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Stavíme a dokončujeme

Noví zastupitelé se představují
6. Stanislav Bartoš

1. Co vás přivedlo ke stavařské 
profesi? 

Můj  o tři roky starší kamarád 
z dětství si v patnácti letech  tuto pro-
fesi zvolil a mě inspiroval natolik, že 
už tehdy jsem se pro ni rozhodl. Para-
doxem je, že on později vystudoval 
lesnictví a u stavařiny nezůstal.

V rodině nikdy žádný stavař pře-
de mnou nebyl a zatím nevím ani 
o pokračovateli.

2. Jak vzpomínáte na léta stráve-
ná ve vedení bystřické radnice?

Především vzpomínám rád. Jednak 
to souvisí s tím, že jsem byl mladý. Do 
Bystřice n.P. jsem přišel ve svých 28 
letech a na mládí se vzpomíná vždycky  
dobře  a samozřejmě to je také tím, že 
práci,  kterou jsem dělal a dělám, mám 
rád, baví mě a přináší mi uspokojení. 

Musím říct, že od roku 1985, kdy 
jsem do Bystřice n.P. přišel,  jsem 
vždy dobře vycházel s vedením rad-
nice. Bystřice měla to štěstí, že všich-
ni předsedové nebo starostové velmi 
pragmaticky a s nadhledem řídili 
město a takto se také chovali ke svým 

podřízeným.
Také v týmu, ve kterém jsem pra-

coval,  jsem se cítil dobře a se svými 
bývalými spolupracovníky se stále 
potkávám, jak z důvodu profesního, 
tak soukromě.

Velmi mě baví  z pohledu mé profe-
se zkoumat minulost a následně na ni 
navazovat  novými nápady, projekčně 
je připravit  a také zrealizovat. Nutí 
to dívat se desetiletí zpátky, ale také 
desetiletí dopředu. Málokterá inves-
tice se dá vymyslet a postavit během 
jednoho volebního období. 

3. Působení v zastupitelstvu města 
Bystřice jste obětoval post vedoucího 
odboru na radnici. Nepřecenil jste v 
tomto případě pozici zastupitele? 

Mému rozhodnutí předcházela řada 
diskuzí se svými spolupracovníky 
a zejména s rodinou. Také zkušenosti 
z jiných měst mně napověděly, že má 
volba je správná. Již v minulosti jsem 
si dvakrát našel jinou práci, ale práce 
na radnici pro mě byla vždy zajíma-
vější. Tentokrát to bylo trochu jiné. 
Věděl jsem, že když odejdu, určitě 
práci naleznu, ale nevěděl jsem jakou 
a kde. Jisté však je, že pokud bych 
nezůstal zastupitelem, neměl bych na 
dění ve městě žádný vliv. To jsem si 
nedovedl po  22 letech práce na rad-
nici představit. 

4. Co byste chtěl ještě pro Bystři-
ci prosadit, udělat?

V prvé řadě mám na mysli mini-
málně jednu investici, která by městu 
přinesla stabilní příjem. Vzhledem, 
dnes už se dá říci, k tradici,  by tato 

Pokračování na str. 4

Již XIV. ročník Vysočiny společně 
s II. ročníkem Memoriálu bystřického 
rodáka Františka Proseckého seniora 
proběhl o vikendu v Bystřici a okolí. 

V sobotu 2.6.07 krátce po poledni 
se sjelo na bystřickém náměstí na 50 
historických vozidel a 20 motocyklů 
s datem výroby od roku 1924. Trasa 
soutěžní vyjížďky vedla z rekreační-
ho střediska Žďas v Zubří, kde byli 
všichni účastníci ubytováni, přes 
Lísek, Jimramov až do Bystřice. Zde 
proběhlo vyhodnocení Memoriálu, na 
kterém se podílelo nejen město Bys-
třice n.P., ale i bystřická fi rma Wera 
Werk a fi rma Pohoda pana Jedličky.

Veteráni opět v Bystřici

Ceny byly udělovány na ram-
pě před městským Muzeem, a to 
z rukou bystřického starosty ing. 
Pačísky a rodinných příslušníků 
Proseckých. II. etapa pak vedla přes 
Nové Město na Moravě zpět do cíle 
v Zubří, kde proběhlo vyhodnocení 
samotné soutěže. I přes nedělní deš-
tivé počasí byli učastníci spokojeni, 
a tak příští rok opět první červnový 
víkend, přislíbili svoji účast na již 
III. ročník Memoriálu a jubilejní XV. 
ročník Vysočiny, na které i Vás zvou 
pořádající Veterán Tatra klub Bystři-
ce n.P. společně s Veterán Praga Clu-
bem Brno.

František Prosecký
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 INZERCE A ZPRÁVY Z MĚSTA

_____________________________________________
� dřevostavby
� stavební systém IZOBLOK 
� samonivelační podlahy 
� anhydritové podlahy 
� sádrokartony
� zateplování fasád 
� krovy a střešní konstrukce 
� stavby na klíč

______________________________________________
� vynikající tepelné vlastnosti 
� úspora investic a nízké provozní náklady 
� možnost četných referencí 

telefon: 731 041 495 
 777 041 491 
 566 531 145 
email: info@rr-drevostavby.cz
www.rr-drevostavby.cz

Projekty a realizace 
 nízkoenergetických domů
po celé ČR

Novoměstská 32, Bystřice nad Pernštejnem 

Nové dětské hřiště na Voldáně.

Nově opravený chodník u Sokolovny. Zrevitalizovaná zóna na Sídlišti I.

Nová drogerie dm se otvírala slavnostně.

Další nová prodejna na náměstí...

Nový tip na občerstvení: cukrárna Californie na bystřickém náměstí

Nově otevřené obchody

Pro lepší život nás všech
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Narození
Duben 2007
   2.4. Adam Holeček
   3.4. Zdenek Dobeš
   7.4. Marek Krejčí 
   9.4. Karolína Hitzgerová
11.4. Helena Velenová
12.4. Adéla Balievová
13.4. Linda Satoriová
15.4. Karolína Škaroupková
21.4. Libor Jedlička 

Jubilanti

Červenec 2007
Věra Ťupová   88 let
Božena Houdková   87 let
Eliška Kubíková   86 let
Marie Havelková   85 let
Marie Ježová   75 let
Alenka Hřebíčková   75 let
Anna Havlišová   70 let
Olga Burešová   70 let

Úmrtí
Květen 2007
24.5. Jan Hello   76 let

VE VÍRU HARMONIK
V sobotu 14. července  2007 ve 14.00 hod. se bude konat v Kulturním domě ve Víru 

I. setkání harmonikářů a heligonkářů.
V odpolední části programu, který má název „Ve víru harmonik“, předvedou své umění 

ve hře na tyto hudební nástroje muzikanti přímo z Víru, ale také  muzikanti z blízkých 
i vzdálenějších měst a obcí České republiky. Jednotliví účinkující zahrají 2 až 3 skladby dle 
vlastního výběru. Po skončení koncertní části následuje volná zábava spojená s tancem.

Tuto nepochybně zajímavou kulturní akci pořádají Cestovní agentura Trčka a Obecní 
úřad ve Víru pod záštitou starosty obce Vír Ladislava Stalmacha.

Vstupné je šedesát korun.
Předprodej a rezervace vstupenek bude od 18. června 2007 v prodejně Smíšeného zboží ve Víru - Tel.: 566 575 156        

                                                                                                                                                    Robert Trčka

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

V minulém čísle měsíčníku Bys-
třicko jsem ve článku „Dlouhodobé 
soutěže v kuželkách a v bowlingu 
2006-7“ mylně uvedl jako vítěze 
dlouhodobé soutěže v kuželkách 
družstvo Rathgeber. Skutečným 
a zaslouženým vítězem této sou-
těže bylo družstvo Wera Werk. 
Hráčům i vedení fi rmy Wera Werk 
a všem čtenářům se omlouvám.

Zdeněk Mašík

Tisková oprava

Dne 2. června proběhlo na hřišti 
u kapličky dětské odpoledne. Účast 
dětí i rodičů byla hojná, pořadatelé 
děkují sponzorům, jimiž byly samo-
správa místí části Domanín, pan 
Jiří Klusák a pan Vladimír Šmerda; 
děkují účastníkům a těší se na další 
akce pořádané pro děti.

Samospráva obce oznamuje, že avi-
zovaná anketa o vůli  občanů Doma-
nína připravit v obci stavební parcely 
pro výstavbu rodinných domků se 
posouvá na měsíc červenec. Anketní 
lístky budou občanům doručeny domů 
a místem pro jejich odevzdání bude 
obchod a pohostinství.

Zdeněk Skula,
předseda

Z jednání místní 
samosprávy v Domaníně

Zleva nahoře Vít Bauer, Martin 
Střešňák, Jiří Švanda, JUDr Mar-
tina Peňázová (zástupce fi rmy Wera 
Werk), dole Tomáš Bukal.

� E R V E N E C  2007 
Datum Název akce Místo Organizátor 

�ervenec-
zá�í

S Vodomilem Zub�í zemí 
(turisticko-poznávací akce) 

mikroregion 
Byst�icko

Mikroregion
Byst�icko a m�sto

Byst�ice n.P. 
16.6-

5.7.2007
Výstava (You know and you no) V.D. Houdek p�dní prostory 

M�stského muzea 
M�stské muzeum 

29.6.-
8.7.2007

Letní kino  Dolní Rožínka-
zámecký park 

SDH Dolní 
Rožínka

4.7.2007 P�edpou�ová zábava – hraje Metaxa Vítochov  
5.7.2007 Tradi�ní Cyrilom�tod�jská pou� (za�átek mše sv. v 10.00hod.) Vítochov
5.7.2007 P�ší pochod na Cyrilometod�jskou pou� ve Vítochov� odchod z autobus. nádr. 

a od kapli�ky sv. Anny 
OREL

5.7.2007 Zajišt�ní autobusové dopravy na Cyrilometod�jskou
pou� ve Vítochov�

viz. plakátek OREL 

5.7.2007 Tane�ní zábava – hraje Metaxa Blažkov  
6.7.2007 Tane�ní zábava – hraje ANNA rock fotbalový stadion SK Byst�ice 
7.7.2007 Odhalení nové pam�tní desky Františka Kocourka Vír  

12.7.-
22.7.2007 Letní kino stadion Byst�ice n.P. SK Byst�ice n.P. 

13.7.2007 Tane�ní zábava – hrají Pikardi Blažkov  
14.7.2007 Jarmak Masarykovo nám. p. Ji�í N�mec 

14.7.2007
X-trial ZubrCup 2007 (2. ro�ník ve�ejného závodu 
t�í�lenných tým� a jednotlivc�-start v 10.00 hod.) 
www.zubrcup.cz

Uj�ov – sportovní 
areál SK Uj�ov

14.7.2007 Oslava 120.výro�í založení SDH Sulkovec a setkání 
rodák� a p�átel obce Sulkovec (9.00 hod.) Sulkovec Obec Sulkovec a 

SDH Sulkovec 

14.7.2007 I. setkání harmoniká�� a heligonká�� (14.00 hod.) Vír - KD Cestovní agentura 
TR�KA

14.7.2007 Tane�ní zábava – hrají Pikardi Píse�né – výletišt� Obec Sulkovec a 
SDH Sulkovec 

14.7.2007 Tane�ní zábava – hraje Arcus Rove�né – výletišt�
Bo�inka TJ Sokol Rove�né

14.7.2007 Tane�ní zábava – hraje Zuberská šestka Sulkovec - výletišt�

14.7.2007 Pou�ová tane�ní zábava – hraje Metaxa (21:00 hod.) Rožná – KD SK Bowling Rožná 

15.7.2007 Tradi�ní pou� Rožná  
21.7.2007 Bitva o hrad Zubštejn 2007 (14.00 hod.) Zubštejn Squirell Agency 
21.7.2007 Pou�ová zábava – hrají Pikardi Zvole  

22.7.2007 Pohár Vyso�ina MX CUP 2007 (motokrosové závody) 
vložený závod p�i ME OPEN I.M.B.A. 

Dale�ín – 
Píse�ská zmole 

Motocross sport 
Miroslav Vašek 

22.7.2007 Tradi�ní pou� Zvole  
28.7.2007 P�edpou�ová zábava – hraje Bagr Dale�ín-výletišt� SDH Dale�ín

28.7.2007 Tane�ní zábava – hraje ABC rock Rove�né – výletišt�
Bo�inka TJ Sokol Rove�né

28.7.2007 Streetball 2007 - 10. ro�ník Memoriálu Ji�ího
Šenký�e (za�. 8.00 hod.) 

asfalt. h�išt�
Sokolovna

Ji�í Šenký� ml. 

28.7.-
29.7.2007

Automobilové závody do vrchu (silnice Vír-Byst�ice
n.P.) bližší info. viz p�íští �íslo novin Byst�icko

silnice Vír – Byst�ice 
n.P.

Kolbábek Radek, 
Loukota Ji�í

29.7.2007 Pou�ová zábava – hraje Nadoraz Dale�ín - výletišt� SDH Dale�ín
30.7.2007 Tradi�ní pou� Dale�ín  



 ZPRÁVY Z RADNICE
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Dokončení ze str. 1

Noví zastupitelé se představují
investice měla být do oblasti energe-
tiky. Další investice by mohla směřo-
vat do oblasti komunikací v podobě 
sdružené investice do jejich údržby 
(technologie na výrobu živičných 
směsí a na jejich pokládání).

Další aktivity je nutné směřovat 
do oblasti cestovního ruchu, kde má 
Bystřicko velké rezervy. Jsem toho 
názoru, že terciární sféra bude do 
budoucna v naší oblasti živit nejmé-
ně polovinu obyvatel a řadu kroků  
k tomu může v současné době  udělat 
pouze samospráva. Některé projekty 
se již podařilo zrealizovat, některé 
běží v současné době, ale většina 
teprve čeká na formulaci, dotační 
prostředky, ale také na akceptaci 
veřejností. Velmi bych také přivítal 
nově formulovanou sociální politiku 
a v návaznosti na to vytvoření kvalit-
ního zázemí pro seniory.

5. Je Nové Město pro Vás srdeč-
ní záležitostí, nebo jste jej vzal 
pragmaticky jako možnost pro 
nové zaměstnání?

Moje zaměstnání je pro mě srdeč-
ní záležitostí. To, že se pro mě na-
skytla příležitost právě v Novém 
Městě na Moravě, je souhra náhod. 

Je velmi motivující, že Nové Město 
na Moravě chystá několik velkých 
i menších projektů. Jednak v oblasti 
cestovního ruchu a jednak v sociální 
oblasti. Pokud se tyto projekty podaří 
zrealizovat, posune to kvalitu života 
v Novém Městě na Moravě velmi 
výrazně dopředu.

6. Jak nejraději trávíte volný čas?
Protože mé zaměstnání nevyžadu-

je fyzickou aktivitu, kompenzuji 
tento nedostatek ve volném čase. 
O víkendech mě zaměstnává zejmé-
na chalupa a pozemky, které k ní pat-
ří. Na dovolené se především snažím 
relaxovat, a proto ji trávím se svojí 
rodinou mimo dosah zaměstnání 
a daleko od chalupy.

7. Na kterého člověka se můžete 
za každé situace spolehnout?

Na svoji ženu. Její trpělivost a oběta-
vost  je pro mě již 28 let velkou oporou. 
Společně také udržujeme velmi inten-
zivní vztahy v našich rozvětvených rodi-
nách. Když potom potřebujeme podpo-
ru nebo pomoc, vždy ji získáme.

8. Máte nějaké životní krédo, na 
něž nedáte dopustit?

Být velkorysý, nenechat se ovlivnit 
malichernostmi.

 ptal se Hynek Jurman

V průběhu minulého roku se rozje-
ly investiční akce, jejichž realizace se 
v současné době chýlí ke konci. Jed-
ná se o dokončení rozšíření hřbitova, 
v rámci kterého došlo k přeložkám 
sítí plynu a elektřiny, dále k vystavě-
ní kamenné zdi se třemi zónami pro 
lavičky. Zvýšila se kapacita hřbitova 
zejména z důvodu chybějícího pro-
storu v kolumbáriu. Hřbitov bude 
slavnostně vysvěcen 10. srpna. 

V minulém roce jsme získali 7,5 
miliónu korun ze státního rozpočtu 
na rekonstrukci tělocvičny ZŠ TGM. 
Byla zbourána nevyhovující malá 
tělocvična a vystavěna zbrusu nová. 
Zároveň došlo k výměně oken a od-
hlučnění ve velké tělocvičně. Termín 
dokončení je o prázdninách. 

Těsně před začátkem prázdnin 
bude dokončena 4. etapa rekonstrukce 
muzea, v jejímž rámci byl vytvořen 
bezbariérový přístup včetně výtahu. 
Součástí této budovy budou veřej-

Stavíme a dokončujeme
ná WC, která nám ve městě chybí. 
V letošním roce proběhne poslední 
etapa rekonstrukce muzea, jejíž sou-
částí bude úprava podkrovních prostor 
muzea pro plnohodnotné využití v rám-
ci provozu muzea (vytvoření nových 
výstavních prostor, depozitáře včetně 
elektroinstalace, topení a zdravotně-
technické instalace). Součástí projektu 
je i statické zajištění stropů mezi II. 
a III. podlažím a vydláždění vstupního 
prostoru muzea. I na tuto akci byla zís-
kána dotace ve výši 4 miliónů Kč.

A na co se můžeme těšit? Před ZŠ 
TGM dojde během prázdnin ke gene-
rální rekonstrukci parku, čímž vznikne 
další pěkná, odpočinková a klidová 
zóna ve městě. Také před ZŠ Nádražní 
bude vylepšena plocha pro parkování 
a vznikne záliv pro kontejnery tak, aby 
nebyly umístěny přímo před hlavním 
vchodem do školy. 

Josef Vojta
místostarosta

Bystřice nad Pernštejnem má na svém území celkem 25 zastávek městské 
hromadné dopravy. Z tohoto počtu je sedm zastávek zastřešených. „V letoš-
ním roce zastřešíme ještě dvě autobusové zastávky ve stejném stylu jako je 
zastávka na ulici Zahradní,“ říká místostarosta Josef Vojta a dodává: „Jedná se 
o zastávky s největším počtem lidí, tedy na ulici Hornické před budovou domu 
s pečovatelskou službou a na ulici Nádražní. Cena jedné zastřešené zastávky 
se pohybuje cca 100 000 Kč.                                                 -bk-

Autobusové zastávky

Město Bystřice nad Pernštejnem 
vyhlašuje poptávkové řízení na pro-
vozovatele veřejných WC v zadním 
traktu budovy muzea.
Základní podmínky :

Provozovatel musí mít příslušné 
živnostenské oprávnění a bude veřej-
né WC provozovat na své jméno a na 
svůj účet. Provozovatel musí zabezpe-
čit nepřetržitý provoz veřejných WC 
(např. pomocí technického prostředku 
– automatu).

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ
Provozovatel hradí veškeré provoz-

ní náklady (zejména vodu a elektřinu) 
stejně tak jako je povinen nést náklady 
běžné údržby.

Zájemci mohou předložit písem-
nou nabídku na adresu Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Ing. Aleš 
Sitař, Masarykovo náměstí 57, 593 15 
Bystřice nad Pernštejnem a to nejpoz-
ději do 15. července 2007.

Aleš Sitař, ved. odboru 
správy majetku a investic

Zastávka na ulici Zahradní.

Rada očima místostarosty

Dne 5. 6. 2007 proběhla další schů-
ze rady města, která byla, tak jak jsme 
ostatně předpokládali, dlouhá (projed-
návalo se celkem 19 bodů), hektická 
a chvílemi rušná až bouřlivá. Kromě 
rutinních a víceméně formálních bodů 
se největší diskuze rozproudila kolem 
účetních uzávěrek městských společ-
ností, výběru provozovatele kuchyně 
a cen stavebních pozemků.

Výběr provozovatele velkovýva-
řovny je proces dlouhodobý a relativ-
ně bolestný. Nechci popisovat peripe-
tie vzniku a výši investice, která byla 
mnohokrát propíraná, je všeobecně 

známá. a kterou tato rada zdědila. Rada 
došla ke dvěma možným řešením. 
Buď zachovat stávající stav s tím, že 
už nikdy nebudeme mluvit o velkový-
vařovně, ale o kuchyni, která vaří pro 
naše obě základní školy a gymnázium  
cca 900 jídel denně a investice ve výši 
65 mil. Kč bude prakticky zmařena. 
Toto řešení je prakticky bez rizika. 
Druhé a samozřejmě rizikovější řešení 
je najít fi rmu, která je v oblasti gastro-
nomie kovaná,  navázat s ní spolupráci 
ve formě mandátní smlouvy a pokusit 
se zvýšit množství odebíraných obědů 
a tím snížit ztrátu „megakuchyně“. 
Rada se rozhodla pro riskantnější vari-
antu.  Když s touto variantou seznámi-
la zastupitele, rozhodla o spolupráci 
s fi rmou GTH. 

Dalším horkým tématem bylo sta-
novení cen stavebních pozemků. Tato 
diskuze vyplynula zejména z možnosti 
prodeje dalších čtyř stavebních parcel 
v lokalitě Rovinky z důvodu uložení 
elektrického vedení do země. Rada 
stanovila s účinností od 1. 7. 2007 jed-

notnou cenu 550 Kč/m2. Samozřejmě 
se tato cena může zdát vysoká, ale 
je třeba si uvědomit, že reálná cena 
pozemku pro stavební činnost, tedy 
přivedení veškeré infrastrukturní sítě 
včetně silnic, chodníků, veřejného 
osvětlení atd. je cca 1100 Kč/m2. 

Živá diskuze se na radě také rozprou-
dila při projednávání účetních uzávě-
rek městských společností za minulý 
rok. U Bystřické tepelné s.r.o. nebylo 
prakticky o čem diskutovat, neboť 
společnost šlape jako dobře namazaný 
stroj a je v zisku. Ztráta společnosti TS 
města a. s. je nepříjemná, ale pocho-
pitelná, a to zejména ze dvou důvo-
du. Prvním je stěhování Technických 
služeb do hygienicky vyhovujících 
prostor podniku PKS a druhý předsta-
vují  staré ekologické zátěže způsobe-
né minulým vedením. Rovněž společ-
nost Areál sportu s. r. o. je ztrátová, což 
bylo způsobeno zejména chladnějším 
létem a z toho vyplývající  ztrátou na 
venkovním koupališti. Rada města 
i dozorčí rada Areálu sportu s. r. o.

 nicméně důrazně upozorňovala, že 
je ochotna mírně přispívat na  provoz 
haly, vnitřního a venkovního kou-
paliště, které slouží zejména našim 
občanům, ale není ochotna dotovat  
komerční a podnikatelské aktivity 
společnosti, tedy restauraci a ubytov-
nu, které musejí být ziskové.

Trochu klidnější a radostnější byla 
diskuse nad závěrečným účtem města 
za rok 2006, neboť město v tomto roce 
hospodařilo s přebytkem ve výši 805 
tis. Kč, a to i přes obrovský výpadek 
na straně příjmů u daně z příjmů fyzic-
kých osob. Výpadek ve výši 7,8 mil. 
Kč byl způsoben změnou daňových 
zákonů, především zavedením tzv. 
společného zdanění manželů. Příjmy 
v rozpočtu dosahovaly částky 271 
miliónů Kč, což je také velmi dobrý 
výsledek, neboť naše příjmy jsou vyš-
ší než  například příjmy ve Velkém 
Meziříčí. 

Josef Vojta,
místostarosta 

Bystřice nad Pernštejnem
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Již tradičně proběhne v létě na stadionu SK Bystřice n.P. letní kino. 
V tomto roce budeme promítat 11 fi lmů od 12. do 22. července.

PROGRAMPROGRAM
12.7. „Bestiář“
13.7. „Vratné lahve“
14.7. „Piráti z Karibiku 3“
15.7. „Spiderman 3“
16.7. „Roming“
17.7. „Mr. Bean 2“
18.7. „Krvavý diamant“
19.7. „Smrtonosná past 4“
20.7. „Obsluhoval jsem ang. krále“
21.7. „Shrek 3“
22.7. „300 – Bitva u Thermopyl“
Na kryté tribuně mají diváci možnost občerstvení, 
začátky promítání budou vždy ve 21:45 hod.
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L E T N Í  K I N OL E T N Í  K I N O

Oprava jednosměrky je v plném proudu.

ROZHOVOR S KARLEM PAČISKOU NA AKTUÁLNÍ TÉMA: POLITIKA

1. V minulém čísle Bystřicka 
se hovořilo o volbách do Senátu 
Parlamentu ČR. Vy sám o nich 
neuvažujete?

Já o volbách do senátu uvažuji 
hodně, ale ne v souvislosti se svo-
jí kandidaturou. Pro naše město 
účast v senátu nemá žádný pod-
statný vliv. Jde pouze o osobu, její 
právní vědomí a ochotu podílet se 
na schvalování kvalitních zákonů. 
Tato činnost mě nijak neoslovuje. 
Současně se senátními volbami 
na podzim roku 2008 proběhnou 
volby do krajského zastupitelstva, 

které mě zajímají velmi. Je snad 
povinností každého uvolněného 
funkcionáře snažit se zasednout 
v krajském zastupitelstvu.

2. Jaký význam mají krajské 
volby a případné členství v kraj-
ském zastupitelstvu pro města?

Pro život měst je velmi význam-
né být osobně v krajském zastupi-
telstvu nebo alespoň být členem 
některého výboru či komise. Vět-
šina fi nančních prostředků je trans-
portována prostřednictvím kraje 
a obce jsou tímto rozhodováním pří-
mo ovlivňovány. V součastné době 
má naše město malé zastoupení, 
a to pouze opozičními zastupiteli. Je 
třeba, aby místní velké strany vzaly 
kraje vážně a postavily kandidáty 
z našeho mikroregionu.

3. Hodláte kandidovat, ale 
vždyť nejste v žádné politické 
straně?

Tuto otázku jsem velmi zvažoval 
a došel k názoru, že budu nucen 
angažovat se ve větší, nejlépe parla-
mentní straně. Moje přesvědčení je 
velice jednoduché – jsem poněkud 
více sociálně naladěn než mnozí 

jiní, proto  jsem zvolil ČSSD. Touto 
stranou jsem byl osloven již mno-
hem dříve, ale nezdálo se mi odpo-
vědné koketovat se stranou, která 
se podílí na vládě a je ve velké 
oblibě. V součastné době je strana 
v opozici, opouští ji mnozí vrchol-
ní politici, a proto si myslím, že 
by měli nastoupitdalší, kteří káru 
potáhnou dál.

4. Myslíte, že budete nařčen 
z po-pulizmu a prospěchářství?

Ano, asi budu a také si umím 
představit kým! Jsem však připra-
ven nejvíce pomoci našemu městu 
na komunální úrovni a po kariéře 
v Praze netoužím.

5. Takže asi podpoříte kan-
didátku do senátu ing. Dagmar 
Zvěřinovou?

To je snad samozřejmé. Známe se 
velmi dlouho a jsem přesvědčen, že 
je ženou, která dokáže našemu regi-
onu alespoň nějak pomoci. Ostatně 
hlavní investiční peníze v minulých 
dvou letech přišly do našeho měs-
ta ze strany ČSSD a také KDU-
ČSL. Všem politikům, kteří se o ně 
zasloužili nebo naše návrhy pod-

pořili, patří velký dík všech našich 
občanů. Významnou roli mezi nimi 
hrála právě ing. Zvěřinová.

6. Otázka poslední. Jak je to 
s vaším „správcovstvím“ kon-
kurzní podstaty fi rmy pana 
Tomáška? 

Správcem jedné z jeho fi rem 
jsem byl přesně tři dny, takže prak-
ticky nebyl. Abych znal přesná 
data, musel jsem nahlédnout do 
výpisu z obchodního rejstříku, pro-
tože na přesný datum této epizodky 
jsem už dávno zapomněl. Tak tedy 
v pátek 16.2.2001 mi byl doručen 
dopis o mém ustanovení. Já jsem 
byl zrovna přednostou Okresního 
úřadu ve Žďáře nad Sázavou, takže 
jsem okamžitě odepsal krajskému 
soudu, abych byl funkce zproštěn. 
Hned v pondělí 19.2.2001 se tak 
stalo. Logicky jsem žádné papíry 
fi rmy, ani účetnictví neviděl a s pa-
nem Tomáškem se ani nesetkal. 
Kdo je gramotný, může si tato fakta 
najít sám na stránkách ministerstva 
spravedlnosti v obchodním rejstří-
ku. Jsem věčný optimista a věřím, 
že to umí najít i pan Novotný.

-red-
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UMÍTE SE POPRAT SE ŽRA-
LOKEM?

Umíte se poprat se žralokem? 
Co uděláte, když Vám za zády tiká 
bomba? Umíte pilotovat helikoptéru? 
Pokud ne, propásli jste jedinečnou 
příležitost, jak se o těchto věcech do-
zvědět v naší špiónské akademii.

Probíhala v Rekreačním středis-
ku Prudká od 5. do 7. května 2007 
a zúčastnili se jí žáci 5. A – třídy 
s rozšířeným vyučováním cizích 
jazyků ze ZŠ TGM v Bystřici nad 
Pernštejnem, kteří zde absolvovali již 
třetí rok svého jazykového pobytu, 
a jak jste už jistě poznali, tématem 
letošního kurzu byla špionáž. Každý 
ví, že správný agent musí být nejen 
mrštný, silný a rychlý, ale také dosta-
tečně bystrý, nápaditý a schopný 
komunikovat kdekoliv na světě. Pro-
to se formou her a komunikací s rodi-
lým mluvčím a doslova celodenním 
– i nočním – programem zdokonalili 
ve slovní zásobě, poslechu i konver-
zaci. Zúčastnili se několika tajných 
misí, rozluštili spoustu šifer a kódů 
a dokázali si poradit i s výrobou 
zapeklitých agentských strojů. 
Z pohledu vyučujících se pobyt jako 
již tradičně vydařil. A co na to děti?

Honzík – Bylo to super, hned bych 
si to zopakoval.

ZPRÁVY (TÉMĚŘ PRÁZDNINOVÉ) ZE ZŠ TGM

Helenka – Hry byly moc pěkné, 
dobře vymyšlené a některé velmi na-
máhavé pro naše mozkové závity…

Z. Šilhánová, R. Břenková

NA ZKUŠENÉ S ANGLIČTI-
NOU

Ve dnech 10.-12.5. 2007 se žáci 
3. A ZŠ TGM vypravili na třídenní 
„zkušenou do světa“. Překročili sice 
jenom hranice našeho kraje, ale duší 
i myslí se ocitli v daleké Anglii. Pro-
tože se jednalo o žáky ze třídy s rozší-
řenou výukou cizích jazyků, která se 
v příštím školním roce na naší škole 
otevře již počtvrté, mohli si všichni 
upevnit a rozšířit svoje znalosti ang-
ličtiny.

 J. Vojtová, V. Šikulová 

STUDIO „PASTELKA“
ZŠ TGM opět letos otevřela dveře 

všem předškolákům, kteří nastou-
pí v září do prvních tříd naší školy, 
i jejich rodičům. Od poloviny března 
se vždy ve středu setkávali budoucí 
prvňáčci se svými paními učitelkami, 
rodiče besedovali o prvních školních 
krůčcích svých dětí. Paní učitelky 
ve studiu Pastelka měly připraveno 
mnoho různorodých činností, kde se 
mohly děti seberealizovat. Malovaly, 
zpívaly, počítaly, vystřihovaly, hrály 

různé hry, při kterých si rozpohy-
bovaly jazýčky. Děvčata i chlapci si 
z každé hodiny odnášeli svůj „domácí 
úkol“, který si doma plnili a v násle-
dující společné hodině ho patřičně 
prezentovali. Za splnění byli vždy 
odměněni. Náplň jednotlivých odpo-
ledních setkání děti pravidelně samo-
statně hodnotily formou „smajlíků“. 
Poslední den byl slavnostně završen 
předáním pochvalných listů a společ-
ným fotografováním.

Hlavním záměrem přípravného 
studia je, aby se budoucí žáci adap-
tovali na nové prostředí školy, sžili se 
s novým kolektivem dětí a poznali 
svoji paní učitelku. Ukázalo se, že 
předškoláci jsou z mateřské školy 
dobře připraveni, že PASTELKU 
navštěvují rádi a že do školy se těší.

J. Bártová, V. Šikulová

1. ČERVEN - DEN DĚTÍ
Děti 1. stupně ZŠ TGM oslavily 

svátek podle svých představ. Paní 
učitelky pro ně připravily dopoledne 
plné zábavných soutěží a sportovních 
klání. Žáci 1. – 3. ročníku si zasoutěži-
li v netradičních disciplínách – běh ve 
velkých gumácích, slalom s míčkem 
na lžičce, skákání v pytlích, srážení 
kuželek, hod na cíl, házení krouž-
ků, běh dvojic svázaných na rukou 

a nohou, slalom s kelímkem naplně-
ným vodou a závod v přemísťování 
na podložkách. Čtvrťáci a páťáci si 
změřili své síly ve fotbalu a fl orbalu. 
Následovalo malování na asfalt a děti 
se také vyřádily na zahradě školní 
družiny. Sváteční dopoledne zakon-
čily diskotékou. Na rozjasněných 
tvářích dětí byla znát spokojenost.

J. Zítková

KAŠPÁRKOVY ČERTOVINY
Po dvě čtvrteční dopoledne 3. 

a 10. května se velká tělocvična ZŠ 
TGM proměnila v divadelní sál, 
v němž jeviště patřilo malým hercům 
z divadelního kroužku a v hledišti coby 
diváci zasedli ostatní žáci z 1. stupně 
naší školy. Vtipný příběh nebojácné-
ho ševce, který s pomocí Kašpárka 
dokázal vyzrát nad nástrahami čertů 
z pekla a přelstít vychytralou šenkýř-
ku, nacvičili pro své spolužáky chlap-
ci a děvčata, kteří se pravidelně schá-
zeli v divadelním kroužku. Že své role 
nastudovali bravurně a jejich herecké 
výkony byly místy téměř profesionál-
ní, mohou potvrdit i děti z mateřské 
školy Korálky a žáci Základní ško-
ly – Masarykovo náměstí, kteří se 
v reprízách mohli Kašpárkovým čer-
tovinám zasmát také.

H. Nosková

Víte, která řemesla uměli naši 
předkové? Chtěli byste si je 
vyzkoušet a naučit se je?

Tuto možnost měli a využili jí 
členové klubu Pampeliška ZŠ Bys-
třice n.P., Nádražní 615. Od 18. 
5.-20.5. strávili zajímavý víkend 
v krásném historickém prostředí 
Archeoskanzenu v Modré. Modrá 
je malá vesnička, která se nachá-
zí nedaleko Uherského Hradiš-
tě  a těsně sousedí s Velehradem. 
Archeologický skanzen v Modré 
představuje ideální podobu slovan-
ského opevněného sídliště z doby 
Velké Moravy.

Členové jednotlivých klubů si 
mohli  vyzkoušet tato řemesla: 
umělecké kování, výrobu kera-
miky-točení na kruhu, tkaní na 
hrábích,  vyřezávání valašských 
holubiček a jiných předmětů 
z překližky, šití valašských pane-

Výuka starých řemesel 
„Od staré Moravy až po současnost“

nek, výrobu náramků z perliček, 
malování na hedvábí, drátkování 
a řemesla z doby Velké Moravy 
– tkaní lemů, impregnaci kůží vče-
lím voskem, pečení chleba. Pro-
hlédli si také dobové zbraně. 

Večery byly doplněny kulturním 
programem, o který se postarali 
členové klubů Pampeliška-  diva-
dlo, tanec, zpěv a  hra na hudební 
nástroje.

Sobotní večer zakončili míst-
ní skauti ohňovým představením. 
Neděle byla věnována  turistice 
a výstupu na nejvyšší horu Chřibů 
Brdo, na které je kamenná rozhled-
na.

Všichni zúčastnění měli radost 
nejen z příjemně strávených vol-
ných dnů, ale mohli se také po-
chlubit  vlastními výrobky.

Alexandra Gabrielová
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
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V červnu loňského roku se Gym-
názium Bystřice nad Pernštejnem 
pod vedením Mgr. Pavly Filipové 
a Mgr. Davida Veselého zapojilo 
do nové mezinárodní spolupráce 
středoevropských škol pod názvem 
ACES (Asociace středoevropských 
škol). 

Po dvou setkáních, která se kona-
la v rakouské Vídni jsme navázali 
užší kontakt se dvěma chorvatský-
mi školami z měst Trogir a Zagreb. 
Hlavním smyslem našeho společ-
ného projektu bylo navštívit obě 
města a vzájemně se poznat. Práce 
se nesla pod názvem „UNITY IN 
DIVERSITY“ neboli „Jednotnost 
v rozdílech“. Každá škola připravila 
10 předmětů symbolizujících oblast 
jednotlivých měst.

Studenti naší školy sháněli 
škrdlovické sklo, lepili model Pern-
štejna, malovali obrázek Vysočiny, 
zajistili i podpis známé rychlobrus-
lařky Sáblíkové atd. Každý předmět 
byl představen na internetových 
stránkách a ve 3 jazycích (něm-
čina, angličtina, čeština) k němu 
byla napsána jeho stručná historie, 
či nějaký příběh. Stejnou náplní 
projektu se zabývali chorvatští stu-
denti. Vyvrcholením činnosti byla 
návštěva Chorvatska, která se kona-
la ve dnech 2. – 6. června 2007. 
Zde měly být předměty na náměstí 
v přímořském Trogiru vydraženy 
a výnos z prodeje byl darován těž-
ce postiženému studentovi z místní 
školy. 

20 zúčastněných studentů naší 
školy bydlelo v chorvatských rodi-
nách a program zajišťovala p. učitel-
ka Silvana Rožič z Trogiru. Zakon-
čením naší práce bude příjezd žáků 
z obou chorvatských škol v říjnu 
2007. Máme možnost oplatit jejich 
milou pohostinnost. Akce byla 
fi nančně podporována garantem 
celého projektu ACES, rakouskou 
ERSTE Bank. A jak se na celou akci 
dívají naši zúčastnění studenti? Jak 
akce probíhala? Co nového projekt 
přinesl? Co se nám líbilo či nelíbilo? 
Jak rozdílná je mentalita lidí? 
Anežka Michnová:

Myslím si, že Chorvati žijí 

Jednotnost v rozdílech

v chaosu a klidu zároveň, s ničím 
si moc nelámou hlavu. Studentům 
učitelé dovolují kouřit i ve škole 
(i když je to nejlepší škola v Chor-
vatsku), na chodbách jejich gymná-
zia to vypadá pořád jako o přestávce, 
dopolední a odpolední vyučování 
se po týdnu střídá… Narozdíl od 
nás se moc nezabývají jídlem, takže 
jsem většinou snídala nebo večeře-
la sama. Z hlediska poznání povahy 
jiného národa splnil výjezd moje 
očekávání na 100%. Jenom pro-
dej předmětů, které jsme u nás tak 
pracně sháněli, a které se staly před-
mětem údivu chorvatských celníků, 
to nedopadlo nejlépe, ale reklamu 
jsme měli dostatečnou (byl infor-
mován místní tisk, rozhlas i tele-
vize), takže to možná ztroskotalo 
na neochotě lidí. Co se negativních 
zážitků týká, nejotřesnější mi připa-
daly WC na hranicích, skutečnost, 
že skoro nikde nebyly odpadkové 
koše (ještěže mají zametače, kteří 
hned všechno uklidili) a příšerně 
špinavé moře. A nezájem o Pern-
štejn a spol. A…mexické telenove-
ly s chorvatskými titulky.
Veronika Pečinková: 

Všichni jsme se těšili na koupání 
v moři, které se „díky“ dešti neko-
nalo, takže nejlepší část výletu byla 
večerní návštěva diskobaru, kde 
jsme si všichni užili spoustu leg-
race. Jak s Čechy tak s Chorvaty. 
Poslední den jsme na náměstí pro-
dávali právě ony pro naši oblast 
typické věci. Poobědvali jsme 
v restauraci. Hádejte co. Zase řízek. 
Jindřich prohlásil, že řízek už nech-
ce půl roku ani vidět a my ostatní 
jsme se k němu přidali. Odpoled-
ne jsme se rozloučili s rodinami, 
dostali jsme dary a už jsme uháněli 
k autobusu, který nás měl dovézt 
zpátky domů. Rozloučili jsme se 
a zamávali si z autobusu. Tím pro 
nás vlastně skončilo několikadenní 
dobrodružství jménem ACES. Co 
mi tato výměna dala? Poznala jsem 
spoustu nových lidí, zažila nové 
zážitky, zdokonalila se v cizím 
jazyce. Jako hlavní přínos ale vidím 
to, že naši třídu projekt stmelil více 
dohromady. Těším se, až Lidia při-

jede k nám. Bude zase legrace.
Radka Loukotová:

Přijetí v Chorvatsku bylo poněk-
du rozpačité, neboť jsme vyskočili 
z autobusu před bandu cizích lidí, 
u kterých jsme měli strávit násle-
dujících několik desítek hodin. 
Nikdo nevěděl, jestli jeho rodina 
bude fajn, jestli se domluví, jestli 
bude o čem si povidat... Ale nutno 
říct, ze toto byl poslední rozpačitý 
moment. Moje „draga“ Nataša byla 
po celou dobu výborná, stejně jako 
jeji sympatická máma. Ohromně 
jsme si sedli a prožvanili většinu dní 
a nocí. Doufám, že to bude podob-
ně probíhat i tady v Bystřici, a že jí 

budu moci oplatit její pohostinnost 
a laskavost po celou dobu mého 
pobytu. Pro mě je přínos v získá-
ní nové kamarádky (a taky azylu 
v přímořském letovisku, procvičení 
(a možná i zdokonalení) angličtiny, 
poznání jiného kousku světa a pár 
nových chorvatských vět. Myslím, 
že to nebylo přínosné jen pro jed-
notlivce, ale pro celý kolektiv - opět 
jsme si vyzkoušeli, že jsme schop-
ni strávit spolu delší časový úsek 
a dokonce si přitom užít i spoustu 
zábavy - třeba by to mohlo vést 
i k tomu, že se časem domluvíme 
na nějaké společné akce.

Třicet jedna žáků naší školy se 
svým pedagogickým doprovodem se 
ve dnech 22. – 26.května zúčastnilo 
mezinárodního setkání středoškol-
ské mládeže, které se uskutečnilo na 
našich partnerských školách v Maďar-
sku a na Slovensku.

První část setkání proběhla v ma-
ďarském městečku Szécsény, kde 
jsme byli hosty střední zemědělské 
školy Lipthaye Bély. Na školním 
hospodářství této školy proběhly ve 
středu 24.5.2007 soutěže v odborných 
dovednostech. Soutěží se kromě našich 
a domácích stu-
dentů zúčast-
nili i studenti 
ze Slovenska. 
D i sc ip l í ny, 
ve kterých se 
soutěžilo, byly 
zaměřeny prá-
vě na odbor-
né znalosti 
a dovednosti z oblasti zemědělství 
a umožnily tak studentům ověřit si, 
jak je dokáží uplatnit v praxi. Šlo 
například o jízdu zručnosti traktorem 
s přívěsem, poznávání rostlin a semen, 
opravu zemědělské techniky, sázení 
stromů a další.

Vlastní soutěž byla velice vyrovna-
ná a soutěžící svými výkony prokazo-
vali, že se na disciplíny dobře připravi-
li. Vítězem se nakonec stala pořádající 
škola ze Szécsény a naši žáci skončili 
jako třetí. Pořadatelé kromě soutěží 
připravili rovněž bohatý doprovodný 
program a tak všichni účastníci prožili 
za pěkného slunečného počasí velice 
příjemný den. Následující den pro nás 
maďarští hostitelé připravili výlet po 
zajímavostech v blízkém okolí a večer 
se naše skupina přesunula do sloven-
ského města Šahy. 

Zde nás čekaly v pátek 25.5.2007 
již tradiční sportovní soutěže, které 
organizovala naše partnerská ZSŠ 
Šahy. Soutěží se kromě nás účast-
nilo dalších sedm středních škol ze 
Slovenska i Maďarska. V turnaji ve 
stolním tenise obsadilo naše družstvo 
2. místo a náš student Michal Šikula 
byl vyhlášen nejlepším hráčem. Rov-
něž v branném závodě jsme skončili 

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem se zúčastnila 
mezinárodního víceboje středoškolské mládeže

David Veselý

druzí a nejlepším jednotlivcem byl 
vyhlášen náš student Aleš Lunda. 
V turnaji v malé kopané skonči-
la naše děvčata jako pátá a chlapci 
absolvovali kvalitně obsazený turnaj 
ve velkém stylu, aby si za mohutné-
ho povzbuzování celé naší výpravy 
v závěrečném fi nále vybojovali vítěz-
ný pohár. Za zmínku stojí skóre 20 : 1,
se kterým celý turnaj absolvovali. 
Celkově jsme se tak umístili v soutěži 
škol na druhém místě s minimálním 
odstupem za Gymnáziem Šahy. 

Celé setkání probíhalo za podpory 
Města Bystřice 
nad Pernštejnem 
a Asociace spor-
tovních středo-
školských klubů 
ČR. Hlavním 
smyslem setkání 
studentů a peda-
gogů z různých 
zemí bylo umož-

nit vzájemnou výměnu zkušeností, 
navázání nových přátelství, a také si 
formou soutěží ověřit vlastní znalosti 
a schopnosti. Tato mezinárodní spolu-
práce již existuje v různých obměnách 
xx let a byli bychom velmi rádi, kdy-
by se v ní nejen pokračovalo, ale aby 
došlo k zapojení i dalších zahraničních 
škol, se kterými jsme v posledních 
letech navázali spolupráci. 

Družebnímu setkání předcházelo 
ve dnech 24. – 27. dubna pozvání, 
kterého se zúčastnili zástupci naší 
školy a starosta města Bystřice nad 
Pernštejnem Ing. Karel Pačiska. 
Uskutečnilo se u příležitosti padesá-
tého výročí založení školy na Sloven-
sku a šedesátého výročí trvání školy 
v Maďarsku. Neslo se v duchu vzá-
jemné kolegiality a národní kultury. 
Velký obdiv byl vznášen na adresu 
bystřického starosty, který si dokázal 
udělat ve svém nabitém programu 
okénko pro školství v zahraničí.

Na závěr mi nezbývá než podě-
kovat všem soutěžícím za výbornou 
reprezentaci naší školy a rovněž všem 
ostatním, kteří se jakýmkoli způso-
bem podíleli na organizačním zajiš-
tění této akce.

M. Novák



 ZAJÍMAVOSTI ŠKOLSTVÍ

Máte doma dítě, které pěkně zpí-
vá? Pak se nemusíte příliš obávat, 
že by v Bystřici jeho nadání zůstalo 
ležet ladem. Na přehlídce dětských 
pěveckých sborů „Zpívám, zpíváš, 
zpíváme,…“ se totiž v pátek 25. květ-
na v kulturním domě sešlo hned pět 
souborů z našeho města – dva z pořá-
dající Základní školy T.G. Masaryka, 
po jednom ze ZUŠ, Základní školy 
Nádražní a Gymnázia. Desátý, jubi-
lejní ročník svou účastí dále podpořili 
zpěváčci z Blanska, Bystrého, Leto-
vic, Olešnice, Nedvědice, Nového 
Veselí a Žďáru n. S. Na 280 dětských 
hlasů z 12 sborů opět zaplnilo prostor 
velkého sálu KD a vzájemně porov-
nalo své výkony.

Nejmenší prvňáčci byli jako vždy 
nejen roztomilí, ale už i oni před-
vedli, že zpívají dobře a s chutí. 

PŘEHLÍDKA SBORŮ PODESÁTÉ

S věkem zpěváků, jejich vyspělostí 
a zkušenostmi se proměňoval reper-
toár a je pochopitelné a správné, že 
také kvalita.

Přehlídka není soutěžní, proto na ní 
bývá méně napětí, nervozity a trémy. 
Děti jsou rády, že mohou sobě navzá-
jem i dalším návštěvníkům zazpívat 
pro radost. Snad by ji měl také pan 
učitel Josef Kšica, jehož nedožité 
osmdesátiny jsme si připomněli.

Děkujeme Kulturnímu domu 
v Bystřici jako spolupořadateli pře-
hlídky a samozřejmě všem partnerům 
za jejich ochotu a vstřícnost podpořit 
dětské zpívání. Na oplátku slíbíme, 
že ani příští rok tuto bystřickou tradici 
neporušíme a spolu se zpěváky rádi 
zahájíme novou dekádu. 

Jaroslav Sláma
ředitel ZŠ TGM

Základní škola Bystřice nad Pernštej-
nem, Masarykovo náměstí 60
Nabízí pro Vaše děti:

Vzdělávání podle nového Školního 
vzdělávacího programu od 1.9.2007 
pro žáky s lehkým mentálním 
postižením. Tato výuka bude zahájena 
v 1. a 6. ročníku a bude postupovat 
v každém dalším školním roce o je-
den ročník výše. Vedle běžných 
předmětů bude zahájena výuka cizí-
ho jazyka (angličtina) od 6. ročníku, 
od 3. ročníku předmět informační 
a komunikační technologie.

Poskytujeme především vzdě-
lávání pro žáky se zdravotním 
postižením, to znamená, že se u nás 
mohou učit děti, které by v souvislosti 
s náročností běžných škol těžko uči-
vo doháněly nebo zvládaly. Vzdě-
lávací program na tuto skutečnost 
pamatuje. Učivo je rozložené do 
delšího časového období a tedy pro-
bíráno pomalejším tempem. Celkový 
obsah učiva je zaměřen na praktický 
život. Při výuce využíváme počíta-
čů ve dvou počítačových učebnách. 
Máme dostatek výukových progra-
mů pro základní vyučovací předmě-
ty ve všech ročnících. Pamatujeme 
i na bezbariérovost, kterou již máme 

Šance pro Vaše dítě

kompletně vyřešenou v 1. podlaží. 
K dispozici máme i schodolez, kte-
rým řešíme přesun imobilních žáků 
do 2. podlaží. V naší škole se tudíž 
mohou vzdělávat i vozíčkáři.

V odpoledních hodinách je k dis-
pozici školní družina. Pravidelně kaž-
doročně funguje několik zájmových 
útvarů (kroužků) : práce s počítačem, 
základy angličtiny, hudebně taneční 
kroužek, cvičení s míči a další. Všem 
rodičům, kteří se chtějí o vzděláva-
cích možnostech v naší škole dozvě-
dět více, rádi poskytneme veškeré 
informace.

Po absolvování naší školy mají 
žáci možnost studia především učeb-
ních oborů v níže uvedených nejbliž-
ších školách.
-Vyšší odborná škola, Střední odbor-
ná škola zemědělsko - technická Bys-
třice n. Pern.
-Odborné učiliště a Praktická škola 
Olešnice na Moravě
-Odborné učiliště a praktická škola 
Lomená 44 Brno

O jednotlivých učebních oborech 
v uvedených školách Vám rádi podá-
me informace. Kontakt: 556 552 032, 
e-mail:buchjo@quick.cz

Josef Buchta, řed. školy

Itálie podruhé (ale stále stejně krásná)
Základní škola Bystřice nad Pern-

štejnem, Nádražní 615, tento rok díky 
projektu Socrates již podruhé vycesto-
vala na projektovou schůzku. Tento-
krát, stejně jako před rokem a půl, do 
městečka Máglie na jihu Itálie. Vyjeli 
jsme celkem čtyři. Dva žáci (Petra 
Findejsová, Pavel Koukal) a dva učite-
lé (Věra Slámová, Radim Štikar).

Cesta začala 8. května z bystřic-
kého vlakového nádraží, kde jsme se 
rozloučili s rodiči a vyjeli směr Pra-
ha - Ruzyně. Tady nás čekalo celní 
odbavení a let přes Řím do Brindisi, 
kde už čekala učitelka Laura, italská 
koordinátorka našeho společného 
projektu, která nás předala našim 
„novým hostitelským rodinám“. 
U nich jsme prožili celý další týden.

Italové si pro nás připravili pes-
trý program, takže o zábavu bylo 
postaráno. Kromě prezentace naší 
celoroční práce na projektu „Zdravé 
stravovací návyky pro 21. století“ 
v italské škole, před kolegy z Mág-
lie a partnery z Polska a Španělska, 
bylo účelem naší cesty i poznávání 
regionu „Grecia Salentina“. Shro-
mažďovali jsme informace o tamním 
životním stylu, zvycích, historii regi-
onu, vzdělávacím systému, stravová-
ní, denním režimu nebo typických 
plodinách kraje Salento. Byli jsme 
v kostelech, pevnostech, pekárně, 
tkalcovně, středověké lisovně olivo-
vého aleje ale ze všeho nejlepší bylo 

moře. Už začátkem května příjemně 
teplé a, jak se na samém jihu Itálie 
sluší a patří, dokonale čisté. No, Italo-
vé nás přesvědčovali svým „freddo“, 
že je studená voda, načež my jsme se 
s radostí vykoupali. A co nás překva-
pilo nejvíc? Že se doma nezouvají? 
Pizzu jí bez neobložených okrajů, 
které odstřihují nůžkami? To byla 
maličkost proti okamžiku, kdy jsme 
sedli do auta. Italové jako řidiči by 
v České republice moc neuspěli. Sed-
nout za volant a nepřipoutat se, pustit 
si rádio, zatelefonovat kamarádovi: 
to by nebylo až tak hrozné. Ale když 
si při všem ještě zapálili cigaretu 
a ručička na tachometru míří k čís-
lovce 150 kilometrů za hodinu v úzké 
italské uličce, opravdu se nám tajil 
dech a modlili jsme se, aby v proti-
směru nevyjelo auto s podobně „free 
a cool“ řidičem.

Ale i tohle jsme přežili bez úhony 
a 14. května jsme skoro se slzičkami 
v očích zamávali novým známým 
a hurá domů. Cesta na sever měla kro-
mě Říma zastávku i v Miláně, odkud 
jsme letěli konečně do Prahy a potom 
už jen vlakem zpátky do Bystřice. 
V Česku to bylo úplně úžasné, pro-
tože jsme zase viděli zelené stromy, 
keře a trávu. Ani nevíte, jak nám 
za ten týden chyběly. V jižní Itálii 
potkáte jenom šedozelené olivovníky 
a vyprahlou hnědočervenou zemi, kde 
bez závlah nevyroste ani plevel, tedy 

mimo tmavě modrého moře.
Náš projekt bude pokračovat 

i příští školní rok. Čeká nás ještě 
druhá schůzka v únorové (a, doufej-
me, úplně zimní) Bystřici a v červnu 
2008 již úplné rozloučení u hlav-
ních koordinátorů v polské Poznani, 
kromě každodenní práce ve škole 
o zdravých stravovacích návycích 
během hodin domácnosti a rodinné 
výchovy i jiných předmětů, samo-
zřejmě. Bohužel, pravidla EU nám 
neumožňují pokračovat ve spolupráci 
se stejnými partnery déle než tři roky, 
proto se budeme muset zamyslet, jak 
nadále postupovat v případě zahranič-

ních aktivit naší školy. Přece jen, jako 
možnost procvičit si a ztratit zábrany 
používat cizí jazyk, příležitost poznat 
jiné státy Evropy a současně předsta-
vit náš region kolegům ze zahraničí 
– nebo i načerpat inspiraci pro další 
rozvoj naší školy, se nám zařazení 
do projektu SOCRATES osvědčilo 
a bylo by škoda v něm nepokračovat. 
Co přinese budoucnost, uvidíme …
Tak to byl náš týden prožitý v kraji 
Salento na samém jihu Itálie. A zase 
někdy arrivederci – třeba opět v Mág-
lii.

Za ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
Petra Findejsová, Radim Štikar 
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SPORT

V pátek 1. června odstartoval 
letošní ročník soutěže pro cyklisty 
amatéry - Cyklista Vysočiny 2007. 
Oproti předešlému ročníku se zvý-
šil počet kontrolních míst. 

Mezi nová místa patří například 
Lipnice nad Sázavou, Luka nad 
Jihlavou, Mrákotín, Řásná, Větrný 
Jeníkov, Želiv a Maříž v těsné blíz-
kosti česko - rakouských hranic.

Koncem května organizátoři 
spustili webové stránky soutěže na 
adrese www.cyklistavysociny.cz, 
na níž se soutěžící dozví veškeré 

Cyklista Vysočiny 2007 

podrobnosti k trasám, pravidlům, 
kontrolním místům a je zde umís-
těna také on-line přihláška. Ta je 
jinak k dispozici na všech kontrol-
ních místech.

První část soutěže skončí kon-
cem srpna a soutěžící budou v prů-
běhu tří měsíců projíždět napláno-
vané trasy mezi kontrolními místy 
a budou sbírat razítka do registrač-

ní karty. Projetí alespoň dvou tras 
je podmínkou k účasti ve fi nálo-
vém závodě, který se letos pojede 
v polovině září v Brtnici.

Novinkou a zpestřením letoš-
ního ročníku bude vložená soutěž 
„O pohár Českého rozhlasu 
Region“. Cílem je nasbírat co 
nejvíce bonusových razítek ve 
městech, kde bude Český rozhlas 

Region hostovat se živým vysí-
láním. Tato místa a časy budou 
uvedeny na webových stránkách a 
zároveň také v tabulce v registrač-
ní kartě cyklisty. 

V měsíci červnu ve dnech 4. - 9. 
června bylo bonusové razítko mož-
né získat ve Ždáře nad Sázavou na 
Náměstí republiky, ve dnech 23.- 
24. června ho bude možno získat v 
Brtnici na nádvoří zámku při akci 
Brtnice kovadliny a v období od 
25. - 29. června pak v Humpolci 
na Havlíčkově náměstí.

-vf-a-bk-

6. 5. se naši střelci zúčastnili Velké 
ceny osvobození ve Velkém Meziříčí. 
Oto Musil se umístil na 8. místě kate-
gorie Muži. Jiří Zach 4. místo a Vojtěch 
Čapka 10. místo v kategorii Dorost.

13.5. Jsme uspořádali Velkou cenu 
Bystřice nad Pernštejnem. Zvítězil 
Vladimír Michal z Mostiště, 2. místo 
Oto Musil, 4. místo Josef Roháček 
a 9. místo Tomáš Ráčil Kategorie 
muži. Kategorie dorost 6. místo Jiří 

Ze střeleckého klubu
Zach, 12. Eliška Čapková, 15. Rosti-
slav Karásek, 16. Patrik Trentin.

27.5. jsme uspořádali II. kolo 
meziklubové soutěže. Zvítězil Pěch 
Pavel Slatina Brno. Musil Oto 4. 
místo Kategorie muži.

V dorostenecké Kategorii zvítězil 
Tomáš Dvořák z Pomezí. 5 místo 
Jiří Zach. 9. místo Vojtěch Čapka. 
Družstvo získalo 2. místo.

Za SSK Vobr F.

V letošním roce nám v původním termínu dětského dne nepřálo poča-
sí, a tak se uskutečnil o týden později v neděli 10.6. na našem stadionu.

Největší atrakcí pro příchozí byla nafukovací skluzavka od fy 
Gemare z Olomouce, úspěch měla však i ostatní stanoviště. Skákání 
v pytlech, chůze na chůdách, střelba ze vzduchovky, hod na terč, 
dovednostní cvičení s balonem aj.

Den dětí připravili a zajišťovali naši členové, sponzorem formou 
grantu na podporu mládeže bylo město Bystřice n.P., Wera Werk s.r.o. 
a ZV OO RI GEAM. Všem děkujeme za pomoc a účast a těšíme se 
na příští rok.

SK-PS

Den dětí – SK Bystřice n.P.

MČR jednotlivců v šermu fleretem v kategorii kadetů

V sobotu 19.5.2007 se v Brně 
MČR jednotlivců v šermu fl eretem. 
V tomto závodě se rozhodovalo 
o pořadí ve čtyřech  soutěžích: 

1. Finále MČR: 
Pořadí v kategorii chlapců:
1. Jan Srna  (Sokol Brno 1)
2. Jan Kurfürst (Sokol Bystřice n.P..)
8. Jaroslav Londin (Sokol Bystřice n.P.)

Pořadí v kategorii děvčat:
1. Veronika Novenková (USK Praha)

2. Klára Remešová (Opava)
3. Zuzana Bukáčková (Sokol Bys-

třice n.P.) a Tereza Jílková (Zlín.)
22.Michala Ondrášková (Sokol 

Bystřice n.P.)
23. Kateřina Jakubcová (Sokol 

Bystřice n.P.)
2. Celoroční soutěž MČR (pou-

ze soutěže domácí).
 Pořadí chlapců:

1.  Jan Srna  (Sokol Brno 1) 
2. Jan Kurfürst (Sokol Bystřice n.P.)
3.  Jaroslav Londin (Sokol Bystřice n.P.)
36. Filip Londin (Sokol Bystřice n.P.)
Pořadí v kategorii děvčat:
1.  Veronika Novenková (USK 

Praha)
2.  Zuzana Bukáčková (Sokol Bys-

třice n.P.)
3. Gabriela Duchoňová (Hradec 

Králové.)

6.  Kateřina Jakubcová (Sokol  
Bystřice n.P.)

26. Michala Ondrášková  (Sokol 
Bystřice n.P.)

 3. Pohár ČR (soutěže domácí i 
zahraniční).

Vítězem v kategorii chlapců se 
stal  Jan Srna  (Sokol Brno I.), na 
2. místě se umístil Jan Kurfürst 
(Sokol Bystřice n.P.), v kategorii 
děvčat zvítězila Andrea Bímová 
(USK Praha), na 2. místě se umís-
tila Zuzana Bukáčková (Sokol 
Bystřice n.P.) a na třetím místě 
Kateřina Jakubcová (Sokol Bystři-
ce n.P.).

4. MČR družstev. 
Kategorie chlapců:
1. Sokol Brno I A
2. Sokol Bystřice n.P.
3. Sokol Brno I B

V sobotu 2.6.2007 se ve spor-
tovní hale v Bystřici n.P. konalo 
MČR jednotlivců v šermu fl ere-
tem. Zúčastnilo se ho 33 chlapců, 
17 dívek, 8 družstev chlapců a 3 
družstva děvčat. 

V tomto závodě se rozhodovalo 
o pořadí ve čtyřech  soutěžích. 

Ve fi nále MČR skončil Jaroslav 
Londin na 6. místě, Zuzana Bukáč-
ková na 2. a Veronika Šikulová na 
15. místě. 

V celoroční soutěži MČR se 
umístil Filip Londin na 18. místě, 
Zuzana Bukáčková skončila opět 
druhá a V. Šikulová 18. 

V Poháru ČR (soutěže domácí i 
zahraniční) se stal vítězem v kate-
gorii chlapců Alexander Choupe-
nitch (Sokol Brno I.), v kategorii 
děvčat zvítězila Zuzana Bukáčko-
vá ze Sokola Bystřice n.P.

V hodnocení MČR družstev 

bylo pořadí chlapců:
1. Sokol Brno I

2. USK Praha

3. Lokomotiva Liberec

Pořadí děvčat:
1. USK Praha

2. Sokol Bystřice n.P.

3. Sokol Brno I.

MČR jednotlivců 
v šermu fl eretem 
v kategorii žactva

MČR jednotlivců v šermu fl eretem v kategorii ml. žactva

V sobotu 9.6.2007 se v Opavě 
konalo MČR jednotlivců v šermu 
fl eretem. V tomto závodě se rozho-
dovalo o pořadí ve čtyřech soutěžích.
 

Ve fi nále MČR
Pořadí v kategorii chlapců:
1. Alexander Choupenitch (Sokol 

Brno I.)
2. Filip Londin (Sokol Bystřice n.P.)
3. Ondřej  Kvarda j (Sokol Brno I) 

a Brian Valta  (USK Praha)
15. Břetislav Jakubec (Sokol Bys-

třice n.P.)
   
Pořadí v kategorii děvčat:
1. Zuzana Bukáčková (Sokol Bys-

třice n.P.)

2. Denisa Boháčková (Ostrava) 
3. Veronika Šikulová (Sokol Bys-

třice n.P.) a Dominika Kvardová 
(Sokol Brno I.)

V celoroční soutěži MČR bylo 
pořadí následující:
Pořadí chlapců:
1. Alexander Choupenitch (Sokol 

Brno I.)
2. Filip Londin (Sokol Bystřice n.P.)
3. Ondřej Kvarda j (Sokol Brno I)
15. Břetislav Jakubec (Sokol Bys-

třice n.P.)
 
Pořadí v kategorii děvčat:
1. Zuzana Bukáčková (Sokol Bys-

třice n.P.)

2. Denisa Boháčková (Ostrava) 
3. Klára Remešová (Opava)
5. Veronika Šikulová (Sokol Bys-

třice n.P.)

Vítězem v kategorii chlapců v 
Poháru ČR se stal Alexander Chou-
penitch (Sokol Brno I.) 2. místo obsa-
dil Filip Londin (Sokol Bystřice n.P.), 
v kategorii děvčat zvítězila Zuzana 
Bukáčková ze Sokola Bystřice n.P.

V hodnocení MČR družstev 
bylo pořadí chlapců:

1.   Sokol Brno I
2.   Ostrava
3.   USK Praha
6.   Sokol Bystřice n.P.

Kategorie děvčat: nešermovala.
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HISTORIE BIGBÍTU

10. strana                                                                                           Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

BYSTŘICKÝ BIGBÍT Z HISTORIE PO SOUČASNOST
- kapitola druhá -

V roce 1980 byla založena sku-
pina Magnet ve složení: Tonda 
Štorek-zpěv a kapelník, Petr Štorek-
kytara a zpěv, Ludvík Filip-baskyta-
ra a zpěv, Jiří Popelka-kytara a zpěv, 
Ladislav Zítka-bicí a zpěv. První 
dva měsíce parta zkoušela přímo 
v domě Jirky Popelky, poté se dosta-
la pod křídla KD. V tomto složení 
skupina absolvovala přehrávky. Par-
ta společně dvakrát vystoupila, a to 
na výletišti Pod Horou ke Dni dětí 
společně s dechovkou J. Pavlíčka 
z LŠU a jednou zahráli na výletišti 
Pod Horou na zábavě, kterou pořá-
dali bystřičtí hasiči. Po neshodách 
se soubor rozpadl na dvě části: Laďa 
Zítka a Jirka Popelka pokračovali ve 
skupině Magnet, Tonda a Petr Štore-
kovi společně s Luďou Filipem a Igo-
rem Kopeckým-kytara, zpěv, zaklá-
dají skupinu  Marathon. I když Luďa 
Filip hrál s Marathonem, hostuje 
i u skupiny Magnet. Sestavu Magne-
tu doplnil František Mazánek-kytara 
a zpěv. V roce 1982 kapela ode-
hrála v této sestavě 13 vystoupení 
a byla zakázána pro nesocialistic-
ké vystupování. Pamětníci si jistě 
vzpomenou na repertoár Magnetu 
a písně jako Jahody mražený od Jiří-
ho Schelingera,  John Lennon a Plas-
tic Onno Band či Kouř k nebi stoupá 
od Deep Purple jim dodnes znějí 
v uších. Kromě těchto interpretů si 
skupina Magnet ráda zahrála i songy 
od BTO, Boston, Sweet, Status Quo, 
Katapult. Kdo by si pomyslel, že 
až se bude psát rok 2006 (oblíbená 
zábavová píseň), tak se nebude lítat 
na Venuši na výlet, nicméně někte-
ří členové kapely budou stále hrát. 
Z kapely Luďa Filip odchází v roce 
1982 natrvalo k Marathonu a Mag-
net přibírá Zdenku Kašpárkovou-
zpěv a na baskytaru Míru Koukala, 
s nimiž absolvuje přehrávky. Po 
nových přehrávkách  odchází na jaře 
1983 Laďa Zítka na vojnu, kapel-
níkem se stává Franta Mazánek 
a post bicích přebírá Zdeněk Sís. 
S touto formací odehraje Zdeněk jed-
nu zábavu a odchází. Milan Sekereš 

z basy přechází na bicí a basu po 
něm bere Mirek Koukal. V tomto 
složení odehraje skupina 4 zábavy 
a po odchodu Franty Mazánka na 
podzim roku 1983 na vojnu se kape-
la rozpadá. (Pozn.: fotografi e Mag-
netu se nedochovala)

Skupina Marathon ve složení 
Tonda Štorek-bicí, kapelník, Petr 
Štorek-kytara, Igor Kopecký-kyta-
ra, Luďa Filip-baskytara, Hanka 
Kaštánková-zpěv a Franta Machá-
ček-zvukař hrála podobný reperto-
ár jako Magnet. Více skladeb hrála 
od skupiny Olympic a Katapult. 
V repertoáru se objevují i písnič-
ky od Hany Zagorové. Marathon 
začal zkoušet v prostorách mateřské 
školky na Voldáně. Problémem byla 
i aparatura, která byla drahá a také se 
těžko sháněla. Něco se nakupovalo 
i za bony v Tuzexu. Členové sháně-
li bony nejen na rifl e, ale také třeba 
na mikrofony. Všichni byli studenti 
a většinu našetřených peněz dávali 
na nové reproduktory, mikrofony, 
šňůry atd. Kapela byla zapálená 
pro dobrou věc, tvořili partu, která 
spolu trávila hodně volného času. 
V té době zněly kytary na „Bumbál-
ce“ (pozn.: na Černém hřišti na ul. 
Rud. Vaška) u ohně každý víkend. 
Hráli  si pro potěšení třeba i se čle-
ny Magnetu, protože i po rozpadu 
zůstali kamarádi. Jelikož většina 
kapely měla zkušenosti z Magnetu, 
tak se velmi brzo po rozpadu sehrála 
a zvládla přehrávky konané na jaře 
1983 v Kulturním domě na Pikárci. 
Po přehrávkách měla skupina jed-
no veřejné vystoupení, a to zábavu 
na výletišti v Domanínku (pořada-
tel místní organizace SSM vedená 
Jardou Koudelkou). Po zábavě se 
skupina ještě několikrát sešla, ale 
nebyla vůle a ani chuť pokračovat 
ve zkoušení nových písniček. Po 
dohodě všech účastníků se skupina 
v srpnu 1983 rozpadá. Igor Kopec-
ký a Luďa Filip přecházejí natrvalo 
k Magnetu. (Pozn.: fotografi e Mara-
thonu se nedochovala)

Ze základu Magnetu začíná vzni-

kat v roce 1985 kapela Bruker. Pro-
tože v KD měly zkušebnu již Kroky, 
KD zajistil pro novou kapelu klu-
bovnu SSM lyžařského oddílu vedle 
sídla tehdejší Veřejné bezpečnosti 
(dnes vchod Albert na náměstí). 
Laďu Zítku a Frantu Mazánka dopl-
ňuje Tonda Krásenský-baskytara, 
Igor Kopecký-kytara a zpěv, Mar-
tin Prokopec-klávesy a Lenka Van-
dírková-zpěv a housle. O zvuk se 
staral Ladislav Jurnečka. Asi za rok 
byla ve zkušebně na náměstí ze dne 
na den  odpojená elektrika a dům 
násilím otevřen, přestože tam kape-
la měla aparaturu. Ještě tentýž den 
si kapela domluvila přes zpěvačku 
Lenku Vandírkovou novou zkušeb-
nu v jídelně Čemolenu. Tato sestava 
odehrála 4 veřejné akce.  V té době 
odchází Martin Prokopec. Na jaře 

v roce 1987 přichází z vojny Jirka 
Popelka, který začal s kapelou zkou-
šet a  Igor Kopecký se  věnoval pouze 
zpěvu. Bohužel jak už to tak na vojně 
bývá, Jirka si na vojně našel budoucí 
ženu a s kapelou končí. Za odměnu 
mu kapela nešla ani na svatbu. Do 
kapely přichází Luboš Kos. Brzy na 
to odchází i Tonda Krásenský a jeho 
místo zaplnil Karel Skalník.

Ze zkušebny v Čemolenu kape-
la odešla v roce 1987, aby uvolnila 
místo brigádníkům z Polska. Kapela 
si tedy našla azyl v bývalé klubov-
ně SSM v Domanínku, která patřila 
Šlechtitelské stanici. Ovšem i zde 
byl problém. Dopravit aparaturu 
přes dvůr do zkušebny bylo téměř 
nemyslitelné. Zejména v zimě to 
bylo pro hochy dobrodružství, když 
na sáňkách museli odvážet bednu po 
bedně 100 m k autu a zpět. 

Po čase se s kapelou spojil i poz-
dější zvukař a nestor dalších bystřic-
kých kapel Franta Macháček, který 
vystřídal Luďu Filipa. Zhruba po 
dvou letech se dostavil úspěch ve 
formě svatby zvukaře se zpěvačkou. 
Na této párty samozřejmě nemoh-
la chybět ani kapela Bruker, která 

novomanželům zahrála. Zde se ve 
složení na chvíli mihl i Eda Makov-
ský s klávesami. Ten však po vyda-
řeném večírku brzy zjistil, že toto 
není jeho šálek kávy. Nadějně vypa-
dala  i spolupráce s další členkou na 
klávesy–Verčou Vytlačilovou, která 
však skončila dříve, než začala. Do 
spolupráce se v této době zapojil 
i Jarda Zobač, který začal dělat kape-
le osvětlovače.

Franta Mazánek se o muziku 
vždy velmi zajímal a ovlivňoval tak 
v mnohém repertoár. Doba stále ještě 
přála režimu neholdujícímu bigbítu, 
a kdo chtěl na veřejnosti vystupovat, 
musel  podstoupit tzv. „přehrávky“ 
(o kterých zde již byla a ještě bude 
řeč). To bylo vystoupení před sku-
pinou angažovaných soudruhů, kdy 
se zahrálo několik skladeb. Pokud 

soudruzi chtěli, mohla kapela vystu-
povat. Velice zajímavé byly povin-
né přehrávky všech kapel v okrese 
v roce 1988 ve Žďáře n. S. Bylo naří-
zeno, že všichni budou hrát na svůj 
aparát. Po příjezdu ke KD kapely 
zjistily, že to byla pomsta Okresního 
kulturního střediska všem rockovým 
kapelám, neboť ty měly přehrávky 
v sále v nejvyšším patře. Schodiště 
bylo ucpáno bednami aparátu, kte-
ré se tam kapely pokoušely donést. 
Po chvílích zmatků bylo sděleno, 
že se bude hrát na aparát jednotný, 
který postavila první kapela. V ten 
samý den měly přitom přehrávky 
také dechové kapely, jejichž členové 
si však své trumpety donesli pouze 
přes práh přízemí. Přesto, že sku-
pina tehdy dostala alespoň nejnižší 
kvalifi kační třídu, okresní kulturní 
středisko, které mělo vše pod pal-
cem, upozorňovalo potencionální 
pořadatele zábav, že kapela není 
pro produkci příliš vhodná. Odváž-
ní pořadatelé v Domaníně navzdory 
připomínkám „strany“ uspořádali 
s Brukerem první zábavu, kde skupi-
na slavila první úspěch. Do tamního 
KD přišlo kolem 400 lidí. 

Bruker cca 1987. Zleva: Tonda Krásenský, v pozadí Láďa Zítka, Franta 
Mazánek, Jirka Popelka.

Bruker cca 1992. Zleva: Franta Macháček, Láďa Zítka, Franta Mazá-
nek, Andrea Marešová, Jarda Zobač, Luboš Kos a Karel Skalník.
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V roce 1989 si chtěla kapela zvýšit 
kvalifi kaci a přihlásila se tedy opět 
na nové přehrávky. Zpěvačku Lenku 
Macháčkovou na mateřské dovolené 
na čas vystřídala Andrea Marešová. 
Lenka však ještě s kapelou zazpívala 
na těchto přehrávkách, i když byla 
už v 8. měsíci očekávání. Komisi 
zaujalo zapojení houslí a fl étny. Na 
těchto přehrávkách  kapela získala 
nejvyšší kvalifi kační třídu, která jí 
však byla už více méně k ničemu, 
neboť přišla revoluce a kapela mohla 
hrát za tolik peněz, kolik si řekla, ne 
podle tabulek „strany“.

V roce 1990 získala kapela novou 
zkušebnu. Laďa Zítka při opravě sta-
rého domu vyčlenil jednu místnost 
přes chodbu bytu na zkušebnu. 

Po ukončení členství Igora Kopec-
kého se na scéně objevuje nový mla-
dý zpěvák Rosťa Beno (nyní Metaxa
- o ní více příště). V té době na čas při-
chází na klávesy Tonda Havelka, kte-
rého však do roka střídá Sláva Zána.  
Za zmínku stojí, že kapela měla už 
takové vybavení aparatury, že by za 
něj mohla postavit rodinný dům. 

Na podzim roku 1993 odešel 
basák Karel Skalník, jeho post pře-
vzal Sláva Zána. V prosinci 1993 
pro rozdílné názory na styl hudby 

odchází i Laďa Zítka. Za Ľadu při-
šel nový bicmen Martin Kocián. 
Brzy poté ještě v roce 1993 odchází 
i Luboš Kos a přichází Tonda Krá-
senský, který zařídil i novou zku-
šebnu v kotelně na Sídliště II (nyní 
biomasová kotelna). Na jaře 1995 se 
vrací Luboš Kos. Kapela se pokouší 
o vlastní repertoár, avšak na taneč-
ních zábavách nesklízí příliš velký 
ohlas, kapela je v krizi a na podzim 
1995 se rozpadá. 

Jak už to tak bývá, většinu hráčů, 
kteří skončí hraní s nějakou kapelou, 
brzy začnou opět svrbět prsty a zkou-
ší dát opět něco dohromady. Nejinak 
tomu bylo s muzikanty, kteří prošli 
několik bystřických ansámblů. Na 
popud Martina Prokopce, který ode-
šel z Brukeru, vzniká po listopadové 
revoluci nové uskupení, které jste 
mohli znát pod názvem Sektor-X, 
v obsazení Martin Prokopec-kláve-
sy, zpěv, Tonda Krásenský-kytara, 
Igor Kopecký-kytara, zpěv, Radek 
Horák-bicí, Zdeněk Kolář ze Ždánic 
- basa, zpěvačka Michaela Nike-
lová z Brna. Zvukaře jim čas od 
času dělal s chutí usilovnou Mej-
la Klapka. Kapela začala zkoušet 
v KD na Dolní Rožínce, avšak brzy 
přesídlila do kotelny na Sídlišti II 

v Bystřici. Kapela hrála spíš rock, 
zejména songy od skupin Deep 
Purple, Rainbow, Uriah Heep, pár 
popových a pár vlastních věcí. Zpě-
vačka pak zpívala skladby od skupin 
Warlock a německé zpěvačky  Doro 
Pesch.  První významnější akcí byl  
na počátku roku 1992 společenský 
ples na Dolní Rožínce, po letních 
prázdninách pak akce na Skaláku na 
Hornické dny a asi tři zábavy v KD 
Bratrušín. V dubnu 1993 se Micha-
ela Nikelová vdala a na svatbě sku-
pina zahrála naposled. Igor Kopecký 
odchází do Prahy do rádia. Tonda 
Krásenský nastupuje do Brukeru 
a kapela v roce 1993 zaniká.

Pozn.: většina kapely se chystá 
na bystřickém festivalu 18.8.2007 
vystoupit s několika songy.

Po rozpadu Brukeru se na bys-
třické scéně objevuje nová krev. 
Parta bývalých gympláků se dala 
dohromady v září 1992 ve složení: 
Marek Munzar - zpěv, el. kyta-
ra, Radek Vojta - baskytara, sbor, 
saxofon, Jiří Munzar - sólová kyta-

ra, sbor, Zdeněk Slabý - bicí, sbor. 
Zkušebna byla umně vybudována 
v garáži domu rodičů Zdeňka Sla-
bého na ul. Ant. Štourače, z čehož 
měli radost především sousedi. Zde 
se odehrálo i několik soukromých 
párty. Azyl na rozjímání a invenci 
našli v hospůdce Pod Kaštany zvané 
„U Psa“, kde vznikl i název kapely 
Goback (složením přezdívek členů 
Gino, Blecha, Curo, Kutil). Zde 
můžete bývalé členy potkat vlastně 
i dnes. V průběhu prvních dvou let 
existence hrála skupina především 
v rockových klubech blízkého oko-
lí, což bylo dáno především tím, že 
hráli pouze svoji vlastní tvorbu. Sku-
pina stavěla svůj repertoár na rock-
ové hudbě založené na harmonicky 
aranžovaných kytarách a výrazných 
melodických vokálech. Byla ovliv-
něna zejména skupinami Queen, 
Lucie….Příjemné bylo i vystoupení 
v pražském rockovém klubu Bel-
mondo, které domluvil zde studující 

Sektor X. Zleva: Michaela Nikelová, Tonda Krásenský, Radek Horák, 
Martin Prokopec, Zdeněk Kolář, Igor Kopecký.

Goback cca 1992. 
Zleva: Zdeněk Slabý, Marek Munzar, Radek Vojta a Jiří Munzar.

Goback cca 1995. 
Zleva: Láďa Zítka, Radek Vojta, Marek Munzar, Jiří Munzar.

Zdeněk Slabý. A snad právě kvůli 
škole v roce 1994 Zdeněk skupinu 
opouští. Skupina s ním ještě stačila 
nahrát  první demo  kazetu. V mezi-
dobí našla kapela azyl se zkušebnou 
v Domě dětí a mládeže na náměstí. 
V té době byl „na volné noze“ bývalý 
bicmen skupiny Bruker Laďa Zítka. 
S ním se kapela dohodla na další spo-
lupráci. Se spoluprací přišla i nová 
zkušebna v domě Laďi Zítky na ul. 
Vírská naproti „Férku“, která zůsta-
la volná po skupině Bruker. V nové 
sestavě se skupina poprvé předsta-
vila na festivalu Rockové peklo ve 
Žďáře nad Sázavou. V této době se 
již začala připravovat na nahrává-
ní prvního debutu ve studiu Benas 
u Seče, který vyšel v roce 1995 pod  
názvem  „Tam a Goback“ zpracova-
ný  kompletně  ve  vlastní režii.  Se 
skladbou „Nýnýný“ a „Tadadiaeo“  
se  skupina  umístila dvakrát  na dru-
hém místě v soutěži Radia Žurnál 
- „Hledáme hvězdy“. Na sklonku 
roku 1996 skupina opět „navštívila“ 
nahrávací studio, aby v roce 1997 

mohla vydat své druhé ofi ciální al-
bum nazvané „Revolutin of Hearts“ 
V té době se však již projevují určité 
neshody v kapele. Odchází Radek 
Vojta a na chvíli přebírá post basáka 
Pavel Vandírek. Kapela se však ocitá 
v začarovaném kruhu a domlouvá se 
na  ukončení své činnosti. Pro své 
příznivce však stačila připravit velmi 
zdařilou derniéru v KD Rodkov, kde 
se objevili všichni její členové.

pozn.: kapela začala opět po 10 
letech zkoušet, aby se v původním 
složení (Marek Munzar-zpěv, Radek 
Vojta-basa, sax., Jiří Munzar-sól. 
kytara, sbor, Laďa Zítka&Zdeněk 
Slabý bicí, sbor, host Jiří Popelka-
kytara) mohla představit na chysta-
ném festivalu 18.8.2007 v Bystřici).

Příště: Argon, Metaxa,  Polter-
gaist, XXL, NT2, Fata Morgana,  
Oranžová Brabenec,  Bohouš, Arze-
nal, Experiment, ECCE HOMO, DJ 
Sumo a Beat-up. 

r.v.

HISTORIE BIGBÍTU

BYSTŘICKÝ BIGBÍT Z HISTORIE PO SOUČASNOST
- kapitola druhá -



KNIHOVNA A KULTURA 
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Městská knihovna informuje
V měsíci květnu  knihovna zakoupila celkem 134 no-

vých knih. Na zpříjemnění  letní dovolené vám z nich 
nabízíme tento malý výběr. 

Knihy pro dospělé:
Formáčková Marie Vysoká škola bontonu
Lepšová Anna Houby jako elixír života
Cílek Roman Čeští panovníci a prezidenti
Frej David Ájurvéda
Samson Jean Láska v zemi žalu
Obermeier S. Mezi touhou po moci a zbožností
Bauer Hermann Baroko
Deaver Jeff Lekce smrti
McNab Andy Temná zima
Horák František Ovce a jejich chov
Tereščuk A.V. Panovníci Ruska
Anderson C. Vysněný valčík
Šimánek Leoš Na kanadském severu
Coetzee J.M. Chlapectví
Whyte Jack Chrámová hora
Fuchsová Irena Když chci zabít manžela
Turek Jakub Krušné hory
Taussig Pavel Hvězdy českého fi lmového nebe
Pernes Jiří O trůn a lásku
Holásková Kamila Kočárky
Gourley Elizabeth Aplikace a ozdoby z korálků
Bušinová Iva Bezlepková kuchařka
Tesař Filip Etnické konfl ikty
Průcha Jan Interkulturní psychologie
Plandy Jean Nezkrotná královna
Harris Lee Vražda o stříbrné svatbě

Knihy pro děti:
Masini Beatrice Baletní střevíčky
Lomová Lucie Anča a Pepík zasahují
Daniel Radek Velká i malá dobrodružství
Frank Astrid Černý mustang
Beckman Thea Křižák v džínách

Jako každoročně

budou v oddělení pro 

děti připraveny

PRÁZDNINOVÉ 
KŘÍŽOVKY
o drobné ceny.



 ZDRAVOTNICTVÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
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Zubní pohotovost k červnu
a červenci 2007

ČERVEN
23.6.2007 MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.
   MUDr. Alice Rychtecká, Poříčí 11, Velké Meziříčí
24.6.2007 MUDr. Jiřina Fialová, Nám Republiky 65, Žďár nad Sázavou
   MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš
30.6.2007 MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71
   MUDr. Petr Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě

ČERVENEC
  1.7.2007 MUDr. Marcela Petrášová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
   MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172
  5.7.2007 MUDr. Eva Daňková, Rovečné 176     

 MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí
  6.7.2007 MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí
   MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265
  7.7.2007 MUDr. Věra Prášková, Dolní Rožínka
   MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město na Moravě
  8.7.2007 MUDr. Alena Burešová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.
   MUDr. Stanislav Voborný, Osová Bitýška 130
14.7.2007 MUDr. Ondřej Bartoš, Dolní 22, Nové Veselí
   MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí
15.7.2007 MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka
   MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
21.7.2007 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
   MUDr. Marie Kulková, Strážek 80
22.7.2007 MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí
   MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár nad Sázavou

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

I letošní sportovní den organizo-
vaný orelskou organizací a určený 
pro širokou veřejnost, se setkal 
s velkým zájmem milovníků spor-
tu a soutěžení, především z řad 
dětí a mládeže. I přes to, že se ve 
stejný den konalo několik jiných 
zajímavých akcí, našlo si cestu 
do Sportovní haly dopoledne a na 
orelské hřiště odpoledne celkem 
kolem stovky návštěvníků. Akce 
se uskutečnila za fi nanční podpory 
grantu města, samotné organiza-

DEN SPORTU 
PRO VŠECHNY

ce a dotace Ústředí Orla. Každý 
účastník sportovního dne odcházel 
s drobnou odměnou, ti šťastnější 
s výhrou z losování o pěkné věcné 
ceny a děti si za snahu v odpolední 
soutěži odnášely diplomy a sladké 
odměny. Některými věcnými dary 
pro účastníky i letos přispěla také 
organizace KDU-ČSL. 

Budeme se opět těšit na zájem 
občanů při dalších orelských ak-
cích.

M. Kučerová

V letošním roce poprvé oddíl 
badmintonu bystřické orelské jed-
noty uspořádal zkušebně první 
amatérský turnaj mládeže v tomto 
sportu i pro místní veřejnost. Tur-
naj se konal v sobotu 3. března 
2007 v bystřické Orlovně. Protože 
byl zkušební, a to ve všech smě-
rech, mnoho reklamy nebylo, aby-
chom nejdříve nasbírali potřebné 
zkušenosti. Zájemců z řad mladší 
mládeže bylo tak akorát, aby si 
dosytnosti vychutnali této hry. Na 
závěr turnaje hráče čekaly věcné 
odměny a diplomy. V turnajích 
hodláme dále pokračovat s tím, že 

Za zkoušku to stálo
již rozšíříme  pozvanou oblast. 

Bystřická jednota vykročila do 
letošního roku s plánem široké 
škály zajímavých akcí pro mládež. 
Každý oddíl pracující v jednotě se 
podílí na přípravě některé z těch-
to akcí. K tomu nám MěÚ přispěl 
i v letošním roce dotací jak na 
sport, tak i na nesportovní činnost  
mládeže. 

Přejme si jenom, aby nám nic 
naše plány nepřekazilo a akce se 
nám s Boží pomocí vydařily tak, 
jak jsme si začátkem roku předse-
vzali.

M. Kučerová

Klienti Charitní pečovatelské 
služby v Bystřici nad Pernštej-
nem se v úterý 5. 6. 2007 zúčast-
nili každoročního setkání seniorů 
okresu Žďár nad Sázavou, které se 
tentokrát konalo v Novém Městě na 
Moravě. V předsálí KD se prezen-
tovali svými výrobky klienti Včely 
– aktivizačních programů pro seni-
ory, kteří současně obohatili kultur-

SETKÁNÍ  SENIORŮ

ní program vystoupením s pásmem 
lidových písní. Na harmoniku je 
doprovázel pan Mir. Pech.

Touto cestou děkují pracovníci 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
všem, kteří se zapojili do prezen-
tace Charitní pečovatelské služby 
a Městu Bystřice n. P. za fi nanční 
podporu.

M. Prudký
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V pátek 1. června připravil ště-
pánovský obecní úřad ve spoluprá-
ci se základní školou a rodiči dětí 
v rámci oslav Dne dětí odpoled-
ne plné zábavy, her a soutěží. Za 
krásného počasí měly děti v areálu 
koupaliště možnost samy nebo s do-
provodem rodičů vyzkoušet svoje 
dovednosti nejen ve sportovních dis-
ciplínách. Celé odpoledne se šplhalo 
na laně, střílelo ze vzduchovek, ově-
řovala se citlivost chuťových buněk 

Hele l idi

Dne 16. dubna 2007 nás v naší 
štěpánovské základní škole nav-
štívily dvě zajímavé ženy Ivana 
a Petra, které k nám přijely předsta-
vit program pro žáky 1. stupně Hele 
lidi. Jedná se o projekt, ve kterém 
nevidomý člověk se svým průvod-
cem přibližuje svůj nevidomý svět 
vidoucím dětem. Děti byly rozděle-
ny do dvou skupin po 25- ti žácích 
a program absolvovaly ve dvou  
dvouhodinových blocích.

V první hodině byli žáci uvedeni 
do třídy se zavázanýma očima, byli 
usazeni podél třídy a v tomto řetězci 
se postupně seznamovali s různými 
předměty, které museli identifi kovat 
, s různými zvuky, které museli rozli-
šovat sluchově, učili se malovat jako 
nevidomí pomocí dřevěných kolíčků 
a demonstrovali si již se sundanými 
šátky, jak se chovat k nevidomým 
lidem v různých situacích. Nevi-

domá Petra si svým kamarádským 
přístupem všechny hned získala 
a ochotně odpovídala na všetečné 
otázky dětí – ty se dozvěděly, že 
hraje na několik hudebních nástrojů, 
že ráda píše dopisy, sny, které se jí 
zdají nejsou barevné, ale plné zvuků 
apod.

V druhé hodině děti modelovaly 
z hlíny pomocí Axmanovy metody 
lidský obličej. Vznikla tak velmi 
pozoruhodná dílka, která ve spolu-
práci se ZUŠ v Bystřici nad Pern-
štejnem vypálíme v keramické peci, 
aby si je pak děti odnesly domů pro 
vzpomínku na velmi příjemné setká-
ní s milými lidmi.

Každý žák dostal propagační 
leták k projektu Hele lidi. A pouč-
nou brožurku o životě nevidomých 
dostala každá třída. V ní se skrýval 
také úkol pro žáky – rozluštit vzkaz 
psaný Braillovým písmem a splnit 
příkaz, který se ve vzkazu skrýval. 
Ve třídách se již chystáme napsat 
dopis pro nevidomou Petru, jak jsme 
si s jejím úkolem poradili, a co nám 
setkání s ní a její průvodkyní přines-
lo. Všichni jsme se ale shodli, že nám 
s nimi bylo moc dobře. 

Šárka Kunčíková

Den dětí ve Štěpánově
při rozpoznávání různých pochutin, 
malovalo se, běhalo přes překážky 
atd. Za splnění všech úkolů byly děti 
odměněny drobnými sladkostmi 
a párky, které při rozebírání zážitků 
u ohně s chutí opékaly. Pro všechny 
bylo zajištěno i další občerstvení 
a zlatým hřebem byla pro mnohé 
jistě jízda na oslíkovi. V podvečer 
z koupaliště odcházeli spokojené 
děti, rodiče i pořadatelé.

OÚ Štěpánov nad Svratkou
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7. JMENUJE SE BÝČÍ SKÁLA PO BRONZOVÉ SOŠCE?

Neznám člověka, kterého 
by neoslovil Moravský kras. 
Výhrůžný jícen Macochy 
láká už dávno. První se spus-
til na dno v roce 1723 mino-
ritský mnich Lazar Schöpper. 
Následoval pokus Nagelův 
(1748, zanechal psané svě-
dectví), inženýra K. Rudzin-
ského (1784, o rok pozdě-
ji objevil stejný Rudzinski 
u Rožné lepidolit), knížete 
Salma (1776), hraběte Hugo 
Salma (1808), jenž vzal dolů 
šampaňské a ovce, které brzy 
pošly, či samotného Jindřicha 
Wankla (1856). Jindřich Wan-

kel (1821 Praha – 1897 Olomouc) bývá označován za otce moravské 
archeologie. V letech 1849-1883 působil jako hutní lékař v blanen-
ských železárnách hraběte Salma, kam za ním přijížděli vzácní hosté, 
např. i Josef Mánes. Wankela, účastníka boje na pražských bariká-
dách (1848) magicky vábil tajuplný Moravský kras (tehdy nazýva-
ný Moravské Švýcarsko). Prolezl všechny známé jeskyně, nechal se 

V neděli 20. května proběhla v Písečném soutěž  bystřického okrs-
ku v požárním útoku. SDH Lísek reprezentovala dvě družstva, která se 
z celkového počtu 23 družstev umístila na 1. a 2. místě. Za  uplynulých 
10 let je to již  9. vítězství v této soutěži.

Dovoluji si touto cestou poděkovat všem soutěžícím bratrům hasičům 
za příkladný přístup k plnění svých úkolů a vzornou reprezentaci sboru 
a obce Lísek.

                               starosta obce

Poděkování SDH Lísek

PROGRAM
Letní kino Dolní Rožínka 2007

29.6. Vratné lahve
30.6. 300: Bitva u Thermopyl
1.7. Krvavá sklizeň 
2.7. Shrek 3
3.7. Kvaska
4.7. Prázdniny Mr. Beana
5.7. Velkej biják
6.7. Hudbu napsal, slova složil
7.7. Pusinky
8.7. Piráti z Karibiku – na konci světa

Promítání v zámeckém parku po setmění (asi 21:30 hod.)

Vstupné 70 Kč.

V neděli 13.května 2007 pořáda-
la Základní škola a Mateřská ško-
la  Štěpánov nad Svratkou koncert 
k svátku maminek – Dni matek.

Žáci 1. stupně a děti z mateřské 
školy předvedli pod vedením svých 
třídních učitelů několik hudebních 
vystoupení, dramatizaci české pohád-
ky a příběhu v angličtině. Také nás 
zavedli do doby dávno minulé – do 
6. století, kdy na naše území zavítal 
praotec Čech. Jako vždy nechybělo 

Koncert ke Dni matek

také vystoupení recitátorů z 2. stupně, 
národopisného souboru Borověnka 
a pěveckého sboru Labyrint.

Program zpestřilo i vystoupení 
žáků základní umělecké školy, kteří 
na keyboard a fl étnu zahráli několik 
populárních i klasických melodií.

Koncert se setkal s velkým ohla-
sem nejen maminek, ale i ostatních 
hostů, kteří k nám v hojném počtu 
zavítali. 

                        Eva Čepičková

Přinášíme ještě fotografi i z gastromického dne v ZŠ Štěpánov. Součas-
ně se omlouváme, že všechny rozsáhlé články, za které vám děkujeme, 
nemůžeme z nedostatku místa otisknout. Bude-li to možné, otiskneme je 
v prázdninových číslech.

10 cm, byl asi odlit na ztracený vosk (slévači mi rozumějí, pro laiky 
jen tolik, že jde o jednu z nejpřesnějších a nejmodernějších sléváren-
ských technologií) s hliněným jádrem. Díky němu prochází hlavou 
v místech očí oválný otvor, který byl po dokončení odlitku asi vyplněn 
duhovou sklovinou. Vědci odlitek datovali do 5. st. př. n. l. a původně 
byl přinýtován k jinému předmětu, snad jako rukojeť.

Zde neuškodí poznámka, že slévači doby bronzové znali prakticky 
vše (s výjimkou moderních formovacích směsí a formovacích strojů), 
co slévači dnešní: formy otevřené i uzavřené, trvalé i netrvalé a také 
vícedílné, používali pravá i nepravá jádra, vtokové soustavy i výfu-
ky, dřevěný, kovový i voskový model, znali i šablony pro formování 
rotačních předmětů. Formy vyráběli z jílové vypálené hlíny, z jemno-
zrnného kamene i bronzu. To až  v nastupujícím středověku sléváren-
ství upadlo a teprve ve 14. stol. se dostalo na srovnatelnou úroveň. 

Ještě jeden pozoruhodný nález učinili Wanklovi lidé. Jde o pre-
historický prsten z Býčí skály. Vnější průměr měří 43 mm, tloušťka 
pláště se pohybuje od 1,5 do 2,0 mm a Wankel jej považoval za liti-
nu. Nejnovější analýzy však prokázaly, že jde o nízkouhlíkovou ocel, 
zřejmě kovářskou.

Vraťme se ještě k chronologii nálezů. Výzkum zahájil dr. Wankel 
v Býčí skále v roce 1867. Za dva roky se teprve nalezl odlitek býčka 
a v roce 1872 se přišlo na nález nejvelkolepější. Protože trpělivost 
nejen růže, ale i pohřby přináší. Blanenský lékař dal v Předsíni prová-
dět odkopy jednotlivých vrstev a pod nimi nalezl dvě velká žároviště. 
V nich dvě koňské kostry a vějířovitě rozložených 40 koster lidských. 
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Ing. Josef Kořista
30. 6. 1917 
Jimramovské  Pavlovice

Setkání s panem ing. Josefem 
Kořistou se uskutečnilo krátce před 
jeho devadesátými narozeninami v je-
ho domě. Hovořili jsme o jeho životě, 
pan Kořista vzpomínal.

Cestou na naši schůzku jsem si 
uvědomil, že se po čtvrtstoletí  vracím 
do domu, kde jsem si jako malý chla-
pec celé dny hrával s jeho vnučkou 
a vnukem. Když jsem zazvonil, všiml 
jsem si, že ve vchodových dveřích 
byly nechány v zámku klíče zvenčí.  
Za chvíli mi pan Kořista vysvětlil, že 
je tam nechal pro případ, kdybych se 
nemohl dozvonit. A právě toto gesto 
vstřícnosti mi dovolilo vzpomenout, 
že vstupuji do domu, kde je stále 
zvykem nechávat pro příchozí dveře 
otevřené.

Pan ing. Josef Kořista se naro-
dil 30. 6. 1917 v Jimramovských 
Pavlovicích. Jeho rodiče měli hos-
podářství, na kterém získal vztah 
k rodnému kraji a zemědělství. Právě 
tady se rozhodl zemědělství studovat 
a zvolit si jej za životní poslání. Pro-
to po ukončení základní školy odešel 
studovat Vyšši rolnickou školu do 
Přerova, kde maturoval v roce 1936. 
Následně pracoval jako asistent 
v Zemském ústavu pro zušlechťo-
vání rostlin v Přerově. Roku 1938 
zahájil studium na Vysoké škole 
zemědělské v Brně. Po uzavření 
vysokých škol v listopadu 1939 
musel přerušit studium. Tehdy jen 
díky útěku zpět na rodnou Vysočinu 
unikl transportu do koncentračního 
tábora. 24. 6. 1943 se oženil s Jar-

milou Dobiášovou. Studium Vysoké 
školy zemědělské ukončil v dubnu 
1947. Ve studiu dále pokračoval na 
Pedagogickém semináři pro učitele 
zemědělských škol v Praze, který 
ukončil 31. 7. 1947.

28. 5. 1947 nastoupil jako učitel 
rolnické školy v Bystřici nad Pern-
štejnem, která byla základem příští 
zemědělské školy. V roce 1950 se 
stává jejím ředitelem. Zvýšený zájem 
o zemědělské školství vedl k rozši-
řování výuky a posléze ke zřízení 
Střední zemědělské technické školy 
v Bystřici nad Pernštejnem, obor pěs-
titelství, a to od 1. 9. 1953. 

V roce 1958 se ing. Josef Kořista 
zasloužil o získání povolení ke stav-
bě nové budovy školy a vytvořil tak 
základní předpoklad pro další rozvoj 
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zemědělského škol-
ství v Bystřici nad 
Pernštejnem. Projekt 
školy vypracoval 
ing. arch. Beneš, žák 
světoznámého fran-
couzského architekta 
Corbusiera. Smlouva 
o výstavbě nové ško-
ly byla podepsána 23. 
8. 1958 a výstavba 
školy zahájena 18. 9. 
1958.  Tato stavební 
realizace se zapsala 
do novodobých dějin 
města. Vznikl zde 
mimořádně archi-
tektonicky cenný 
a moderní studijní 
komplex, který svou 
ideovou podstatou 
snese srovnání s dnes 
vznikajícími univer-
zitními městečky, 

kdy je do jednoho místa soustředěna 
výuka, ubytování i praktická výuka 
studentů.

Vybudování moderní školy bylo 
pro pana Kořistu prioritou. Realiza-
ce takto ve své době unikátní stavby 
byla provázena řadou obtíží. Nej-
větším problémem byla okna, která 
byla dovážena z tehdejší Německé 
spolkové republiky. Termíny dodá-
vek oken byly vázány a zásadně 
ovlivňovány zahraničněpolitickými 
aspekty. Nakonec se podařilo všech-
na okna pro školu zajistit. Jak říká 
pan Kořista: „Dobrá škola musí mít 
široké chodby a velká okna.“

Dne 24. 9. 1961 byla škola slav-
nostně otevřena za přítomnosti minis-
tra školství a kultury Dr. Františka 
Kahudy. Jeho bezprostřední reakce 

na elegantní školu a první slova byla: 
„Římská krása, tohle jsem neče-
kal!“ Jako by tato ministrova věta 
a záležitost s okny symbolicky spe-
cifi kovaly a odkrývaly podstatu myš-
lení a jednání Josefa Kořisty. Snažil 
se přistupovat k věcem pragmaticky 
a kladl důraz na smysluplnost konání. 
Dokázal být dynamickým člověkem 
ve složité době, snažil se překoná-
vat její obecné možnosti. Karel Ča-
pek takovou vlastnost nazýval v 30. 
letech odpovědným individualismem 
a vysoce ji oceňoval. Pan Kořista 
říká: „Největší radostí pro mě bylo, 
když jsem viděl, že to dobře jde.“

Ing. Josef Kořista se věnoval také 
pedagogické činnosti a působil jako 
vedoucí Katedry pedagogiky na Vyso-
ké škole zemědělské v Brně. Publiko-
val v řadě vědeckých periodik.

Zemědělská škola v Bystřici nad 
Pernštejnem a kolektivy pracovní-
ků byly pod jeho vedením mnoho-
kráte vyznamenány a oceněny za 
vynikající pracovní výsledky. Ing. 
Josef Kořista převzal ad personam 
řadu ocenění, mezi nejvýznamnější 
považuje to, které přijal z rukou pre-
zidenta republiky.

Pokud jsme spolu hovořili o život-
ních hodnotách, kladl na první mís-
to rodinu. Manželka Jarmila a děti 
Jaroslava, Ilona a Milena pro něj 
byly vždy smyslem života. Ing. Josef 
Kořista odešel do důchodu v roce 
1977. I nadále však zůstal s milova-
nou školou v kontaktu a dodnes se 
zajímá o její dění.

Když jsme se loučili, setkal se můj 
pohled s očima člověka, které viděly 
téměř celé století, a které jakoby říka-
ly: „Tak ať vám to všem dobře jde!“

        Ladislav Pokorný

spustit do Macochy rumpálem (21.8.1856) a o dva roky později se 
plavil směrem k propasti výtokem Punkvy. Nezapomněl ani na Býčí 
skálu, kde se svým objevem halštatského pohřbu a kovárny zapsal do 
světové vědecké literatury. Své poznatky shrnul ve vlastivědné kni-
ze „Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti“. Dílo vyšlo 
německy ve Vídni v roce 1882 a teprve po více než století se dočkalo 
českého vydání (1985 díky Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně). 
Kniha byla bleskem rozebrána (překlad PhDr. Vratislav Grolich).

Propast Macocha odnepaměti přitahovala i sebevrahy. V roce 1831 
byl zaznamenán sebevrah Pfaundler, kterého následovaly desítky 
jiných. Jeden z nich se v r. 1845 raději nahoře zastřelil, protože se bál 
skočit. František Venclovský, přemožitel La Mance, zase jezdil dělat 
stojky na zábradlí můstku nad hlubinou.

Vstup do Macochy vodní cestou hledal marně Hugo Salm a po něm 
i dr. Wankel. Wanklovým vnukem byl Karel Absolón (jeho lidé nalezli 
Věstonickou Venuši) a ten šel v dědových šlépějích. Jak prostřílet ces-
tu do propasti, radil Absolonovi bystřický rodák dr. Fr. Veselý (zakla-
datel slávy Luhačovic). V letech 1909-14 byla otevřena suchá cesta 
na dno Punkevními jeskyněmi a teprve v roce 1933 se podařilo otevřít 
vodní cestu. Dnes turista lehce urazí obě.

Kras, to je i krápníková výzdoba jeskyní Punkevních, Kateřinské, 
Sloupsko-šošůvské i Balcarky. To vše jmenované, to jsou báječné tipy 
pro návštěvy běžných turistů. Nadšení badatelé a dobrodruzi však míří 
ještě kousek jinam, hlouběji, nebezpečněji, důkladněji. Pro ně mají 
nejlepší zvuk Amatérská jeskyně, Rudické propadání, Býčí skála.

Posledně jmenovaná jes-
kyně je známá nálezem 
bronzové sošky býčka z roku 
1869.  Často se setkáváme 
s názorem, že podzemní pro-
stor dostal své jméno právě 
podle uvedeného nálezu. 
Není to pravda, podívejme se 
na tuto problematika podrob-
něji. Jeskyně je také opře-
dena pověstmi o pokladech. 
Wankel zde objevil proslulý 
hallstattský pohřeb z 7. až 6. 
století před n. l. 

Není nad to, vše si osahat 
rukama i očima. Proto jsme 
se do Býčí skály, která je 

veřejnosti běžně nepřístupná, dvakrát vypravili. Uzamykatelné vcho-
dy jsou dnes dva, my si vybrali horní (levý) směřující do Předsíně. 
Ta je dlouhá 50 m, široká 20 m a vysoká 12 – 16 m. Právě zde byl 
objeven legendární nález...

Před 150 lety se v jeskyni těžil jemný písek a při jeho prosévání se 
nalézaly lesklé plíšky, nádoby i kosti. MUDr. Wankel zde dal v roce 
1869 hloubit jámy a ještě téhož roku nalezl student Felkl ve vrstvě 
uhlí v Předsíni bronzovou sošku. Býček měřil na výšku i na délku asi 
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Dodávky betonových smìsí z vlastní betonárny v Bystøici nad Pernštejnem
pro velké i drobné odbìratele (vlastní doprava autodomíchávaèi, èerpadla betonu)

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb

HLEDÁME:
aktivní, spolehlivé obchodníky na pozici

PORADCE, MANAŽER
úvěrových produktů – od 6000 do 1 000 000 Kč

Nabízíme: zaškolení zdarma 

podporu 

kariérní růst

Volejte regionální zastoupení 608 33 33 90
www.profi real.cz

PŮJČÍME VÁM 

(NA COKOLIV)

NOVÉ ÚVĚRY

732 302 998

• www.zbavteseuveru.cz Tel. 608 653 629

• Stříhání psů, Hodonín u Kunštátu, t. 721308702

• Rychlé půjčky bez poplatku. (www.pujcime-vam.cz) Telefon:
777 034 567

• Hledáme spolupracovníky pro poskytování nebankovních půjček. 
Zajímavé provize! Tel.: 608 034 567 (www.profi real.cz)

• Truhlářská a obchodní fi rma z Velkého Meziříčí hledá spolupracov-
níky z řad živnostníků pro montáže výrobků: nábytek, restaurace, ho-
tely, kuchyně, schody, dveře, okna, obklady, atd. Požadavek: fl exibi-
lita, praxe v oboru, seriózní jednání a vystupování. Nabídka: práce na 
zajímavých a prestižních zakázkách, fi nanční hodnocení na úrovni. 
Žádost: zaměstnavatelé nevolat! Pouze přímí pracovníci, živnostníci, 
kteří mají skutečný zájem si vydělat. Tel. 602 754 963, 566 523 663, 
www.vrabel.info

• Hledáme brigádníky na rozvoz knih s vlastním autem. Telefon:
731 106 246

• Prodám plech. staveb. boudu o rozměrech: d.330cm, š.290cm, 
v.280cm. T: 777 886 937

• Stavební fi rma hledá zedníky, tesaře, elektrikáře, topenáře, instalaté-
ry do HPP i na ŽL k dlouhodobé spolupráci na samostatných zakáz-
kách. Práce v Brně a okolí. Nástup možný ihned. Kontakt: 603 476 
699

• Prodám byt v OV 3+1 v Bystřici n.P. Moc pěkný, po GO, v dobrém 
místě + garáž. Tel.: 602 789 916

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

Nabízíme volné 

prostory k pronájmu.

Masarykovo nám. 46 

(nad novou poštou) 

vhodné jako 

kanceláře nebo 

prodejna.

Informace na tel.: 

724 314 457

Městské muzeum váz zve na výstavu mladého výtvarníka V.D.Houdka, 
která probíhá v půdních prostorách od 16. 6. do 5. 7. 2007.
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� nové, silnější solárium 
� kvalifiková obsluha 
� prodej solární kosmetiky 

a vitamínových doplňků
� garantujeme 100% servis 
� 6,- Kč/min.
� permanentka 5,- Kč/min.

    
    

Otvírací doba dle domluvy 6 dnů v týdnu. 
telefon: 732 212 818 

Novoměstská 32, Bystřice nad Pernštejnem 

 SOLÁRNÍ STUDIO 
SOŇA
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DS REAL STAV s.r.o.
Viniční 82, 615 00 Brno

Tel.: 548 213 073, 
mob.: 605 299 944, 605 299 945

Česká spořitelna, a.s.
pobočka Bystřice nad Pernštejnem

Masarykovo nám. 298
tel.: 420 566 591 212

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Výstavba moderních viladomů v rezidenční zóně „Rovinky“ 

Mimořádně výhodné podmínky při poskytování hypotečních úvěrů na koupi
bytových jednotek v tomto projektu od České spořitelny, a.s.

� Hypotéka až do 100% hodnoty nemovitosti
� Zdarma odhad nemovitosti a výpis z KN
� Zvýhodněné podmínky pro studenty a mladé lidi do 36

let a podnikatele

1+kk − 39,20 m2 a 50,15 m2 − od 781.337,− Kč 
− měsíční splátka úvěru 3.661 Kč

2+kk − 70,35 m2 − od 1,393.648,− Kč 
− měsíční splátka úvěru 6.530 Kč

3+kk − 91,10 m2 a 91,35 m2 − od 1,805.825,− Kč
− měsíční splátka úvěru 8.461 Kč

Fix na 1 rok 3,79% p.a., doba splatnosti 30 let


