 932 , 948, 949 
Hornická  – 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, Masarykovo náměstí, Tyršova, Luční, Příční, 
Dr.Veselého, Malá branka, Rud. Vaška, Nová čtvrť, Kulturní, Krátká, 
Bratrská, Cibulkova, Koželužská, Na Příkopech, Na Skřipci, Na 
Vyhlídce, Lužánky
Novoměstská – 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
Nový dvůr  – č.p. 336
Nádražní  – č.p. 138, 158, 341, 346
Rácová  – č.p. 1501

- ve volebním okrsku číslo 7
je volební místnost – Dům s pečovatelskou službou, Hornická 643, 
Bystřice nad Pernštejnem pro voliče bydlící v ulicích:
Hornická  – č.p. 643
Černý vršek, K Domanínku, Zlatá, Stříbrná, Rovinky, Forota, 
Starý dvůr, Za Rybníčkem, U Jeřába, Na Samotě, Na Pile 
pro voliče bydlící v místní části Domanínek v ulicích Lnářská, 
K Zámečku, K Hájům

-  ve volebním okrsku číslo 8
je volební místnost - Kulturní dům Bratrušín č.p. 1101
pro voliče bydlící v místní části Bratrušín.

-  ve volebním okrsku číslo 9 
je volební místnost - bývalá škola Pivonice č.p. 33
pro voliče bydlící v místní části Pivonice 

-  ve volebním okrsku číslo 10 
je volební místnost - bývalá škola Lesoňovice č.p. 13
pro voliče bydlící v místní části Lesoňovice a Kozlov 

-  ve volebním okrsku číslo 11
je volební místnost – dům pana Jaromíra Kubíka 
Dvořiště č.p. 1017
pro voliče bydlící v místní části Dvořiště

-  ve volebním okrsku číslo 12
je volební místnost – bývalá škola Karasín č.p. 38
pro voliče bydlící v místní části Karasín

-  ve volebním okrsku číslo 13
je volební místnost - Kulturní dům Vítochov č.p. 10
pro voliče bydlící v místní části Vítochov.

-  ve volebním okrsku číslo 14 
je volební místnost - Kulturní dům Domanín č.p. 10 
pro voliče bydlící v místní části Domanín.

-  ve volebním okrsku číslo 15
je volební místnost - Kulturní dům Rovné č.p. 5 
pro voliče bydlící v místní části Rovné a Divišov.

Voličem je občan obce (nebo města), pokud je státním občanem ČR, alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému 
pobytu. Kromě občanů ČR mohou v komunálních volbách volit i občané jiného 
státu, pokud dovršili alespoň druhý den voleb věku 18 let, jsou na území města při-
hlášeni k trvalému pobytu a právo volit jim přiznává mezinárodní smlouva, kterou 
je ČR vázána. Jsou to občané států Evropské unie, neboť ČR je prozatím vázána 
pouze mezinárodní Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Voliči musí ve volební místnosti prokázat svoji totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hla-
sování umožněno. Cizinec prokáže státní občanství státu, jehož občané mohou 
v komunálních volbách volit, průkazem o povolení k trvalému pobytu vydaným 
dle zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.

 Kandidáti všech volebních stran, které kandidují do zastupitelstva v Bystřici 
n.P., jsou uvedeni na jednom hlasovacím lístku v pořadí, v jakém určila přísluš-
ná volební strana, a to v samostatných sloupcích umístěných vedle sebe. Pořadí 
volebních stran na hlasovacím lístku bylo určeno losem.Voliči hlasují ve volební 
místnosti tak, že hlasovací lístek, který obdrží od městského úřadu nejpozději 
3 dny přede dnem voleb, vloží do úřední obálky. Tuto obálku obdrží každý volič 
ve volební místnosti poté, co prokáže okrskové volební komisi svoji totožnost.

Volič může svůj hlasovací lístek upravit třemi možnými způsoby:
1. Označí křížkem ve čtverečku před názvem volební strany pouze tuto jednu 

volební stranu. Tím dává hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle 
hlasovacího lístku.

2. Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro které-
ho hlasuje, přičemž může křížky označit kandidáty různých volebních stran. 
V Bystřici může volič takto zakřížkovat maximálně 23 kandidátů. Pokud by 
takto volič označil na hlasovacím lístku více jak 23 kandidátů, je jeho hlas 
neplatný. Na hlasovacím lístku je možné takto označit méně kandidátů než 
23, takový hlasovací lístek je platný.

3. Dva předchozí způsoby lze i kombinovat, a to tak, že volič označí kříž-
kem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných sloupcích jiných 
volebních stran. V tomto případě je hlas dán jednotlivým kandidátům 
a z označené volební strany se od posledního místa odečte tolik kandidátů, 
kolik jednotlivých hlasů dostali kandidáti jiných stran. Zakřížkovaná voleb-
ní strana obdrží počet hlasů od prvního místa pro tolik kandidátů, kolik zbý-
vá do počtu volených členů zastupitelstva. V případě Bystřice do počtu 23.
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana, nebo více 

kandidátů, než je stanovený počet, je takový hlas neplatný. Pokud volič označí kříž-
kem volební stranu a v rámci té samé volební strany označí křížkem i některé kandi-
dáty této strany, k přednostním hlasům v rámci téže volební strany se nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena žádná volební strana 
ani žádný kandidát a 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 do téhož zastupitelstva.

Voliči mohou požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, o to, 
aby mohli hlasovat v místě bydliště, tedy mimo volební místnost. O návště-
vu členů okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou mohou 
požádat voliči městský úřad, nebo ve dnech voleb přímo příslušnou okrsko-
vou volební komisi. O možnost volit v místě trvalého bydliště mohou požádat 
voliči telefonicky na MěÚ Bystřice n.P. tajemnici MěÚ, tel. 566551631 nebo 
566590332 a dále na oddělení správním odboru správního a školství MěÚ, 
tel. 566590334 – p. Holá, tel. 566590335 – p. Martincová, tel. 566590312 
– p. Tvarůžková.

Eva Špatková, tajemnice MěÚ

NĚKOLIK SLOV KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM

Z článku MF DNES: Bystřičtí radní 
doporučí všem ředitelům městských 
organizací nekandidovat v podzim-
ních komunálních volbách
Ing. Novotný: „Ve městě se množily 
námluvy politických stran s úředníky a 
řediteli našich organizací. Strany pro-
stě lanařily tyto lidi na své kandidátky. 
U úředníků státní správy je nesluči-
telnost jasně dána zákonem. Rada 
si to však nepřeje ani u těch ředitelů, 
byť samozřejmě mohou kandidovat a 
po zvolení být současně i zastupiteli. 
Ředitelé našich organizací mají spra-
vovat náš majetek a být řízeni samo-

správou. Nepotřebujeme, aby nám 
dělali politiku.“
Stanislav Loukota: „Chtěl jsem i 
nechtěl kandidovat. Každopádně to 
respektuji jako doporučení. Kdybych 
se ještě rozhodl pro kandidaturu, 
nemusel bych na to brát zřetel.“ 
ZDROJ: MF Dnes ze dne 27. 08. 
2002 
Jeden z příkladů, jak se názory z roku 
2002 změnily v realitu roku 2006. 
Účelovost těchto změn je více než zřej-
má (viz. kandidáti č. 3-6 volební strany 
č. 3 SNK ED).

Josef Vojta, místostarosta města

ŘEKLI PŘED MINULÝMI VOLBAMI V ROCE 2002
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ŠKOLSTVÍ

Víte, že 26. září bylo v roce 2002 
vyhlášeno Radou Evropy jako 
Evropský den jazyků? Jeho cílem je 
především rozvíjet jazykové schop-
nosti a šířit povědomí o jazykové 
rozmanitosti v Evropě. Těchto cílů 
jsme se drželi i my na Základní ško-
le TGM v Bystřici nad Pernštejnem 
při organizování ( dnes můžeme říci 
již tradičního) projektu Evropského 
dne jazyků. Všechny akce, které 26. 
září proběhly, potvrdily potřebu stu-
dia cizích jazyků. Během jednoho 
školního dopoledne mohli naši žáci 
„navštívit“ země, které sami chtěli 
blíže poznat. Měli možnost se tak 
seznámit nejen s jejich jazyky, ale 
i s kulturou, historií a zeměpisnými 
zajímavostmi.

Prvňáčci si ve svém programu 
„Letem světem“ přiblížili formou 
besed a her světadíly, ocenili také 
aktivitu žáků 5. A, kteří je sami ve 
skupinkách učili základům anglic-
kého jazyka. 

Další žáci 5. roč. v menších kolek-
tivech porovnávali slovanské jazyky, 
hledali příbuzné a odlišné znaky. 

Doslova nadšeni byli mladší žáci 
z besedy o Velké Británii, tu pro ně 
připravily p. uč. Břenková a p. uč. 
Šilhánová spolu s Janem Koktavým, 
žákem 8.B, který strávil loňský škol-

Evropský den jazyků na Základní škole TGM 
v Bystřici n.P.

„Bystřická zemědělská škola“ je od 
podzimu 2005 zapojena do projektu 
Adaptabilní školy – další vzdělávání. 
Tento projekt je realizován krajem 
Vysočina v rámci Operačního pro-
gramu Rozvoj lidských zdrojů, opat-
ření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve 
školách a školských zařízeních, pro-
jektové období je stanoveno od 25. 
11. 2005 do 24. 11. 2007 . 

Partnerem projektu je 11 středních 
odborných škol zřizovaných krajem, 
se kterými spolupracuje dalších 
8 škol podle odborného zaměření.

Cílem projektu je využití potenciálu 
středních a vyšších odborných škol pro 
vzdělávání dospělých v krátkodobých 
a střednědobých vzdělávacích kurzech 
pro doplnění kvalifi kace či rekvalifi ka-
ce. Snažíme se nabídnout dospělým, 
kteří již opustili počáteční vzdělávání, 
zvýšení uplatnitelnosti  na trhu prá-
ce, vyšší schopnost práci si udržet, 
umožnit jejich osobnostní rozvoj 
a tím přispět k lepší ekonomické pro-
speritě regionu.

V souvislosti s odborným zamě-
řením Vyšší odborné školy, Střed-
ní zemědělské a technické školy 
Bystřice nad Pernštejnem vzniklo 
zde středisko vzdělávání dospělých, 
které připravuje v týmu vyškole-
ných lektorů vzdělávací kurzy se 
zemědělskou tematikou. Tyto kur-
zy jsou zaměřeny na rozvoj obecně 
odborných profesních dovedností 
a znalostí absolventů a vždy obsahu-

Projekt Adaptabilní školy Projekt Adaptabilní školy 
– další vzdělávání– další vzdělávání

jí obecně prospěšná témata: životní 
prostředí a udržitelný rozvoj, moder-
ní technologie a postupy, rovné pří-
ležitosti.

V současné době jsou připravová-
ny vzdělávací programy pro dva kur-
zy. Prvním je Integrovaný manage-
ment pro vedoucí pracovníky země-
dělských subjektů, jenž je zaměřen 
na znalosti a dovednosti moderního 
řízení podniku v souladu s plat-
nou legislativou, na využití nástrojů 
managementu v oblasti řízení život-
ního prostředí, zavádění norem ISO 
a nových technologií. 

Druhým kurzem je Využití expert-
ních systémů a aplikovaných progra-
mů v zemědělské praxi, je určen pro 
THP pracovníky zemědělských sub-
jektů, soukromě hospodařící rolníky 
a širokou zemědělskou veřejnost. 
Jeho cílem je seznámení absolven-
tů s moderními možnostmi využití 
počítačů pro každodenní činnosti, 
jakými jsou vedení evidence,  opti-
malizace krmných dávek pro hos-
podářská zvířata, výběr vhodných 
odrůd nebo látek na ochranu rostlin.

Věříme, že naše práce na tomto 
projektu přispěje svým dílem k zvý-
šení vzdělanosti, profesních a odbor-
ných znalostí, lepšímu pracovnímu 
uplatnění obyvatel nejen Bystřické-
ho regionu a tím i k zvýšení kvality 
života.

Ivo Solař,
manažer projektu

ní rok na anglické škole. Odpovídal 
na všetečné dotazy malých spolužá-
ků, ukazoval učební pomůcky a seši-
ty, jež si z této země přivezl. 

Žáci 8. ročníku se zase pustili do 
nelehkého úkolu – srovnávali svoje 
překlady anglického a německého 
humoru, převáděli je také do kres-
lené podoby. Na chodbách školy si 
můžeme prohlédnout plakáty o zají-
mavostech evropských zemí vytvo-
řené žáky 7. tříd.

Pozvání na tento den přijal také 
Američan pan Dickerman, který 
působí na naší škole jako lektor ang-
ličtiny. Konverzoval s dětmi ve své 
mateřštině. 

Osmáci a deváťáci se ve dvojicích 
pokusili naučit základním frázím 
v jazyce svého partnera, tedy v ang-
ličtině a němčině. 

Smyslem projektu bylo ukázat, 
co už ti nejstarší umějí, povzbu-
dit ostatní, aby se při studiu cizího 
jazyka nedali případným nezdarem 
odradit, těm nejmladším pak ukázat, 
co zajímavého je ve škole čeká. Pro-
jekt se zdařil, děti se bavily a něco si 
i zapamatovaly. Nás učitele potěšilo 
hlavně to, že se žáci do práce pustili 
aktivně, s velkou chutí.

Jitka Jeřábková 
a Dagmar Malárová

V roce 2001 vyhlásila Rada Evro-
py 26. září Evropským dnem jazyků. 
Dala tím jasně najevo, jaký význam 
přikládá studiu jazyků v rámci sjed-
nocující se Evropy. Je pravdou, že 
na našich školách se nabídka výu-
ky cizích jazyků zúžila většinou na 
volbu mezi angličtinou a němčinou, 
další jazyky jsou vyučovány mini-
málně. 

Se zaváděním nových školních 
vzdělávacích programů se primární 
pozice přiznává angličtině, se kterou 
by se měli v průběhu základní škol-
ní docházky v budoucnu seznámit 
všichni žáci .Ostatní jazyky, včetně 
němčiny, se tak dostávají do nabídky 
jako další cizí jazyk.

Na letošní Den jazyků si několik 
žáků 4.-9. ročníku  připravilo rozhla-
sovou relaci, ve které předvedli krát-

kou ukázku v 8 evropských jazycích 
- ve slovenštině, ruštině, polštině, 
němčině, angličtině, francouzštině, 
španělštině a italštině. Všichni měli 
možnost se přesvědčit, že nejen 
angličtina nebo němčina , ale i dal-
ší jazyky stojí za to, abychom jim 
věnovali pozornost.

A protože nechceme zůstat jen u 
proklamace dalších jazyků, nabízí 
škola v současné době dětem mož-
nost zapojit se do kroužku němčiny 
pro začátečníky (je určen těm, kteří 
se dosud věnovali angličtině) a ruš-
tiny pro začátečníky. Pokud by mezi 
žáky byla příznivá odezva, není 
vyloučeno, že se další jazyk objeví 
v nabídce volitelných předmětů pro 
příští školní rok.

Jindřiška Rybnikářová,
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Skautské středisko KLEN informujeSkautské středisko KLEN informuje
Podzim už pomalu, ale jistě 

klepe na dveře Vysočiny a tak 
i skauti rozebíhají svůj podzim-
ní program. O tom, že je hodně 
nabitý, nemůže být pochyb. Ale 
co se vlastně vše událo?

Začátek září bývá vždy chaotický. 
Nejdůležitějším úkolem bylo uklidit 
klubovnu a veškerý materiál z tábo-
řiště na Vojtěchově. Usušit stanové 

plachty, sbalit velký hangár, naost-
řit sekery... Klubovna se pozvolna 
opět zkulturnila, aby mohla pro-
běhnout první středisková akce. 
Tou byla městská hra s názvem 
Klíč od karamelové věže. Zmíně-
nou hru jsme pojali jako náboro-
vou akci s možností ukázat dětem i 
rodičům program našeho střediska. 

(pokračování na str. 21)

Evropský den jazyků na ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615



KULTURA

Středa 1. listopadu – malý sál KD 
– 19.30 hodin
ASTROSHOW PETRA ME-
SSÁNYHO S PÍSNĚMI HYN-
KA TOMMA

Pořad, kde populární a uznávaný 
astrolog Petr MESSÁNY vypráví 
o různých znameních, besedu-
je s diváky a popřípadě jim věští 
budoucnost. Písně Hynka Tomma 
zajímavě doplňují tento pořad 
a dodávají Astroshow komorní 
atmosféru.
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: Kulturní dům od 
18.10.2006

Pátek 3. listopadu – velký sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT
ORCHESTR NĚHOSLAVA 
KYJOVSKÉHO
pod vedením Lenky Macháč-
kové

Jako host vystoupí zpěvák a ky-
tarista František Guman. Koncert u 
příležitosti pátého výročí založení 
orchestru je věnovaný památce 
dvou pedagogů – N. Kyjovského 
a S. Bagary.
Vstupné: dobrovolné

Úterý 7. listopadu – malý sál KD 
– 19.30 hodin
15. OCHUTNÁVKA VÍN 
Prezentace fi rmy VINAŘSTVÍ  
JIŘÍ AMBROŽ
Lužice u Hodonína, podoblast 
Slovácko

Zpívá a nejenom o víně hovoří 
Jožka Šmukař a jeho hosté.
Hlavním reklamním partnerem 
večera je fi rma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné 60 Kč, omezená kapacita 
sálu
Předprodej: Kulturní. dům od 
23.10.2006

Středa 8. listopadu – velký sál KD 
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁ-
DEK

Dopolední promítání pohádek 
pro děti od 3 do 9 let, délka cca 
50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 12 Kč, veřejnost 
17 Kč

Pátek 10. listopadu – velký sál KD 
– 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

Laskavá komedie z pera a v re-
žii Marie Poledňákové. Autorka 
komedie století S tebou mě baví 
svět a úspěšných komedií Jak 
dostat tatínka do polepšovny a Jak 
vytrhnout velrybě stoličku se po 
šestnácti letech vrátila k fi lmové 
režii a vytvořila strhující příběh. 
Opět prokázala svou jedinečnost, 
smysl pro humor i mistrovství, 

znovu diváky pobaví v laskavé 
rodinné komedii.
Tatínek Luboš, který pracuje 
v Alpách jako záchranář, přijíž-
dí domů do Prahy mnohem dřív, 
než původně slíbil. Jeho osmiletá 
dcera Amálka je nadšena, a tak 
odmítne jet na školu v přírodě, aby 
si užila tatínka. Luboš se vypraví 
do školy, aby Amálku omluvil, 
ale dopadne to tak, že nakonec 
jede do Vysokých Tater s celou 
třídou jako zdravotní doprovod. 
Své manželce slíbí, že je to jen na 
pár dní, ať tedy odjede na chalupu, 
kam za ní určitě přijede. Řetězec 
náhod a nedorozumění tomu však 
zabrání … 
Hrají: M. Etzler, I. Timková, 
J. Mádl, V. Postránecký, S. Lauri-
nová, E. Holubová a další. Režie 
a scénář: Marie Poledňáková, zvuk 
Dolby Digital 5.1 – 112 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: Kulturní dům od 
1.11.2006

Úterý 14. listopadu – velký sál KD 
– 19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, 
MILÁČKU
Uvádí Divadelní společnost  
HÁTA Praha

Marc Camoletti, je jeden z nejú-
spěšnějších francouzských autorů 
současnosti. Je mistrem zápletek, 
které jsou důvěrně známé všem 
ženám či mužům, kteří spolu 
žijí a prožívají je. Dobře situo-
vaní manželé spolu žijí řádku let 
a pomalu jim hrozí nuda. Rozhod-
nou se, že si zpestří život nevěrou. 
Jsou končiny, kde v těchto chví-
lích hrozí krveprolití, rozvody, 
nebo alespoň kravál. My jsme 
však v Paříži…

Osoby a obsazení:
Ona: Ivana Andrlová/Lucie Zed-
níčková,  On: Vladislav Beneš/
Marcel Vašinka
Bettina: Milena Dvorská/Ludmila 
Molínová,  Brigitte: Lucie Bene-
šová/Olga Želenská
Robert: Zbyšek Pantůček/Petr 
Pospíchal,  Jeniffer: Adéla Gondí-
ková/Veronika Jeníková
Bertrand: Petr Gelnar/Martin 
Sobotka
Režie: Vladislav Beneš
Vstupné: 160 Kč
Předprodej: knihkupectví od 
30.10.2006

Čtvrtek 16. listopadu – velký sál 
KD – 18.30-22.30 hodin
PRODLOUŽENÁ
účastníků kurzu taneční a spole-
čenské výchovy, hraje AJ CAPEL-
LA Brno, vstup pouze ve spole-
čenském oblečení
Vstupné: 60 Kč 

Předprodej: Kulturní dům od 
1.11.2006

Pondělí 20. listopadu – velký sál 
KD – 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
ŠIFRA MISTRA LEONARDA

Kontroverzní kniha Dana Brow-
na Šifra mistra Leonarda se stala 
ve velmi krátké době světovým 
bestsellerem. Bylo jen otázkou 
času, kdy zaujme producenty. 
Fenomenální úspěch knihy se 
pokusili adaptovat do podoby 
celovečerního fi lmu společnými 
silami J. Calley, B. Grazer a R. 
Howard. 
Proslulý symbolog R. Langdon 
je jedné noci přivolán do Louvru 
k vraždě místního správce, který 
za sebou zanechal spoustu mys-
tických stop a symbolů. S pomo-
cí policejní kryptoložky začíná 
odkrývat sérii ohromujících tajem-
ství ukrytých v dílech Leonarda 
da Vinciho, která neomylně vedou 
k pradávné organizaci, jejímž 
cílem je střežit dva tisíce let sta-
ré tajemství. Dvojice dobrodruhů 
se vydává na vzrušující výpravu 
napříč Paříží, Londýnem a Skot-
skem, během níž se zoufale snaží 
rozluštit záhadnou šifru a přijít na 
kloub tajemstvím, která mohou 
otřást samotnými základy lidské-
ho bytí…
Hrají: T. Hanks, A. Tautou, A. 
Molina, J. Reno, P. Bettany a dal-
ší
Režie: Ron Howard, zvuk Dolby 
Digital 5.1 – český dabing – 139 
minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: Kulturní dům od 
8.11.2006

Sobota 25. listopadu – velký sál 
KD – 9.00 – 15.00 hodin
Pořádá sportovně střelecký klub 
0303 Bystřice n.P.
VELKÁ CENA MĚSTA BYS-
TŘICE
ve střelbě ze vzduchových zbraní

Úterý 28. listopadu – velký sál KD 
– 8.30 a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
VÁNOČNÍ KABARET 
S ANDREOU A DODEM

Účinkuje divadélko ANDRO-
MÉDA Praha – Andrea Sousedí-
ková a Dodo Slávik
O adventních maškarách a zvy-
cích.

Děti se přenesou do dřívějších 
dob, kdy ještě v období adventu 
chodily po vesnicích různé maš-
kary – jako třeba: Lucky, Barbor-
ky, Mikuláška, Ambrož a Perech-
ta. Dozví se o starých zvycích, 
poslechnou si veselé písničky 
o všech maškarách a vyzkouší růz-

Program Kulturního domu na listopad 2006
né tématické soutěže.
Doba trvání: cca 50 minut, určeno 
dětem MŠ a 1. - 3. tř. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 25 Kč, veřejnost 
30 Kč

Úterý 28. listopadu – malý sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
IVANA TOMÁŠKOVÁ – housle
RENATA ARDAŠEVOVÁ - 
klavír

Houslistka Ivana Tomášková 
absolvovala moskevskou Kon-
zervatoř P. I. Čapkovského, poté 
AMU v Praze. Sklízí vavříny na 
pódiích v Evropě, USA, v Jižní 
Africe a v Austrálii. V současné 
době žije v Austrálii. 

Renata Ardaševová, absolvent-
ka JAMU, se zúčastnila mnoha 
mezinárodních interpretačních 
kurzů, je laureátkou Gordon Trust 
Prize v Glasgow. Je životní i umě-
leckou partnerkou klavíristy Igora 
Ardaševa. Obě ženy tvoří vzácný 
komorní celek. Jejich souhra je 
příkladná a dokazují, že interpre-
tace je umění tvůrčí, ne jen repro-
dukční. Navzdory vzdálenosti 
mezi Evropou a Austrálií, kde žijí, 
pokračují ve společných projek-
tech.
Program:  

F. Benda – Sonáta A dur
J. Brahms – Sonáta č.3 d moll
B. Martinů – Pět madrigalových 
stancí, H 287
I. Stravinskij – Duo concertante
M. de Falla – Španělský tanec

Gener. partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 80 a 40 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: Kulturní dům od 
20.11.2006

V listopadu zahajujeme kurz 
tanečních pro 

dospělé – pokročilí.
Bližší informace v kanceláři 

Kulturního domu.

Změna programu vyhrazena !
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Prodej vstupenek:

Kulturní dům
Luční 764
tel. i fax 566 552 626
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz

Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/ 
           16.00 – 18.00 /pokladna/

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



KNIHOVNA A ŠKOLSTVÍ 

Městská knihovna informuje
V měsíci září knihovna zaevidovala 123 nových knih 

a našim čtenářům nabízíme tento výběr.

Knihy pro dospělé:
Hageneder Fred  Velká kniha stromů
Motl Stanislav  Mraky nad Barrandovem
Cooper Diana  Světla andělů
Smith Wilbur A.  Nářek vlků
Roberts Nora  Černá růže
Knopp Guido  Exodus
Watt Fiona  Výtvarné nápady na Vánoce
Miles Lisa  Školní encyklopedie as
   ronomie
Kettenmann Andrea Frida Kahlo
Zagorová Hana  Milostně
Brown Sandra  Pavučina z hedvábí
Shaw Patricia  Pět vichrů
Šťovíček Jan  Mapy končí nad Nordkap-
   pem
Hay Louise L.  Já to dokážu
Camus Albert  Pád
Šimánek Leoš  Pobřeží Pacifi ku
Cimický Jan  Truhla s tisíci zámky
Morrison Toni  Milovaná
Nepil František  Hledání radosti
Chamberlain Diane  Půlnoční zátoka
Connelly Michael  Advokát
Zapletalová Marta  Editin deník
Denker Henry  Robert, můj syn

Knihy pro mládež:
Březinová Ivona  Žofi nka Ofi nka
Brezina Thomas  Dračí srdce
Crummenerl Rainer  Piráti
Tarnowski Wolfgang Rytíři
Týč Josef   Kluci brečí taky
Svěrák Zdeněk  Mám v hlavě myš Lenku
Justová Hana  Němčina v kostce
Bachner Anne  Klára a drobeček

Kontakty na naši knihovnu
tel.: 566 552 376

mobil: 723 521 892 (nové!)
fax: 566 551 590

e-mail: knihovna@bystricenp.cz
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Městská knihovna vyhlašuje v rámci 10. jubilejního 
Týdne knihoven soutěž pro všechny děti na téma:

Cesta do knihovny
Soutěž proběhne ve dvou kategoriích:
Žáci 1. stupně ZŠ – práce výtvarné (1 kus, formát A4, 
libovolná výtvarná technika)
Žáci 2. stupně ZŠ a studenti gymnázia – práce literární 
(max. 2 str. formátu A4, psané rukou, na stroji či PC)
Je ovšem  možné i oba typy práce zkombinovat ;-) 
Zamyslete se nad tím, jaké cesty vedou do knihovny…
Jaká byla třeba Vaše první cesta k nám?
Své práce odevzdávejte v dětském oddělení Městské 
knihovny do 27. 10. 2006.

Městská knihovna v Bystřici nad Pernštejnem
Vás srdečně zve na besedu s cestovatelem

JANEM VLASÁKEM
autorem knih 

Vandry s bi(ej)kem, Ze života cyklotrempa 
a Pestrý život cyklotrempa

Poutavé vyprávění doprovázené promítáním diapozitivů 
nás tentokrát zavede na BAJKAL a cestu na kole přes Sibiř 

domů. Beseda se uskuteční v úterý 7. listopadu 2006 
v 16,30 hodin v dětském oddělení Městské knihovny. 

Po besedě bude následovat autogramiáda s možností
zakoupení knih Jana Vlasáka.

E x p e d i c e 
„ S e v e r  2 0 0 6 “

Norsko je zemí, která si díky své divo-
ké a nespoutané kráse snadno získá srdce 
každého. Za svoji krásu vděčí Skandináv-
skému pevninskému ledovci, který po svém 
ústupu po sobě zanechal nádherně mode-
lovanou krajinu. Zůstala po něm hluboká 
údolí s příkrými svahy a širokým dnem, 
fjordy, zařezávající se daleko do pevni-
ny, nesčetná jezera a jezírka, ostře řezané 
horské masívy a náhorní planiny, pokryté 
jenom kamením, trávou a lišejníky. Ledo-
vec v současné době pokrývá vrcholky hor 
v západních a severních oblastech Norska 
v podobě ledovcových čapek, z nichž ledo-

vá masa stéká mohutnými splazy do okol-
ních údolí.

A právě tato místa mohli navštívit žáci ZŠ 
Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615, ZŠ 
Kamenice a studenti gymnázií z Bystřice nad 
Pernštejnem a Humpolce během další z dnes 
již tradičních expedic za poznáním přírody a 
kultury států Evropy, v letošním roce organi-
zované pod názvem „Sever 2006“.

Našim cílem se tentokrát staly přírodní 
památky na jihu Švédska a Norska: Moř-
ská biosférická rezervace Torekov, Národ-
ní park Store Mose, známý především jako 
hnízdiště mnoha ohrožených druhů ptactva, 
skalní kresby z doby kamenné u městečka 
Tanum, podmáčená rašeliniště Národního 
parku Hardangervidda a mírně adrenalino-
vá cesta přes lávky a po lanech k ledovci 
Folgefonn. Program vhodně doplnily pro-
hlídky Göteborgu a Osla, stejně jako náv-
štěva muzea lodi FRAM. Cestu zakončil 
dvoudenní pobyt na půdě partnerské ško-
ly v městě Revetal, spojený s prohlídkou 
mořského výukového centra.     

Žáci a studenti při svých výzkumech 
získali meteorologické, hydrologické a bio-
metrické údaje, které budou prezentovat 
v Městské knihovně Bystřici nad Pern-
štejnem. A jak byla expedice hodnocena? 
Zeptáme se přímo jejích účastníků, žáků 
naší školy. V pátek 1. září jsem do autobusu 

nastupovala se smíšenými pocity. Konečně 
uvidím Skandinávii, její sice pochmurnou, 
ale kouzelnou krajinu. Na druhou stranu 
– 10 dní v cizině s neznámými lidmi. Ještě 
než jsme překročili německé hranice, změ-
nila jsem názor a začala se těšit …

V prvé řadě bych se zmínila o našem 
vědeckém výzkumu. Ačkoliv jsem na začát-
ku naší výpravy sotva rozpoznala jetel od 
muškátu, nyní dokážu – především díky 
našemu biologovi Petrovi – určit asi 50 
nejrůznějších severských bylin a keřů. 
Mezi nejzajímavější exempláře patří roz-
hodně bříza laponská, ostružník moruška 

a kamyšník přímořský. 
Severský podzim je podle mého názoru 

mnohem hezčí než třeba jaro na Havaj-
ských ostrovech. Počasí – nedá se říci, že 
by nám vyloženě nepřálo – spíš se snažilo 
ukázat pravou, trochu drsnou krásu seve-
ru. Mlha a déšť dodaly krajině věrohod-
nější atmosféru Skandinávie než sluncem 
prozářená vřesoviště.

Co se týká „civilizace“, nejvíc mě nad-
chla noční procházka Oslem. Možná, že ve 
dne vypadá úplně stejně „obyčejně“ jako 
Brno, ale v noci vypadalo jako z jiného 
pohádkovějšího světa. V dřevěných červe-
ných domcích za okny bez žaluzií možná 
s lidmi žili i trolové….

Největší dojem ve mně zanechala maje-
státní, tichá krajina Hardangerviddy. Hře-
beny hor mizející v mlze, nebesky modrá 
jezera, půda houpající se pod nohama … 
prostě romantika.

Skandinávie – Švédsko a Norsko, předči-
ly mé očekávání. Myslím si, že určitě stá-
lo zato ji „v dešti a mrazu“ prohlédnout. 
A celá expedice mi dala víc než rok biologie 
a zeměpisu v lavici. Už se těším na další.

Expedice se uskutečnila za přispění 
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem a sponzor-
ského daru pana Kurta Müllera.

Mgr. Dagmar Pivková,
Mgr. Radim Štikar



ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, RŮZNÉ

Zubní pohotovost 
v říjnu a listopadu 2006

ŘÍJEN
21.10. MUDr. Milena Koutková, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
           MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n.P.
22.10. MUDr. Danuše Grénarová, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
           MUDr. Vlasta Špinarová, Štursova 487, Nové Město na Moravě
28.10. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka
           MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
29.10. MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
           MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě

LISTOPAD
  4.11. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín
           MUDr. Jana Michalová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
  5.11. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
           MUDr. Miroslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
11.11. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n.P.
           MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
12.11. MUDr. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n.P.
           MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou
17.11. MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí
           MUDr. Marie Šenkýřová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
18.11. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134
           MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265
19.11. MUDr. Magda Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí
           MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n.S.

                                                                                             

Ověření informací a sdělení změn na tel.: 566 688 219
Po-Čt 17:00-20:00, Pá 13:00-20:00
So, Ne, Svátky 8:00-20:00 (mimo pracovní dobu volat Záchranou službu)

Od měsíce října se postupně 
v Orlovně začínají rozbíhat hodiny 
pravidelných cvičení, která Orel na-
bízí také široké veřejnosti. Zájem-
ci si mohou prozatím vybrat z této 
nabídky:
- protahovací cvičení na velkých 
rehabilitačních míčích pro ženy 
– začátečnice – každé pondělí od 
18,00 do 19,00 hod a pro pokročilé 
cvičenky od 19,00 do 20,00 hod

- zdravotně rehabilitační prota-
hovací cvičení pro ženy každého 
věku (bez cvičebního nářadí, pouze 
s protahovací gumou) - každý čtvr-
tek od 19,00 do 20,00 hod
- cvičení rodičů s dětmi předškol-
ního a mladšího školního věku – 
každé úterý od 10,00 do 11,00 hod

Další sportovní a tělovýchovné 
orelské akce budou postupně opět 
oznámeny.

Pravidelná cvičení – nabídka

Každé druhé úterý v měsíci (vyjma 
června, července a srpna) se pravi-
delně odpoledne v Orlovně scházejí 
členové Sdružení křesťanských seni-
orů z klubu pro region Bystřicko. Při 
malém občerstvení je pro ně připraven 
zajímavý program, který by měl, ale-
spoň částečně, posloužit seniorům k 
vyplnění jejich volného času. Kromě 
přednášek a besed se pořádají, spo-
lečně se žďárskou organizací SKS, 

Sdružení křesťanských seniorů
nejrůznější akce, jako např. turistické 
vycházky či zajímavé poutní nebo 
poznávací zájezdy, zohledňující tuto 
věkovou kategorii občanů. Členové 
sdružení jsou zváni též na akce pořá-
dané bystřickým Orlem, který s SKS 
úzce spolupracuje. SKS, klub regi-
onu Bystřicko, zve na své schůzky 
všechny další zájemce, kteří nevědí, 
jak užitečně vyplnit svůj volný čas.

Siesta
Po absolvování trasy Štěpánov n. 

Sv., Zubštejn a Pyšolec přišlo k chuti 
účastníkům zářijového turistického 
výletu po třech zříceninách hradů 
v okolí Bystřice n. P., malé občer-
stvení. Ve stínu lesního porostu si 
plnými doušky vychutnali, před dal-
ší cestou k cíli putování, chvíle krát-
kého odpočinku. Domů se všichni 
vrátili spokojení, s novými zážitky 

Charita se představuje 
veřejnosti

V měsíci říjnu 
proběhne 9. ročník 
celostátní mediální 
kampaně na podporu 
neziskových orga-
nizací s názvem „30 

dní pro neziskový sektor“. Hlav-
ním účelem kampaně je prostřed-
nictvím neziskových organizací 
a médií informovat širokou veřej-
nost o existujících poskytovaných 
službách a možnosti být sám nápo-
mocen dobrým věcem.

Oblastní charita Žďár nad Sáza-
vou se do této kampaně zapojuje 
také, a to prostřednictvím různých 
aktivit, které pro obyvatele Žďár-
ska, Velkomeziříčska a Bystřič-
ska připravila jednotlivá zařízení. 
Jedná se o různé přednášky, infor-
mační programy, kontaktní dny, 
výstavky výrobků klientů, dny ote-
vřených dveří, apod. 

K nejzajímavějším patří přede-
vším „beseda s MUDr. Ludmilou 
Lázničkovou“ ze sdružení Centrum 
naděje a pomoci v Brně, která pro-
běhne ve středu 11. října v 15.30 
v prostorách Klubu v 9 na Okružní 
ulici pod záštitou Kopretiny – centra 
pro rodiče s dětmi. Ponorka – cent-
rum prevence je jedním z pořadate-
lů „Turné pro nízkoprahy“, kterého 
se zúčastní známé hudební skupiny 
jako Tři sestry, Wohnout a Vypsaná 
fi xa. Akce proběhne v sobotu 28. 
října v 18.00 v kulturním domě Ost-
rov v Havlíčkově Brodě. S nabídkou 
„Změřte si svůj krevní tlak“ přichází 
zdravotní sestry Charitní ošetřovatel-
ské služby , které bude možné zkon-
taktovat v dopoledních hodinách ve 
středu 18. října ve vestibulu Poli-
kliniky Žďár nad Sázavou a Domu 
zdraví ve Velkém Meziříčí. Od 4. do 
15. října bude možné navštívit výsta-
vu v kapli svaté Barbory na náměstí 
ve Žďáře nad Sázavou s názvem 
„JSME MEZI VÁMI“, která bude 
otevřena vždy v úterý, čtvrtek, pátek 
od 16.00 do 18.00 hodin a v nedě-
li od 9.00 do 12 hodin. Jedná se 
o prezentaci jednotlivých zařízení 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
spojenou s prodejní výstavou výrob-
ků našich klientů .

Kompletní seznam aktivit 
Oblastní charity Žďár nad Sáza-
vou, pořádaných v rámci kampa-
ně „30 dní pro neziskový sektor“, 
naleznete na www.zdar.caritas.cz.

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Horní 22

591 01 Žďár nad Sázavou

Tisková zpráva ze dne 27.9.2006

Kučerová M.

Kučerová M.

a obtíženi taškami nasbíraných hub.
Kučerová M.

Svaz postižených 
civilizačními chorobami

Od 16.10.2006 do 23.10.2006 pro-
bíhá v rámci celé republiky celostát-
ní týden SPCCH (Svaz postižených 
civilzačními  chorobami). Při této 
příležitosti bychom Vás rádi chtěli 
informovat o činnosti naší organiza-
ce. I v našem městě máme seniory 
a zdravotně postižené, kteří nechtějí 
prožít své dny v osamění a rádi při-
cházejí na naše klubové posezení 
tzv. „babince“. Naše kluby se schá-
zejí pravidelně po 14 dnech vždy 
v pondělí jedna skupina a v úterý 
druhá skupina. Na našich setkáních 
si rádi popovídáme, co je u koho 
nového, zavzpomínáme, probereme 
důležité věci ze společnosti a kultury 
a pravidelně popřejeme k narozeni-
nám našim členům. 

Občas si také pozveme paní 
MUDr. Milotínskou, která nám 
svým výkladem a promítáním 
snímků příblíží své cestování po 
zemích vzdálených, ale má také 
velmi zajímavé snímky i z naše-
ho blízkého okolí a města. Něko-
likrát za rok navštívíme Kulturní 
dům, kde nám pan Špaček umožní 
zakoupení vstupenek na jednotlivá 

představení se slevou. To ocení pře-
devším někteří naši členové, kteří 
raději jdou kousek cesty v Bystřici 
než aby museli překonávat dlouhé 
cestování do divadel v okolních 
městech.

Minimálně jednou za rok při-
pravujeme pro všechny naše členy 
jednodenní zájezd. Nejezdíme ni-
kam daleko, ale poznáváme krásy 
Vysočiny a přilehlého okolí, kde je 
neustále co objevovat a člověk se 
může pokochat krásnou přírodou. 
Samozřejmě, že přihlížíme ke zdra-
votnímu stavu jednotlivých přihláše-
ných členů. Doprovází nás Ing. 
H. Jurman, který si vždy připraví 
zajímavý výklad o našem okolí 
a tím se pokocháme nejen přírodou, 
ale také novými poznatky. 

Sami si tedy můžete vytvořit před-
stavu o tom, co naše sdružení dělá 
a co dává a přináší jednotlivým našim 
členům. Přijďte se k nám podívat 
a popovídat. Uvidíte, že ani v pozd-
ním věku člověk nemusí zůstat sám 
doma, ale může najít nová přátelství 
a objevovat dosud nepoznané.

Marie Odehnalová



OSOBNOSTI NAŠEHO KRAJE

BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - 10.

Tak už se to někdy přihodí, že 
člověku zazní v uších a v srdci pís-
nička, na kterou nikdy nezapomene. 
Přivoní ke kytičce z tonů a z not, 
a nikdy se už od ní neodtrhne. To byl 
případ pana Josefa Kšici. Vyrostl z něj 
vzácný pedagog, pohotový sbormistr, 
citlivý hudebník a skladatel.

Josef Kšica vychodil měšťanku 
v Bystřici, vystudoval pak v Novém 
Městě učitelský ústav (1941-1945) 
a své první učitelské místo nastou-
pil v Bystřici. Už v dalším roce 
1946 však odchází na Hlučínsko, 
kde pedagogicky působí v Hlučíně 
a v Kravařích a kde též zakládá svůj 
první dětský sbor, řídí orchestr a sbírá 
lidové písně. Po osmi letech se vrací 
do rodného kraje a působí ve Věchno-
vě (1954-1960) a v Bystřici nad Pern-
štejnem (1960-1982). Při své práci si 
rozšířil pedagogickou aprobaci a ješ-
tě vystudoval brněnskou konzervatoř 
- obor fl étna (absolvoval 1965).

Josef Kšica se věnuje své rodině 
a pak především hudbě. V Bystřici 
zakládá dětský sbor Kohoutek (jako 
jeden z prvních pracuje s dětmi tvůr-

Josef
KŠICA

Hynek Jurman

čími metodami), smíšený sbor gym-
názia a pěvecký sbor Vysočina. Ten 
vystupoval v letech 1965 – 1987 jako 
smíšený, později (1987-1992) jako 
sbor ženský. Úroveň obou těles vede 
k navázání spolupráce s řadou hudeb-
ních skladatelů (Jaroslav Křička, 
Zdeněk Blažek, Josef Blatný, Miloš 
Ištván ad.) a také k tvůrčím zájezdům 
po republice i do zahraničí.

Už v rodných Pivonicích začal pan 
Kšica sbírat a vtipně upravovat lidové 
písně. Později skládal vlastní díla pro 
fl étnu a pro své sbory. Píše články, 
pořádá semináře a hospitace ve svých 
třídách, spolupracuje s kabinetem 
hudební výchovy KPÚ v Brně. Čtvrt-
století působil v redakční radě časopi-
se Estetická výchova.

Zastavme se u skladatelské pro-
dukce Josefa Kšici. Do jeho cyklu 
„Písně pro baryton“  patří i skladba 
Otvírání pramenů (na text Mil. Bure-

* 11. 11. 1926 Pivonice
+ 25.  9. 2001 Bystřice nad
    Pernštejnem

še). Vznikla u příležitosti znovuote-
vření Národního divadla, kde je také 
rukopis uložen. Skladba Vysočině 
(1958) vznikla na milé verše Oldři-
cha Mikuláška, které autor věnoval 
městu Bystřici nad Pernštejnem. Ve 
stejném roce zkomponoval p. Kšica 
na vlastní text Hory krásné, hory 
mé. Píseň Moje země vznikla také 
na vlastní text, který později zhu-
debnil i Zbyněk Mrkos. Z dalších 
cyklů jmenujme Pivonické tance, 
Pastorely, Roční miniatury, Modlit-
bu, Ukolébavky, Hymnus, Novému 
životu, Obrázky z Vysočiny, Dvoj-
zpěvy z Vysočiny, Vernisáž či Salón 
kytic. Sbor Já se tam vrátím napsal 
pro ženský sbor, barytonové sólo 
a klavír na výběr z textů Františka 
Halase. K znovuodhalení sochy 
TGM v Bystřici složil Intrádu a sbor 
Otvírání země, k sedmdesátinám 
malíře Al. Lukáška zkomponoval 
dětský sbor Okénka rámů, k otevření 
Kulturního domu v Bystřici skladbu 
Vítej v kraji mém, vítej.

Tiskem vyšla Kšicova „Meto-
dika dětského sborového zpěvu“ 
a „Zpívané suity“ pro děti mateř-
ských škol. Jím sebrané písně z Pivo-
nic i z Hlučínska byly zveřejněny 
v „Průvodci písňovými sbírkami“. 
Samostatně vyšly „Lidové písně 
z Kravař“ (1998).

Na umělecký odkaz Josefa Kšici 
navazují jeho potomci. Dcera Ště-
pánka pracuje v hudebním oddělení 

Moravské zemské knihovny v Brně 
a zpívá v komorním sboru Capella 
Moraviae, který se specializuje na 
interpretaci renezanční duchovní hud-
by. Syn Josef je dnes hlavním varha-
níkem katedrály sv. Víta v Praze, jako 
hudebník získal celou řadu meziná-
rodních ocenění a je též sbormistrem 
a skladatelem. Na koncertech ho čas-
to doprovází zpěvem jeho žena Pavla 
Kšicová - pěvkyně, která se věnuje 
interpretaci vokálních děl autorů staré 
české hudby i děl soudobých sklada-
telů. Na varhany už koncertuje jejich 
syn Přemysl, absolvent konzervatoře 
a student AMU. 

K nedožitým 80. narozeninám 
Josefa Kšici, jedné z nejvýrazněj-
ších kulturních osobností v ději-
nách Bystřice, se chystá koncert 
z jeho skladeb - viz pozvánka na 
str. 3. Hudebně nadaná rodina z bys-
trého města na bystré vodě oboha-
cuje kulturní život širého světa…

Nové pohledy na dějiny našeho města
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O tom, že i v dnešní době se 
objeví skutečnosti, které rozšiřu-
jí, případně opravují naše znalosti 
o nejstarších dějinách Bystřice, 
svědčí objev učiněný v souvislosti 
s přípravou 3. svazku edice Ze staré 
Bystřice - Středověké městské knihy. 
Svou pomoc letos na jaře přislíbila 
i jedna z našich předních odbornic 
na středověké písmo v Čechách a na 
Moravě PhDr. Hana Pátkové PhD. 
z Karlovy univerzity. Měla k dispo-
zici kompletní skeny a přepis, přesto 
až její srpnová návštěva v Okresním 
archivu.Žďár nad Sázavou přines-
la zásadní poznatky. Dva z nejdů-
ležitějších jsou:

1) Štítek nalepený na obalu 
městské knihy i.č. 49 z let přibližně 
1470 až 1530 je čitelný (dosud nebyl 
přečten) a obsahuje text „registra 
nova konšelska/ pukkmis… se tuto 
vpi/ suje počet „ atd.

2) Pergamen, ze kterého je 
tento obal zhotoven pochází z mi-
sálu přibližně z první poloviny 
14. století a je na něm jedna iniciála 
a několik lombard.

Tyto dva objevy kladou několik 
závažných otázek:

a) protože se jedná o “nová 
registra” musela v té době existovat 

v Brně 
c) pokud bystřický kostel 

používal v polovině 14. století, tady 
ještě v době pánů z Medlova, perga-
menový a takto vyzdobený misál, 
muselo se jednat o významnou 
a bohatou osadu (dnešní náměstí 
vzniklo později v markhraběcí době 

po polovině 
14. století)

d) per-
gamen byl v 
té době drahý 
materiál, po 
v y š k r a b á n í 
původního tex-
tu se používal 
znovu, zejmé-
na k výrobě 
d ů l e ž i t ý c h 
opisů listin 
(viz problém 
středověkých 
fals); v našem 
městě se pří-

klon k podobojí zřejmě odehrál bez 
násilí a až po husitských válkách, 
náboženské knihy katolíků spolu se 
zbytky přivrženců zde mohly neru-
šeně přežít a unikly zběsilému pále-
ní (odhaduje se, že husitské bouře 
přežilo pouze asi 10% movitých cír-

kevních památek)
e) v této souvislosti je zají-

mavý údaj v publikaci o farním kos-
tele sv. Vavřince z roku 2004, kde se 
na straně 18 píše: v kostelním sklepu 
bylo v roce 1578 uloženo 21 starých 
knih; v novém seznamu kostelních 
předmětů z roku 1594 je u některých 
knih poznamenáno, že pro starost 
písma se jim porozuměni nemůže; 
soupisy byly dělány v letech, kdy 
katolickým kněžím byl vstup do 
kostela zakázán a právě tehdy moh-
lo dojít k pořádání městských knih 
a použití těch těžko čitelných perga-
menů jako materiálu pro svázání.

Je zřejmé, že na řadu otázek bude-
me těžko hledat vyčerpávající odpo-
vědi. Jisté je však jedno: Již brzo po 
svém vzniku byla Bystřice bohatým 
a důležitým sídlištěm kraje o čemž 
by svědčil pergamenový misál. 
I když se zmiňovaná stará registra 
nezachovala, byla úroveň správy 
tehdy ještě městečka ve srovnání 
s jinými tehdejšími královskými 
městy na vysoké úrovni .

 Právě i díky těmto objevům se 
nepodaří vydat letos 3. svazek edice; 
nová zjištění však plně vynahradí 
toto zpoždění. 

Petr Dvořáček 

i registra stará, tedy minimálně z let 
první poloviny 15. století. 

b) bystřičtí byli vždy velmi 
dbalí na své záznamy, které pečlivě 
chránili; ještě v době Marie Terezie 
se odvolávali na zápisy staré něko-
lik staletí; kam se tedy dostaly stará 
registra (??), neodvezl je z bystřic-

kého archivu v 30. letech 19. století 
Antonín Boček, kdy si zde “vypůj-
čil” stovky listin, což byla tehdy běž-
ná praxe badatelů, a pro neočekáva-
nou smrt je nestihl vrátit, takže 601 
bystřických položek je dnes uloženo 
v Moravském zemském archivu 
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Ing. Bohumil Kotlán

Vá ení spoluob ané,ž č
jsem rád, e Vám mohu představit ob any na eho města a integrovaných obcí, kteří se

rozhodli přijmout místo na kandidátce KS M v leto ních obecních volbách.
Jak se mů ete přesvěd it, jde o ob any různého věku, vzdělání i profese. Se li se na na í

kandidátce, proto e jim není lhostejný sou asný stav v na em městě a chtějí své znalosti,
zku enosti a energii spojit ve prospěch města a na eho regionu.

Jako lověk, kterému připadlo ji poněkolikáté stát v ele kandidátky na í strany, se
domnívám, e jde o osobnosti, které mají ob anům, tedy voli ům, co nabídnout a být
přínosem pro zastupitelstvo i dal í orgány města.

Rád bych Vás tedy pozval k aktivní ú asti ve volbách a ve Va em rozhodování Vám přál
ťastnou ruku.
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I v kon ícím volebním období byla KS M aktivní a stabilní sou ástí komunální politiky v na em městě. Prokázala to dobrou prací svých tyř zastupitelů.
Také v nadcházejících letech bude prioritou na eho úsilí zdravé, prosperující a sebevědomé město. Aby Bystřice i s integrovanými obcemi byla dobrým místem pro ivot a
práci svých ob anů a přátelsky se otevírala lidem.

Jsme pro takovou komunální politiku, která po ítá s ob anem jako s aktivním ú astníkem veřejného dění a rozhodování. Radnice musí být otevřena lidem.
Budeme prosazovat kolegiální, komunikativní a vskutku demokratické rozhodování v orgánech města, kdy vzájemná úcta, tolerance a slu nost jsou samozřejmostí, bez
ohledu na politickou příslu nost.

Jsme proti takové komunální politice, pro kterou je ob an pouhým divákem a konzumentem rozhodování nikomu se nezodpovídajících „vyvolených“. Nikdo nesmí
zacházet s městem jako se svým majetkem.

Odmítáme jakékoli projevy autoritářského stylu řízení a mocenské arogance, demagogii a vyvolávání neproduktivních sporů.
KS M neláká ob any k volbě svých kandidátů sliby, které bychom nemohli splnit, ani slovy, na která se po volbách asto zapomíná. Sázíme na rozum a cit ka dého voli e,
věříme, e doká í vybrat do zastupitelstva města kandidáty, schopné táhnout ve spole ném zájmu za jeden provaz. S lidmi pro lidi.

č Č č č

č
č č č

č

Č č č č
č

š
š ž

š
š

ž
ž ž

S LIDMI PRO LIDI

KS Mděkuje...Č

ing. Bohumilu Kotlánovi, ing. Miroslavu iklovi, Antonínu Tulisovi a

Stanislavu Císařovi za práci v zastupitelstvu a orgánech města v kon ícím

volebním období. Poděkování a úcta nále í i zesnulému zastupiteli ing.

Josefu Jelínkovi zDomanína.

Š

ž

č

Máte zájem poznat na e kandidáty osobně a znát jejich představy o ře ení dal ího rozvoje
města? Máte potřebu sdělit mo né připomínky k problematice týkající se va eho bydli tě?
Pokud ano, přijďte na

š š š
ž š š

11. Jiří Bohá

12. Jaroslav Smolík

13. Marie Horatiusová

14. Jan Kouřil

15. Bohumil Stra il

16. Milada Karásková

17. Jaromír Bene

18. Jarmila Harásková

19. Jaroslav Zich

20. Věra andorová

21. Stanislav Císař

22. Josef Rosenberg

23. Jan Jelínek

č
54 let, invalidní důchodce, len KS M

63 let, důchodce, bezpartijní

54 let, invalidní důchodkyně, bezpartijní

65 let, důchodce, len KS M

65 let, důchodce, len KS M

39 let, prodava ka, lenka KS M

56 let, provozní záme ník, len KS M

58let, zdravotní sestra, bezpartijní

59 let, dělník, bezpartijní

58 let, prodava ka, lenka KS M

45 let, řidi autobusu, bezpartijní

52 let, invalidní důchodce, bezpartijní

56 let, pekař, bezpartijní
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50 let, u itelka M , bezpartijní
Zdeňka echováČ

č Š

Ing. Bohumil Kotlán
64 let, středo kolský u itel, len KS Mš č č Č

Ing. Miroslav iklŠ
57 let, ekonom, bezpartijní

Alena Havlíková
39 let, ivnostník, bezpartijníž

Jan Sláme kač
53 let, předseda OV, len KS Mč Č

PhDr. Mgr. Josef Ka ubaš
44 let, právník, bezpartijní

Adolf Ambrož
49let, řidi traktoru, len KS Mč č Č

Antonín Tulis
57 let, invalidní důchodce, len KS Mč Č

Eva Lancmanová
63 let, důchodkyně, lenka KS Mč Č

Zdeněk Batelka
56 let, ivnostník, len KS Mž č Č

POZVÁNKAPOZVÁNKA

Veřejné setkání občanů s kandidáty KS MČ ,

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

7.7.

8.8.

9.9.

10.10.

ve středu 18. října 2006 od 17 hodin v malém sále KD v Bystřici n. P.00

které se uskute níč
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NA H L É D L I  J S M E  Z A  P L OT…
Návštěva ve Vranovském regionu 20.-22.9.  2006

Když dnešní padesátník dokon-
čoval povinnou školní docházku, 
kvetla ještě družba mezi okresy Žďár 
nad Sázavou a Vranov nad Topľou. 
Výběry okresů se utkávaly na fotbalo-
vých trávnících, Kšicův smíšený sbor 
Vysočina zpíval ve Vranově, Slováci 
se zase předváděli u nás, vzdálené 
regiony se všestranně poznávaly. Pak 
byl tři desítky let klid, aby se koneč-
ně o družbu pokusily města Bystřice 
a Vranov a jejich mikroregiony. Po 
loňské vydařené návštěvě sloven-
ských přátel (13.-15. 12. 2005) u nás 
na Bystřicku, zajeli na východní Slo-
vensko vírští ochotníci a konečně se 
uskutečnila i dlouho odkládaná cesta 
našich představitelů do nádherné kra-
jiny Vranovského regionu. Odjelo tam 

20. září 2006 sedm účastníků. Řidiči 
Ing. Karel Pačiska (Město Bystřice 
n.P.) a Ing. Hynek Jurman (TIC), dále 
Jaroslav Tulis (starosta obce Strážku), 
Augustin Holý (starosta obce Rozso-
chy), Ing. Jarmila Zemanová (Mik-
roregion Bystřicko), Mgr. Jaroslava 
Šudomová a Jaroslava Chalupníková 
(obec a divadelní soubor Vír).

Hlavním účelem návštěvy bylo 
navázat konkrétní spolupráci (přede-
vším základní školy), poznat místní 
zvyky a do budoucna připravit projek-
ty na společné akce s využitím evrop-
ských i jiných fi nančních zdrojů.

Vranovský okres leží v severo-
východní části Prešovského kraje 
(k 26. 5. 2001 byla rozloha 769 km2, 
76 540 obyvatel), skládá se z 68 obcí 
a 6 miniregionů (Hanušovce nad 

Topľou, Hlinné, Holčíkovce, Saču-
rov, Sedliská, Vranov nad Topľou). 
Dominantou jsou Slánské vrchy 
a nádrž Domaša, charakteristické 
pro region jsou zdejší opálové doly.

Vyjeli jsem z Bystřicka ráno v 7:45 
hodin a po projetí téměř celého Sloven-
ska jsme se ubytovali v 17:30 hodin v 
hotelu Dobrá ve stejnojmenné rekreač-
ní oblasti na břehu Domaše. Byli jsme 
zde všemi mile a vřele přijati.

Dalšího dne, 21. září, nás čekala 
spanilá jízda po východoslovenských 
vsích a městech. Ve všech obcích, 
které jsme navštívili, nám prezen-
tovali realizované projekty z evrop-
ských i státních zdrojů, Slovenské 
obce mnohem více čerpají fi nanční 
prostředky z EU díky jednodušším 

podmínkám, neboť na Slovensku je 
možné průběžné fi nancování.

V miniregionu Sedliská jsme 
stihli navštívit obec Jasanovce (pro-
hlídka obecního úřadu v budově 
bývalé základní školy, mateřské ško-
ly a výroby domácích nudlí), obec 
Žalobín, kde získali dotaci na rozvoj 
tradičních řemesel pro rómské ženy 
(výroba koberečků atd.), dotace na 
rómské domy (spoluúčast Rómů 
při stavění domků, domy jsou zven-
ku velice upravené a uvnitř pěkně 
vybavené). Za tento přístup k róm-
ské komunitě získala obec Žalobín 
mimořádnou cenu v soutěži Obec 
roku 2005. Zastavili jsme se také 
v obci Hencovce, kde v novém kul-
turním domě v červnu vystoupili vír-
ští ochotníci s divadelním představe-

ním „Otcové se rodí ve skříních“.
Ve Vranově nad Topľou jsme poo-

bědvali s primátorem města v restau-
raci Oáza a prohlédli si výstavu bons-
ají. V obci Čičava jsme se zúčastnili 
slavnostního otevření komunitního 
centra, které je součástí projektů 
při řešení rómské otázky. Navštívili 
jsme i klasickou cikánskou čtvrť, kde 
někteří Romové žijí ve slušně zaříze-
ných bytech, jiní ale v rozdrbaných 
přístřešcích. Všichni slušně zdravi-
li, považovali nás zřejmě za nějaké 
vysoké papaláše a kola nám nikdo 
z vozů neodmontoval. Romové dostá-
vají domy za pětinu ceny, kterou musí 
rodina odpracovat, navíc mají snížené 
nájemné. Kdo se tedy práce nebojí, 
žije i v rómské komunitě slušně.

Odpoledne nás čekala cesta do 
dubnických opálových dolů ve Slán-
ských vrších. Opál je překrásný dra-
hokam šedesáti barev, poznali a obdi-
vovali ho už lidé 500 roků před naším 
letopočtem, připisovali mu magické 
účinky. Kromě tohoto dolu se opály 
nacházejí ještě v Mexiku a Austrálii. 
Nikde jinde na světě se však nena-
šly drahé opály s takovou intenzivní 
měnící se barvou a výraznou opales-
cencií, předpokládá se, že počátky 
zdejší těžby mohou sahat do římské 
doby. Největší rozsah důlních prací 
zde proběhl v letech 1845-1880, kdy 
byla jejich nájemcem rodina Gold-
schmiedtů. V roce 1922 byla těžba 
natrvalo ukončená. Dalším unikátem 
dolů je, že zde zimuje každý rok 16 
druhů vzácných netopýrů.

Co nás ještě čekalo? Střelnice 
státních lesů v Zámutově, kde před 
válkou stával zámeček, který Němci 

při ústupu celý zlikvidovali. Byli jsme 
pozváni ke střelbě na asfaltové holu-
by. V dobrém světle se představil pře-
devším myslivec Jaroslav Tulis, pár 
ran vypálili i Gustav Holý a Hynek 
Jurman. Užívali jsme si tu především 
krásné prostředí v hlubokých lesích.

Po celý den jsme zkoušeli místní 
pokrmy, např. ovčí sýr, pirožky se 

smetanou, halušky s brynzou, lokše 
s houbovou omáčkou. Večer vyvr-
cholil posezením se starosty, kteří 
hráli na harmoniku a vozembouch. 
Nechyběl zpěv a tanec.

Poslední den jsme poznali reali-
zované projekty a život obcí v mini-
regioně Sačurov. V obci Dlhé Klčovo 
jsme navštívili moderní podnik na 
výrobu plastových oken Martin, pro-
hlídli si i místní školu. V obci Saču-
rov nás tradičně přivítali chlebem 
a solí, navíc i zpěvem místního sou-
boru Nevesty Sačurov. Členky mají 
sice průměrný věk cca 70 let, v elá-
nu však předčí dvacetileté! V Saču-
rově jsem si prohlédli též místní ZŠ 
a MŠ, kde děti vydávají svůj časopis 
Kvapka. Nechyběla ani prohlídka 
domu smutku, kde byl jeden náš člen 
zamčen a div neskončil v chladícím 
boxu…

Následoval oběd a rozloučení 
v restauraci Kanada. Na zpáteční 
cestě nás ještě čekali v městě Hanu-
šovce nad Topľou, kde jsme proběhli 
vlastivědné muzeum a etnografi c-
kou expozici Duch národa. Pak byla 
před námi dlouhatánská jízda domů 
s několika perlami cestou. Nezapo-
menutelné zůstaly především pohle-
dy na Spišský hrad, středověkou část 
Levoče a na celé panorama Vyso-
kých Tater v okolí Popradu.

Celý pobyt na východním Sloven-
sku měl jednoho společného jmeno-
vatele. Všude nás nedočkavě čekali, 
vítali, hostili a všude předváděli, co 
mají a na co jsou pyšní. Našim prů-
vodcům stále zvonily telefony, pořád 
jsme byli asi o dvě dědiny pozadu, 
všude už nás nedočkavě vyhlíželi 

a utrhávali se na své předchůdce, ať 
nás nezdržují. Slováci jsou velmi 
pohostinní a my pochopili, že není 
nic horšího, než setrvávat za vlastním 
plotem a myslit si, jak jsme dobří. 

Ať tedy vzkvétá družba, přátelství, 
předávání si zkušeností a inspirací!

Jarmila Zemanová,
 Hynek Jurman

Obec Strážek peníze za povodně dostane!
Obec Strážek opravdu peníze 

dostane! A nebude sama, spolu s ní 
dostanou dotace další tři obce, které 
původně neměly na státní pomoc 
nárok z důvodu nevyhlášení „stavu 
nouze“ v kritickém období. Přitom 
jenom v obcích Habří a Jemnice, 
spolu se Strážkem, ke kterému pat-
ří, je škoda způsobená povodněmi 
odhadnuta na částku takřka 20 mili-

onů korun. To je suma ležící mimo 
možnosti obecního rozpočtu. Spo-
lečným úsilím starostů postižených 
obcí a zejména dík opakované 
osobní intervenci hejtmana kra-
je Vysočina Miloše Vystrčila se 
podařilo, že dotace obce dostanou. 
Za takovou komunální politiku je 
nutné všem zúčastněným poděko-
vat.                                           PF

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

Zpravodaj města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                            19. strana



Město Bystřice nad Pern-
štejnem navazuje ve spoluprá-
ci s mikroregionem Bystřicko 
na úspěšnou dětskou výtvarnou 
soutěž z roku 2005, ze které 
vzešly logo projektu „Vysočinou 
za zdravím i poznáním“ a mas-
kot Svratecké vodohospodářské 
naučné stez-
ky Vodomil,  
a vypisuje 
novou vý-
t v a r n o u  
soutěž za-
m ě ř e n o u 
t e n t o k r á t 
na dětské 
zážitky a po-
z o r o v á n í 
z prázdnin, 
z přírody.

Soutěž má 
název „Ži-
vot u poto-
ků, říček a 
rybníků naší 
Vysočiny“ a je určena pro základ-
ní a výtvarné školy Bystřicka 
a Novoměstska. Práce, které 
budou do soutěže do 20.11.2006 
přijaty, budou zaměřeny na kon-
krétní místa u vod Vysočiny a na 
rostliny, zvířátka, ptáky, motýly 
a   vše další, s čím se zde  děti  při 
pozorném a ohleduplném pohy-
bu mohly o prázdninách setkat. 
Bližší podmínky soutěže obdrží 
školy uvedených regionů do 
16.10.2006. Dále je možno si je 
vyzvednout na Informačním cen-
tru v Bystřici nad Pernštejnem 

a na kontaktním místu uvedeném 
v závěru naší informace. Pod-
mínky budou také zveřejněny na 
našich internetových stránkách 
www.bystricenp.cz a www.byst-
ricko.cz.

Soutěžní práce budou použity 
pro přípravu a realizaci projektu   

„Bystř ická  
zastavení“,  
jehož kon-
krétní podo-
ba se v sou-
časné době 
projednává. 
Ze soutěž-
ních prací 
bude rovněž 
u s p o ř á d á -
na putovní 
výstava.

O výsled-
cích soutěže 
Vás budeme 
informovat.

 
Zveme Vás co nejsrdečněji 

k účasti!

Město Bystřice nad Pernštej-
nem a Mikroregion Bystřicko

Kontaktní místo: 
Kancelář Mikroregionu Bystřicko, 
Příční 405 (budova MěÚ Bystřice 
nad Pernštejnem),                
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

telefon: 566 590 399, 731 575 342
e-mail: 
mikroregionbystricko@centrum.cz

Dětské dopravní hřiště ve Strážku
Loňská statistika dopravních 

nehod byla celkově příznivá a 
počet mrtvých po mnoha letech 
klesl. V některých sledovaných 
ukazatelích důvod ke spokojenosti 
není. U nejohroženějších účastní-
ků silničního provozu, dětí, počet 
smrtelných nehod naopak vzros-
tl. Jednou z účinných metod, jak 
děti chránit, je naučit je pohybu 
v dopravě. Jedná se o dlouhodo-
bou záležitost dopravní výchovy. 
Jednou z osvědčených pomůcek, 
umožňujících působit na více 
věkových kategorií, je zřízení a 
využívání dětských dopravních 
hřišť. Toho si jsou vědomi pracov-
níci Odboru dopravy a Besipu kra-
je Vysočina a oslovili vedení obcí 
v několika vytipovaných lokalitách 
s nabídkou na možnost společné-
ho vybudování dopravního hřiště. 
K dohodě došlo s obcí Strážek, 
která je přirozeným centrem pro 

několik okolních vesnic. Hřiště 
bude sloužit k dopravní výchově 
početné skupiny dětí z širokého 
okolí. Využitelné bude pro děti od 
předškolního věku, až po obdo-
bí, kdy jako patnáctiletí získávají 
první řidičský průkaz. Dopravní 
výchova patří mezi školní aktivity 
a zájem o využívání dopravního 
hřiště projevili také účastníci škol 
v přírodě z nedalekého podmitrov-
ského Lesního penzionu. 

Podstatnou část fi nancí potřeb-
ných pro zbudování hřiště poskytne 
Krajský úřad, menší podíl investuje 
obec. A pro věčné počtáře: doprav-
ní hřiště není výdělečné, nejedná 
se o pouťovou atrakci. Ale pokud 
vezmete v úvahu, že za dobu své 
existence vychová mnoho malých 
chodců a cyklistů, kteří se budou 
v provozu pohybovat bezpečně, je 
to určitě dobrá investice.

  PF

REKONSTRUKCE ŠKOLY V PÍSEČNÉM

Tak jako každý rok i letos usedli 
žáci po prázdninách opět do lavic 
připravených a vyzdobených škol. 
Po dvou měsících volna se už vět-
šina z nich těší zase na spolužáky 
i na své učitele. Také učitelé a uči-
telky se těší na své žáky a chystají 
jim pěkně vyzdobenou školu, nové 
pomůcky a učebnice i trošku nové 
prostředí, než znali doposud. Kaž-
dou změnu děti uvítají a často také 
ocení. Je to dobrá motivace pro úsi-
lí, které budou muset opět v novém 
školním roce vynaložit. A co teprve 
prvňáčci? I když viděli prostory 
školy už při zápisu do 1. třídy, stej-
ně se těší a dychtivě očekávají, co 
ve škole bude a jaké to bude. Zkrát-
ka, když nastane ten očekávaný den, 
kdy poprvé zasednou do školních 
lavic, vše kolem láká jejich pohle-
dy, vše se leskne a je nachystané 
a vyzdobené více než jindy….

Tak nějak podobně to vypadalo 
i na začátku toho školního roku všu-
de. Ve školách malých i velkých. 
Já bych se však chtěla zastavit 
u jedné z těch malých, u málotřídní 
základní školy v Písečném.

Tato škola zahájila svůj provoz již 
v roce 1881 a nikdy se v ní nepřesta-
lo učit. Ani v těžkých dobách. Rok 
co rok do jejích lavic usedali žáci a 
získávali od svých učitelů základní 
vědomosti. Již delší dobu jsou ve ško-
le dvě třídy, kde se učí děti od 1. do 
5. ročníku. Starší děti musí dojíždět 
za dalším vzděláním do Bystřice nad 
Pernštejnem. Základní školu a Mateř-
skou školu v Písečném (tento nový 
název získala od 1.1.2006) navštěvují 
děti a žáci z obcí Písečné, Velké Jano-
vice, Vítochov, Ždánice a Karasín. 
Součástí školy je také mateřská ško-
la, školní družina a školní jídelna, ve 
které se vaří a chystá výborné jídlo 
pro děti i zaměstnance. 

Počet žáků není nijak vysoký, 
a proto je zde zajištěn individuální 
přístup ke všem a dá se říct, že pro-
středí této školičky je ve své pod-
statě téměř prostředím rodinným. 

Tak jak už to v menších obcích 
bývá, znají paní učitelky všechny 
děti i jejich rodiče nejen z abe-
cedních seznamů a dokumentace 
školy, ale především osobně. Peda-
gogické pracovnice mohou své 
poznatky o dětech a jejich rodin-
ném prostředí lépe využít při své 
práci v jejich prospěch. Myslím,že 
i rodiče tento kladný a vstřícný pří-
stup školy velmi oceňují.

Začátek letošního školního roku 
byl však v této historické budově 
poněkud ohrožen. Škola totiž pro-
cházela po 125 letech od svého 
vzniku rozsáhlou rekonstrukcí, aby 
bylo učiněno zadost všem moder-
ním požadavkům hygieny, novým 
poznatkům v oblasti vzdělávání 
a estetického cítění žáků. V nepo-
slední řadě obohacuje konečný 
vzhled školy ty, kteří jsou s ní 
téměř denně ve styku, o hrdý pocit 
sounáležitosti s časy dávno minu-
lými i s dovedností naších předků. 

Úpravy začaly ve školní jídelně 
a skončily nejen novou střechou 
pro chystanou půdní vestavbu, 
ale také nátěry a vymalováním 
tříd pastelovými barvami, novou 
podlahou a ohništěm na školní 
zahradě. Všechno dění bylo časo-
vě i jinak náročné, ale vzhledem 
k obětavosti především ředitelky 
školy a jejího manžela, dalších 
pracovnic, jejich rodinných pří-
slušníků a jiných ochotných lidí 
včetně pomoci Obecního úřadu 
v Písečném, se vše stihlo v termínu 
a školní rok mohl i zde začít tak, 
jak bylo po všech 125 let zvykem. 

V materiálech kroniky obce byla 
dobová fotografi e školy, kterou 
zdobila i malá zvonička nad vcho-
dem. Aniž by to jeden o druhém 
tušili, zalíbila se tato malá věžič-
ka současnému panu starostovi 
i paní ředitelce a oba přemýšleli
, jak to udělat, aby ji mohli obnovit 
na střeše školy. Při projednávání 
toho, jak bude nová střecha vypa-

Vyhlašujeme novou dětskou výtvarnou soutěž

ŽIVOT U POTOKŮ, ŘÍČEK A RYBNÍKŮ 
NAŠÍ VYSOČINY

(pokračování na str. 21)
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Dej mě, mamičko, dej mě do školy, 
bych se naučil drobné litery. 
Říkat litery a psát psaníčko, 
dej mě do školy, moje mamičko….



• Dubové podlahy, schody, střeš-
ní okna – 777 788 164

• Nebankovní půjčky. Telefon: 
739 097 053

• Hledáte práci? Volejte na tel.: 
732 302 998, 723 473 087

• Prodám les 2,5 ha u Bystřice 
n.P. Telefon:  603 380 729

• Prodám RD 6+2 v Doubravníku. 
Klidná boční ulice. Nová střecha, 
garáž, ZP 136m2, zahrada 665m2. 
Přímý prodej. Nezatíženo provi-
zí. RK nevolat! Cena 2.390.000,- 
Kč. Mob.: 604 804 448, e-mail: 
robon@volny.cz

•  Pronájem místnosti k podniká-
ní v Bystřici n.P. na Masaryko-
vě náměstí č. 53  k 1.10.2006. 
Informace na tel.č.732921073.

•  www.zbavteseuveru.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

INZERCE, REKLAMA, OSTATNÍ

(pokračování ze str. 20)

dat, přišla řeč i na zvoničku a oni 
se shodli na tom, že ji tam nechají 
udělat. Opravdu se toto přání usku-
tečnilo, a tak ji každý, kdo půjde 
nebo pojede kolem, může vidět 
a připomenout si, jak si škola 
vypadala při svém vzniku. 

Z příběhu školy v Písečném je 
celkem zřetelné, že když se spojí 
nápad, nadšení, úsilí, vůle, spolu-
práce a chuť udělat něco pro dru-
hé, dá se něco vytvořit. Je třeba 
nenechat se odradit některými neú-
spěchy a vydržet až do konce. Až 
do uskutečnění společného snu. 

V obci Písečné vždy dobře fun-
govala spolupráce mezi školou 
a obcí. Doufejme, že bude stále tak 
dobrá a že dá třeba opět vzniknout 
něčemu novému, užitečnému, jak  
to bylo třeba v případě rekonstruk-
ce školy. O tomto záslužném činu se 

ale moc neví také díky skromnosti 
hlavních zúčastněných. Ono není 
důležité dávat své úspěchy příliš na 
odiv a zvát hned známé osobnosti 
ke slavnostnímu přestřižení pásky, 
jak se to děje jinde. Za některé lidi 
mluví především jejich činy a čas 
vždy vše prověří…

Na závěr bych chtěla popřát 
Základní škole v Písečném i tam-
nímu obecnímu úřadu hodně štěstí 
do dalších let, hodně spokojených 
žáků, jejich rodičů, učitelů a obča-
nů. Ať může tato škola ještě dlouho 
sloužit svému účelu, vychovávat a 
vzdělávat ještě spoustu dětí v této 
své obnovené podobě. Jsem velmi 
ráda, že jsem zde také nějaký čas 
učila a stále se sem ráda vracím 
podívat se, co je nového. A teď je 
toho nového hodně!

Lenka Havlíková

ZLODĚJI  MAJÍ  VKUS

Organizátoři povedeného So-
chařského a slévárenského sym-
pozia měli jednu velkou starost. 
Že se určitě najde nějaký chma-
ták, který přes noc vystavené 
sochy ukradne. Na některé by 
potřeboval dvoukolák, ale jiné 
výtvory šlo strčit do kapsy. Pořa-
datelé přesto sochy vystavili po 
řadu dní i nocí v ulici za měst-
ským úřadem.

Vše dopadlo bezvadně. Tedy 
téměř… Žádná socha se neztra-
tila, ale zmizelo sedm dřevěných 
palet, které sloužily za podstav-
ce pod odlitky. „Paleta je dnes-
ka drahá, to si někdo pomohl,“ 
přikyvoval vedoucí fi nančního 
odboru.

Sochy neutrpěly ani šrám. Zlo-
ději mají vkus…

Hynek Jurman 

Centrem veškerého dění se stalo 
dětské hřiště nedaleko klubovny 
na Lužánkách. Vztyčení indi-
ánského obydlí, tee-pee, patři-
lo k nevídané události, lákající 
zvědavé děti jak vosy na bonbon. 
Když se pak večer uvnitř vigva-
mu rozzářil oheň, plápolající pla-
meny se sedícími skauty vytvá-
řely překrásné stínové divadlo 
uprostřed sídlištní zástavby. Brzy 
ráno se před vchodem tísnil houf 
dětí, čekajících na hru. Ta zača-
la po poledni a nabídla každému 
zúčastněnému nezapomenutelný 
zážitek z jednotlivých disciplín. 
Ať už se bojovalo na kládě, zápo-
lilo ve vzduchu na laně, či pro-
cházel egyptský labyrint, vždy 
jsme mohli pozorovat radost na 
dětských tvářích. Dlouhé zástu-
py dobyvatelů Karamelové věže 
nás příjemně překvapily a díky 
hezkému počasí se ve skautském 
městečku vystřídalo přes sto 
dětí. Karamelovou věž, předsta-
vovanou visícím lanovým žebří-
kem se sladkostmi, obklopovalo 
rovněž mnoho rodičů, napjatě 

čekajících, jak si jejich ratolesti 
poradí se záludnou překážkou. 
Malí i velcí odvážlivci dokázali 
to, k čemu by se mnohý z dospě-
láků neodhodlal. Povedenou akci 
korunovala zaplněná klubovna 
při další schůzce chlapců i děv-
čat. Organizátoři hry z řad roverů 
a rangers, tedy mladých skautů 
a skautek ve věku od 15-22 let, 
si právem zasloužili vydatnou 
adrenalinovou výpravu do pís-
kovcových roklí Toulovcových 
maštalí nedaleko Poličky. Zde 
získali náměty na oddílovou čin-
nost s dětmi a zároveň si prověři-
li svoje schopnosti a znalosti ze 
zdravovědy, orientace, týmové 
spolupráce, lezení, či logického 
myšlení. Díky svátku svatého 
Václava se víkend protáhl a všich-
ni si mohli užít krásného prostře-
dí a spousty zábavy. Načerpané 
zkušenosti a nápady tak čekají na 
své uplatnění v oddílových pod-
nicích. Proto pokud má kdokoliv 
zájem, může se přijít na schůzky 
podívat, nebo sledovat informace 
na  www.klen.mysteria.cwww.klen.mysteria.czz..

S pozdravem Luboš Gável-Upír

(pokračování ze str.7)

Skautské středisko KLEN informujeSkautské středisko KLEN informuje

REKONSTRUKCE ŠKOLY V PÍSEČNÉM

Spodní prádlo IVA 
H+H

rozšíření sortimentu

značka CROSS za super ceny

rifl e

mikiny, bundy

noční prádlo

veškeré spodní prádlo 

župany 

ponožky na spaní

halenky 

kožené bundy

Nádražní 138, Bystřice n.P.

(vedle budovy policie)
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 INZERCE

Půjčíme Vám Půjčíme Vám 
(na cokoliv)(na cokoliv)

723 473 087723 473 087

732 302 998732 302 998

dva stavební pozemky

v DOMANÍNÌ,

2 2m1340 a 1380m

- i jednotlivì.

Tel. 724 657 675

PRODÁM
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REKLAMA, INZERCE
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Sněhové frézy
nyní se slevou

20-25%

POUZE V PRODEJNÁCH

Mimořádná nabídka Mountfieldu–slevy a bonusy ke sněhovým frézám.

•  mapová satelitní
navigace

GPS navigace 
Garmin

zdarma

na sněhové frézy:

slevy 
20-25%

• elektrické
• jednostupňové
• dvoustupňové

V hodnotě 
až 20 050 Kč.

voda 
z doby ledové

zdarma

To vše v hodnotě 
6 500 Kč.

V hodnotě 
7 490 Kč. 

+ +• stáčecí přístroj
• 460 l vody Fromin
• doprava až domů

Frézy na splátky? V říjnu bez akontace, bez navýšení a 1.splátka až za 3 měsíce !!!

NOVÉ VESELÍ  Na Městečku 296, tel.: 566 667 440, Po-So 8-17, Ne 10-17
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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 nabízíme 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
pl. spojením dvou bytů

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


