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Město Bystřice nad Pernštejnem vyhlásilo pro rok 2007 tyto granty:

1. Počin přispívající k rozvoji sportovního života ve městě
- termín pro podání žádosti - 9. 2. 2007
- informace Ing. Blanka Svobodová, telefon 566 590 355

2. Podpora aktivit zaměřených na mládež
- termíny pro podání žádosti - 9. 2. a 30. 6. 2007
- informace Ing. Blanka Svobodová, telefon 566 590 355

3. Počin přispívající k rozvoji kulturního a společenského života ve městě
- termíny pro podání žádosti - 9. 2 a 30. 6. 2007
- informace paní Jitka Cisárová, telefon 566 552 376

4. Údržba majetku
- termín pro podávání žádosti - 31. 3. 2007
- informace Ing. Ivan Buchta, telefon 566 590 333

Vyhlášení grantových programů
města Bystřice nad Pernštejnem

pro rok 2007

Budova pošty je konečně odhalena. Po několikatýdenním zahalení si 
občané města mohou prohlédnout novou tvář budoucí pošty. Práce v inte-
riéru ještě pokračují, dokončení stavby je naplánováno na jaro 2007.

Vážení a milí čtenáři!
Zdravíme vás v novém roce 2007 a těšíme se na další spolupráci s vámi. 

Jak jste si asi na první pohled všimli, změnili jsme název na praktické BYS-
TŘICKO a v souvislosti s touto změnou jsme změnili i grafi cký styl úvodní 
strany. 

Přílohou dnešního čísla je Průvodce městem Bystřice nad Pernštejnem 
(jehož součástí je i mapa města), o který byl poslední dobou mezi občany 
i náhodnými návštěvníky města velký zájem. Podobnou přílohu najdou bys-
třičtí odběratelé i v březnovém čísle, kdy vyjde již dříve prezentovaná info-
ročenka. Obce z mikroregionu dostanou objednaný počet výtisků na obecní 
úřady, zájem neprojevil jediný Vír. Proto se pouze občanům z Víru nedosta-
nou do rukou důležité kontakty a informace o chodu městských i obecních 
úřadů a jiných institucí.

Kvůli nedostatku místa rozhodla redakční rada, že v prosinci zahájený 
seriál „Oběti komunistické perzekuce“ bude vycházet vždy po čtvrt roce. 
Druhé pokračování tedy očekávejte v březnu. Již dnes ale začíná čtení na 
pokračování „Omyly tradované“. Tyto zajímavé příběhy si můžete vystři-
hovat a časem z nich složíte drobnou knížečku. Dnes píšeme o tom, zda první 
žďárský kostel světil svatý Vojtěch. 

Znovu nabízíme spolupráci všem obcím z našeho mikroregionu, které 
u nás mohou publikovat. Přejeme příjemné dny všem našim čtenářům.

-redakce-

NOVÍ ZASTUPITELÉ SE PŘEDSTAVUJÍ

Nejdříve 
stručně něco 
málo o sobě 
- věk, rodina, 
zaměstnání. 

Pocházím 
z Nedvědi-

ce, je mi 48 let a v Bystřici n. P. 
žiji téměř 30 let. Jsem ženatý, mám 
dvě dcery, které již mají vlast-
ní život a moc už neposlouchají, 
dále pak čerstvě vnuka, který ještě 
neposlouchá. Jinak ale o důležitých 
věcech v rodině rozhoduji samo-
zřejmě já, o maličkostech manžel-
ka. Za posledních téměř 30 let se v 
naší rodině nic důležitého nestalo, 
takže se domnívám, že i v tomto 

ohledu nevybočuji z průměru.
Dlouhá léta jsem pracoval jako 

revírník na šachtě, pak jsem 13 let 
pracoval jako ředitel technických 
služeb a v současné době pracuji 
na manažerské pozici v Brně.

Jak jste prožil Vánoce? Osla-
vujete příchod nového roku? Co 
Vám udělalo největší radost?

Vánoce jsem prožil trochu pra-
covně, na což jsem z minulosti 
zvyklý. Neoslavuji, oslavuji spíše 
odchod starého roku, což jako ve 
všem ostatním může být také ku 
prospěchu věci. Největší radost mi 
udělal pochopitelně šmudla, tedy 
vnuk ofi ciálně pojmenovaný Oli-
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 INZERCE A ZPRÁVY Z RADNICE

Žádosti o dotace předložené městem
Ke konci roku 2006 město Bystři-

ce nad Pernštejnem podalo níže uve-
dené žádosti o dotace. Tyto investiční 
akce budou v případě přidělení dota-
ce realizovány v průběhu roku 2007 
a 2008.

Název projektu: Rekonstrukce 
muzea Bystřice nad Pernštejnem
Předloženo do: Státní rozpočet ČR
Celková cena díla: 6,5 mil. Kč bez 
DPH
Možnost dotace: 6,0 mil. Kč bez 
DPH
Termín realizace: 2007 - 2008
Popis: Hlavním cílem projektu je 
úprava podkrovních prostorů muzea 
pro plnohodnotné využití v rámci 
provozu muzea (vytvoření nových 
výstavních prostorů, depozitáře včet-
ně elektroinstalace, topení a zdra-
votně-technické instalace). Součástí 
projektu je i statické zajištění stropů 
mezi II. a III. podlažím a vydláždění 
vstupního prostoru muzea.
Současný stav: Dotace byla schvále-
na v návrhu státního rozpočtu na rok 
2007 ve výši 4 mil. Kč. V současné 
době probíhá společně s projektan-
tem redukce nutných prací tak, aby 
fi nanční spoluúčast města na rekon-
strukci byla co nejnižší 

Název projektu: Rekonstrukce 
Základní školy T.G. Masaryka a 
rozšíření sítě CZT

Předloženo do: Státní rozpočet ČR
Celková cena díla: 10,6 mil. Kč bez 
DPH
Možnost dotace: 10 mil. Kč
Termín realizace: 2007
Popis: Projekt zahrnuje napojení ZŠ 
TGM na centrální zásobení teplem 
(CZT), rekonstrukce topení ve škole, 
izolace proti zemní vlhkosti na prů-
čelí školy a dokončení rekonstrukce 
velké tělocvičny.
Současný stav: Dotace byla schvále-
na v návrhu státního rozpočtu na rok 
2007 ve výši 4 mil. Kč. I zde probíhá 
výběr prací, aby fi nanční spoluúčast 
města byla co nejnižší. 

Název projektu: Vodovod Víto-
chov
Předloženo do: seznam akcí progra-
mu ministerstva zemědělství 229 310 
– podprogram 229312 (prostřednic-
tvím Svazu vodovodů a kanalizací)
Celková cena díla: 9,87 mil. Kč bez 
DPH
Možnost dotace: až 65 % z MZe, 10 %
kraj Vysočina
Termín realizace: do 30. 8. 2007
Popis: Napojení Vítochova z vodo-
vodního přivaděče z Písečného a roz-
vedení pitné vody po obci.
Současný stav: Dotace byla schvále-
na ve výši 60 % a v současné době 
je zažádáno o dotaci ve výši 10 % na 
Kraji Vysočina. Práce za 1 mil. Kč 

proběhly již v roce 2006.

Název projektu: Zlepšení pod-
mínek pro vzdělávání v II. základ-
ní škole 
Předloženo do: Finanční mechanis-
mus EHP/Norska
Celková cena díla: 11,5 mil. Kč bez 
DPH
Možnost dotace: až 85 %
Termín realizace: rok 2008 
Popis: Projekt zahrnuje výmě-
nu všech oken, prosklených stěn 
a vstupních dveří včetně tělocvičny, 
dokončení rekonstrukce vodoinsta-
lací, dokončení rekonstrukcí WC, 
dokončení klempířských prací na 
tělocvičně.
Současný stav: Rozhodnutí o přizná-
ní dotace budou známa až na podzim 
roku 2007 a v případě přidělení dota-
ce by došlo k realizaci v roce 2008.

Název projektu: Konzervace 
a záchranné práce hradu Zubštejn
Předloženo do: Finančního mecha-
nismu EHP/Norska
Celková cena díla: 10 mil. Kč bez 
DPH
Možnost dotace: až 85 % 
Termín realizace: rok 2008-2009
Popis: Statické zajištění hradního 
paláce, obnovení původního přístupu 
do hradního paláce pomocí dřevěné-
ho mostu, přípojka nízkého napětí 

a informační tabule s propagačním 
materiálem.
Současný stav: Rozhodnutí o přizná-
ní dotace budou známa až na podzim 
roku 2007 a v případě přidělení dota-
ce by došlo k realizaci v roce 2008.

Název projektu: Kombinovaná 
výroba tepla a elektrické energie 
z biomasy na zdroji v Bystřici nad 
Pernštejnem
Předloženo do: Fond Vysočiny, 
název grantového programu – ener-
getické využívání obnovitelných 
zdrojů
Celková cena díla: 445 000,- Kč
Možnost dotace: 200 000,- Kč
Termín realizace: rok 2007
Popis: Dotace slouží k pořízení tech-
nicko-ekonomické studie různých 
variant řešení výroby elektrické ener-
gie z biomasy.
Současný stav: Dotace byla v lednu 
2007 schválena v plné výši.

Toto je výčet již podaných žádostí 
o dotace, z nichž ve většině jsme jako 
žadatelé byli úspěšní a u některých na 
výsledek ještě čekáme. Samozřejmě, 
že jsou průběžně připravovány další 
žádosti o dotace, se kterými bych Vás 
seznámil v dalších vydáních Bystřic-
ka.

Josef Vojta
místostarosta

Žádosti o dotace předložené městem
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POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

www.bystricenp.cz

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

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

Aspida je vydavatel zajíma-
vých publikací „Cestujeme 

po Čechách a Moravě“.
Internetové stránky: 

www.aspida.cz,
tel. 545221137

Technické služby oznamují 
změnu provozní doby na sběrném 
dvoře, a to od 8. 1. 2007.

SBĚRNÝ DVŮRSBĚRNÝ DVŮR
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POPLATEK ZA ODPADY 

V ROCE 2007 BEZE ZMĚMY

Výše poplatku: 450,- Kč

Splatnost poplatku :

integrované obce  do 31. 3. 2007
Sídliště I      do 30. 4. 2007
Sídliště II     do 31. 5. 2007
ostatní části města  do 30. 6. 2007

Poplatek lze uhradit buď hoto-
vě v pokladně Městského úřadu 
nebo bezhotovostně na bankovní 
účet č. 19-627751/0100 s variabil-
ním symbolem 315001337. Jako 
specifi cký symbol nezapomeňte 
uvést vaše rodné číslo.

POPLATKY 
ZA ODPADY

Městský úřad Bystřice nad 
Pernštejnem sděluje občanům, 
že na území města Bystřice nad 
Pernštejnem bude probíhat výbě-
rové šetření o životních pod-
mínkách domácností v České 
republice.

Toto výběrové šetření bude 
probíhat na území České repub-
liky v cca 11 600 domácnos-
tech. Domácnosti byly vybrány 
na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne ve 
dnech od 17. února do 29. dub-
na 2007 a jeho účelem je získat 
reprezentativní údaje o sociálně 
ekonomickém postavení čes-
kých domácností. 

Město Bystřice nad Pernštej-
nem poskytuje občanům tuto 
informaci s ohledem na skuteč-
nost, že v rámci kraje Vysočina 
bylo město Bystřice nad Pernštej-
nem zahrnuto do výběru tohoto 
šetření. Je proto možné, že řadu 
domácností v našem městě nav-
štíví pracovníci pověření Čes-
kým statistickým úřadem a bu-
dou v domácnostech zjišťovat 
údaje potřebné pro toto šetře-
ní. Všichni pracovníci zapojení 
do šetření se budou prokazovat 
zvláštním pověřením ČSÚ. Ve 
všech fázích šetření je zaruče-
na anonymita údajů zjištěných 
u jednotlivých domácností.

Eva Špatková
tajemnice MěÚ

Šetření o životních 
podmínkách 
domácností
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Fond rozvoje bydlení
Město Bystřice nad Pernštejnem 

vypisuje VÝZVU NA PŘÍJEM 
ŽÁDOSTÍ o poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení. Půjčky se 
poskytují na opravy a rekonstrukce 
stávajících obytných budov a dále 
na výstavbu nových bytů formou 
střešní nástavby nebo vestavby. 
Příjemcem půjčky může být která-
koliv fyzická nebo právnická oso-

ba, předmětná stavba však musí 
být na území města nebo místních 
částí. Splatnost půjčky je 2 až 6 let 
s úrokem 4 procenta.

Žádosti jsou k dispozici na se-
kretariátě MěÚ, kde je také nutno 
vyplněné žádosti odevzdat nejpoz-
ději do 2. března 2007.

Informace: Ing. Aleš Sitař, tel. 
725 102 542

Narození

Listopad 2006
  2.11.Dominik Blažek
14.11. Jiří Šterlink
15.11. Vojtěch Paleček

Jubilanti

Leden 2007
Milada Čermáková  85 let
Hermína Koenigová80 let

Únor 2007
Josef  Křenek 86 let
Marie Suchá 80 let
František Brázda 75 let
Zdenka Křížková 70 let

Úmrtí

Prosinec 2006
  4.12.  Marta Blahová
  7.12.  Josef Zachoval
12.12. Aurelie Schwarzerová
17.12. Vlasta Nedomová
24.12. František Jirčík
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 ZPRÁVY Z RADNICE

Doporučuji – vždy navštivte 
stavební úřad

Stavby, které nevyžadují staveb-
ní povolení ani ohlášení, mohou 
vyžadovat územní souhlas.

Od začátku letošního roku nabývá 
účinnosti nový Zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) č. 183/2006 Sb. Nahrazuje již 
více jak 20 x novelizovaný stavební 
zákon č. 50/1976 Sb.. Protože tento 
stavební zákon řešil také vyvlast-
nění, souběžně s novým stavebním 
zákonem nabývá účinnosti zákon 
č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo ome-
zení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). 
Oba dva zákony doplňuje ještě zákon 
č. 186/2006 Sb. o změně některých 
zákonů souvisejících s přijetím sta-
vebního zákona a zákona o vyvlast-
nění.

Novým stavebním zákonem se 
ruší nejen dosavadní stavební zákon, 
ale také dvě prováděcí vyhlášky k ně-
mu, a to č. 132/1998 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení staveb-
ního zákona a vyhl. č. 135/2001 Sb. 
o územně plánovacích podkladech 
a územně plánovací dokumentaci. 

Dosud platná právní úprava na úse-
ku územního plánování a stavebního 
řádu vychází z koncepce navržené 
v polovině 70. let minulého století 
a přes řadu novel již nevyhovuje sou-
časným podmínkám rozvoje společ-
nosti. Věcný záměr zákona byl přijat 
v roce 2001 a vláda schválila jeho 
návrh v květnu 2005. 

Nový stavební zákon jako základ-
ní právní předpis upravuje územní 
plánování, stavební řízení, podmínky 
projektové činnosti, provádění staveb 
a obecné požadavky na výstavbu. Je 
předpisem, který navazuje na nový 
správní řád, tj. zákon č. 500/2004 Sb. 

Oproti stávající úpravě podstatně 
rozšiřuje a upřesňuje řadu pojmů. 
Obsahuje nejen nové instituty, které 
dosud platný zákon nezná, ale i no-
vé postupy a procesy. Proto se dá 
očekávat, že uvedení tohoto zákona 
do praxe bude poněkud náročnější 
a složitější. 

Dvě původní prováděcí vyhlášky 
jsou nahrazeny těmito šesti novými: 
• 98/2006 Vyhláška o autorizova-

ných inspektorech
• 499/2006 Vyhláška o dokumen-

taci staveb
• 500/2006 Vyhláška o územně ana-

lytických podkladech, územně plá-
novací dokumentaci a o způsobu 
evidence územně plánovací činnosti

• 501/2006 Vyhláška o obecných 
požadavcích na využívání území

• 502/2006 Vyhláška, kterou se mění 
vyhláška Ministerstva pro místní 
rozvoj č.137/1998 Sb., o obec-
ných technických požadavcích na 
výstavbu

• 503/2006 Vyhláška o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejno-
právní smlouvy a územního opatření

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON
Nový stavební zákon je tematicky 

členěn do sedmi částí obsahujících 
198 paragrafů. 

Část prvá – úvodní ustanovení - 
vymezuje základní pojmy včetně defi -
nic některých z nich.

Část druhá – výkon veřejné sprá-
vy - obsahuje novou a zcela zásadní 
úpravu vydávání stanovisek a závaz-
ných stanovisek dotčených orgánů, 
které hájí veřejné zájmy. Zachovalo 
se členění stavebních úřadů na obec-
né, speciální a vojenské. Novinkou 
je, že komise výstavby na obcích 
nebudou mít statut stavebního 
úřadu, tzn., že všechna povolení 
bude vydávat stavební úřad obce s 
rozšířenou působností. 

Část třetí – územní plánování - 
formuluje cíle a úkoly územního plá-
nování. Nově se zde zakotvuje institut 
zástupce veřejnosti. Novým pojmem 
je také „územní souhlas“ zjedno-
dušující územní řízení a „územní 
opatření“ určené k úpravě poměrů v 
území ve veřejném zájmu.

Část čtvrtá – stavební řád - se 
věnuje stavbám, jejich povolování 
a ohlašování, užívání a odstraňování. 
Stavebnímu úřadu ukládá povin-
nost provádět kontrolní prohlídky 
rozestavěné stavby. Úplně novým 
institutem je osoba autorizovaného 
inspektora, kterému zákon svěřuje 
některé úkony v procesu povolení, 
realizace a užívání vybraných druhů 
staveb. Jedná se o privatizaci někte-
rých pravomocí dosud vykonávaných 
výhradně správními orgány.

Část pátá – společná ustanovení 
- vyjmenovává vybrané činnosti ve 
výstavbě a stanoví povinnosti vlastní-
ků technické infrastruktury. Defi nu-
je účely vyvlastnění, státní stavební 
dozor včetně pořádkových pokut 
a stanoví pravidla ochrany veřejných 
zájmů.

Část šestá – přechodná a závěreč-
ná ustanovení - řeší například pro-
blematiku platnosti závaznosti dříve 
zpracované územně plánovací doku-
mentace, specifi kuje otázky kompetencí 
a postupů orgánů územního pláno-
vání i stavebních úřadů a zrušuje 
s výjimkou jedné (vyhl. 137/1998 
Sb.) všechny dosud platné zákony 
a vyhlášky na úseku územního plá-
nování a stavebního řádu. Stanoví, 
že u staveb pravomocně povolených 
do konce letošního roku se provede 
kolaudační řízení podle dosavadních 
právních předpisů. Dále ukládá, že 
ohlášení, žádosti, návrhy a další 
podání, pro která prováděcí právní 
předpis určuje formuláře, lze uči-
nit pouze na těchto formulářích.

Část sedmá – účinnost
Závěrem lze říct, že nový stavební 

zákon zjednoduší a zkrátí některé postu-
py územního plánování a řízení, vybrané 
stavby bude možné provádět již na zákla-
dě územního rozhodnutí, nebo územ-
ního souhlasu, nebo jen na ohlášení.

NOVÍ ZASTUPITELÉ SE PŘEDSTAVUJÍ
1. Petr Hanzlík

ver, ale já mu říkám Šmudla. Zatím 
je ještě na můj vkus moc malý, 
řekl bych takový rozbitný, ale až 
povyroste, tak na to se těším.

Jak trávíte volný čas, Vaše 
záliby a koníčky.

Volný čas při denním dojíždění 
do Brna vlastně téměř není. Ještě 
nedávno jsem se aktivně zajímal 
o historii a později hledal tzv. 
poklady s detektorem kovů. Ne-
vděk však vládne světem, a tak 
jsem nezbohatl, protože vše, co 
bylo alespoň trochu zajímavé, mně 
zabavil ředitel bystřického muzea. 
Na jeho obranu musím ale říci, 
že část těchto věcí je již umístěna 
v expozicích a mohou si je náv-
štěvníci prohlédnout.

Co pro Vás vlastně znamená 
zvolení zastupitelem?

Především potvrzení mého názo-
ru, že změny, které byly na radnici 
v péči o majetek města provedeny, 
nebyly dobré. Konečně volební 
výsledky hovoří jasnou řečí. V sou-
časné době si netroufám říct, zda šlo 
o pochybení systémové, nebo o chy-
by vykonavatelů. Dle vlastních 
zkušeností však vím, že podobný 
systém v některých jiných městech 
funguje a je jenom na novém vedení, 
jak tuto situaci vyřeší. Zcela určitě 
budu prosazovat osobní zodpověd-
nost úředníků za svá rozhodnutí 
a úplnost poskytovaných infor-
mací. Není to nic převratného, 
protože u většiny odborů tato již 
funguje ze zákona (např. matrika, 
životní prostředí, stavební, DI, živ-
nostenský, sociální a další). Pro-
blém vzniká tam, kde úředník svá 
rozhodnutí může nechat posvětit 
radou nebo zastupitelstvem. Tím 
se v současné době zbavuje odpo-
vědnosti bez ohledu na to, zda rad-
ní nebo zastupitel byl seznámen se 
všemi okolnostmi a důsledky roz-
hodnutí.Takže radní a zastupitelé 
často musí rozhodovat na základě 
předloženého zdůvodnění, protože 
dané problematice prostě nemo-
hou rozumět a odpovědní úředníci 
jsou pak nepostihnutelní. Prostě to 
rozhodl někdo jiný. Pokud však 
úředník bude odpovědný za objas-
nění souvislostí, lze v určité míře 
zjednat nápravu. Stejné je to při 
výkladu vyhlášek, smluv a naříze-
ní města, kde v současné době je 
dle mých zkušeností většinou roz-
hodující výklad úředníka.

Dále to pro mne znamená urči-
tou odpovědnost a zároveň povin-
nost plnění slibů. Můj původní 
záměr při sestavování kandidátky 
byl trochu jiný, než poté zvolilo 
místní vedení ČSSD. Chtěl jsem 
vybudovat klub kandidátů, kteří 
budou prosazovat záměry ne na 
základě stranické příslušnosti, ale 
na základě potřeb města a sku-
pin, které zastupují. Tento klub 

měl poté fungovat i po volbách, 
bez ohledu na umístění jednotliv-
ce. Své sliby jsem se však vždyc-
ky snažil splnit, což si myslím je 
o mně známo ještě z dob působení 
na TS města a.s. Z těchto důvodů 
se zcela určitě mimo jiné budu 
zabývat podmínkami sportovního 
vyžití mládeže, školstvím, péčí 
o město a problémy ČRS (rybáři). 
Zároveň tímto děkuji všem voli-
čům, kteří svoji účastí přispěli k 
mému zvolení a sděluji, jak praví 
klasik božský Kája (pro upřesnění 
myslím tím Gotta) - sliby se budou 
plnit i po Vánocích.

Z toho, co naznačujete, to 
vypadá, že zvolení předsedou 
kontrolního výboru je z hlediska 
Vašich záměrů trefa do černého:

Není to tak zcela pravda. Kont-
rolní výbor je zřízen ze zákona a ne-
má rozhodovací pravomoci. Zna-
mená to tedy, že pokud tento výbor 
po kontrole konstatuje, že se např. 
nesype ptáčkům a je potřeba sypat 
(tím prosím nenarážím na kauzu 
bydlení pro kavky), tak toto roz-
hodnutí je závazné pouze pro členy 
výboru. Pouze rada nebo zastupi-
telstvo může toto zjištění převést 
do pravomocného rozhodnutí pro 
úředníky a občany. Moje představa 
o fungování tohoto výboru je spíše 
o tom, že by měl hledat třecí plo-
chy mezi občanem nebo organiza-
cemi a úřadem. V této oblasti pak 
navrhovat řešení tak, aby byla při-
jatelná pro obě strany. Zdůrazňuji 
obě, protože i občan (jednotlivec) 
často nemá oprávněné požadavky 
z hlediska potřeb a možností měs-
ta.

Závěrem Vaše plány a záměry 
v brzké budoucnosti.

V současné době bych se chtěl 
podívat na Plán zimní údržby 
komunikací a potom další doku-
menty. Věcí, ke kterým mám urči-
té výhrady, je víc. Uvědomuji si 
však, že nemusím mít vždy prav-
du a spousta věcí v tomto městě 
se dělá v rámci možností dobře. 
Výhrady mám například i k Novi-
nám Bystřicka. Zde mně chybí tro-
chu více místního dění. I z těchto 
důvodů zvažuji zřízení vlastních 
internetových stránek, kde by 
bylo více místa pro místní dění 
a názory občanů, kteří se zrovna 
nehodlají více angažovat, ale pro-
stě jenom mají k něčemu připo-
mínky. Nejprve ale musím sehnat 
ještě několik dalších nadšenců ko-
lem sebe, kteří budou mít zájem 
a zároveň i technické znalosti 
o správě takových stránek. Pokud 
má někdo zájem se podílet na tom-
to záměru, bude vítán. 

Moje adresa je: hanzlik.petr@
tiscali.cz. Existují však i jiná řeše-
ní, o které se budu zajímat a pak se 
uvidí, co dál.Pokračování na str. 5

Dokončení ze str. 1

-red-
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ZPRÁVY Z RADNICE

Požadujeme:
- vzd)lání min. SŠ ukon$ené maturitou 
- praxe v oblasti odpadového hospodá2ství (min. 5 let) 
- znalost legislativy v oblasti nakládání s odpady 
- uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC 
- $asovou flexibilitu a spolehlivost  
- výrazný komunikativní typ 
- písemnou p2ihlášku dopln)nou profesním životopisem  
 a kopiemi doklad� o vzd)lání a praxi,  
 osobními kontakty (e-mail, mobil. telefon) 
-    2idi$ský pr�kaz skupiny „B“ 
Nabízíme:
- odpovídající finan$ní ohodnocení  
- zam)stnanecké výhody 
- služební telefon a notebook 
Pracovní nápl�:
 -  vedení st2ediska a koordinace $innosti 
 -  jednání se zákazníky 
 -  vedení evidence odpad�
Termín nástupu:  
-   dle dohody 

Technické služby Byst�ice n.P., a.s. 
vypisují výb�rové �ízení na obsazení místa

vedoucí st�ediska odpad�

Osadní výboryKomise rady města
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5) Komise k projednávání p�estupk�
P�edseda:  JUDr. Eva Špatková 

(566 590 332) 
�lenové:  Ji�í Bohá2 st. 

Josef Rosenberg 

6) Komise životního prost�edí
P�edseda:  Mgr. Dagmar Pivková 
  (566 550 401)  
Tajemník:  Ing. Václav Mi2ín

(566 590 325) 
�lenové:  Ing. Marie Dvo�áková

Jaroslav Švestka 
Ing. Pavel Morava 
Mgr. Alexandra Gabrielová 

  Jan Kou�il
  Miloš Šibor 
    
7) Komise pro hospoda�ení s byty  
P�edseda:  Antonín Tulis  

(603 853 044)
Tajemník:  Ing. V�ra Van2ová

(566 550 821) 
�lenové:  Hana Holá 

Ing. Aleš Sita�
PhDr. Drahomíra Lukšová 
Václav Koenig 
Lenka Jobánková 
Olga Vojtová 

8) Sbor pro ob�anské záležitosti  
P�edseda:  Hani2ka Pe2inková

(566 550 887) 
Tajemník:  Lenka Martincová 

(566 590 335) 
�lenové:  MUDr. Božena Žvá2ková

Eva Sedlá2ková
Olga Špa2ková
Eva Št�pánková
Marie Šiborová 
Ludmila Kotlánová 
Anežka Mazourková 
Eva Lacmanová 
Ludmila Navrátilová

Finan�ní výbor: 
Ing. Bohumil Kotlán   p�edseda  

(608 927 029) 
Ilona Hovorková   tajemník  

(566 590 338) 
Ing. Daniel Hamerník   2len
Ing. Aleš Sita�    2len
Ing. Pavel Krásenský   2len
Bc. Petr Slabý    2len
Ji�ina Kolá�ová   2len
Vladimír Kaštánek   2len
Mgr. Radim Štikar   2len

Finanční výbor a kontrolní výbor

LESO�OVICE
Ing. Horák Aleš  p�edseda  

(775 045 957) 
Filipová Miroslava  2len   
Flos František   2len   
Hájek František  2len   
Endlicher Radek      2len   

PIVONICE 
Dvo�ák Michal  p�edseda  

(604 969 822) 
Ing. Toman Dalibor  2len   
Dvo�ák Josef   2len   
Dvo�ák Josef   2len   
Dvo�ák Petr   2len   

ROVNÉ
Ambrož Adolf   p�edseda   

(728 345 503) 
Šandera Stanislav  2len   
Šípek Ji�í   2len   
Houdek Jind�ich  2len   
Tulisová Marie  2len   

VÍTOCHOV
Dvo�ák Pavel   p�edseda  

(732 441 205) 
Jílek Vlastimil ml.  2len   
Martínek Ji�í   2len   
Koukal Emil ml.  2len   
Škorpík Václav  2len   
Gregor Zden�k 2len   
Klusáková Eliška  2len   
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Nový stavební zákon
Dokončení ze str. 4

Stavební povolení lze nahradit certi-
fi kátem autorizovaného inspektora, 
nebo veřejnoprávní smlouvou. V 
každém případě je však nový zákon 
obsáhlejší a složitější, umožňuje více 
variant než předchozí zákon, a proto 
je potřebné, aby se stavebníci nejdří-
ve informovali na stavebním úřadě a 

potom teprve zahájili přípravu vlastní 
stavby. To proto, že mnoho postupů je 
jak pro stavebníka, tak pro stavebního 
úředníka úplně nových a zejména v 
počátku může docházet k řadě chyb. 
Konzultace ochrání stavebníka.

Stanislav Bartoš, odbor výstavby 
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Bližší informace na tel. 566 551 500, 602 759 601 (ing. Kekrt) 
P2ihlášky s p2ílohami zasílejte doporu�en� do 5. 2. 2007 na adresu:
TS Byst2ice n.P., a.s., Na ciheln) 469, provozovna K Ochozi 666,  
593 01  Byst2ice nad Pernštejnem  

BRATRUŠÍN 
MVDr. Koukal Pavel  p�edseda  

(604 555 430) 
Filipi Václav   2len   
Hájek Martin   2len   
Prokop Jaromír ml.  2len   
Pe2inková Kate�ina  2len   

DIVIŠOV
Kunc Jan   p�edseda  

(736 244 001) 
Šafránek Miroslav  2len   
Petrová Libuše  2len   
Popelková Jana  2len   
Rajšner Vladimír  2len   

DOMANÍN
Skula Zden�k   p�edseda  

(737 409 817) 
Ing. Sita� Aleš   2len   
Šmerda Vladimír  2len   
Velen Bohumil ml.   2len   
�ech Vladimír st.  2len    

DVO�IŠT�
Kubík Jaromír   p�edseda  

(603 892 946) 
Huta� Vlastimil  2len   
Havlík Josef   2len   
Dvo�ák Pavel    2len   
Pešková Miroslava  2len   

KARASÍN
Víchová Libuše  p�edseda  

(603  935 315) 
Steiner Ferdinand  2len   
Sedler Vladimír  2len   
Ing. D�ínovský Václav 2len   
BartoQ František  2len   

KOZLOV 
Kintr Jind�ich   p�edseda  

(737 132 095) 
Ludvíková Lenka  2len    
Ostrý Bohumír  2len   



 ZAJÍMAVOSTI ŠKOLSTVÍ
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Počítačové kurzy pro veřejnostPočítačové kurzy pro veřejnost
Již tradičně jsme na ZŠ Bystřice 

n. P., Nádražní připravili pro naše 
spoluobčany v důchodovém věku 
počítačový kurz Internet spojuje 
generace. V tomto kurzu se zájem-
ci naučí základům ovládání osob-
ního počítače, prakticky zvládnou 
vyhledávání informací na Interne-
tu a práci s elektronickou poštou. 
Kurz proběhne vždy v pondělí od 
15,00 do 17,00 ve dnech: 12.2., 
19.2, 26.2., 12.3. a 19.3.2007.

Smyslem tohoto kurzu není jen 
naučit seniory práci s počítačem 
a Internetem, ale také sblížit gene-
raci našich žáků a seniorů. Aby-
chom naplnili i tento cíl, budou nám 
s výukou pomáhat žáci naší školy 
v roli junior-lektorů. Jaký význam 
taková spolupráce má, jsme si ově-
řili v předchozích letech. V závěru 
kurzů to na slavnostním ukončení 
nejlépe vyjádřili sami senioři svým 

poděkováním za vstřícnost, s jakou 
se jim naši žáci věnovali. 

Jako novinku jsme připravili 
kurz Internet pro rodiče. Ten je 
určen všem rodičům, kteří pečují 
o dítě předškolního věku. Rodiče 
malých dětí mají možnost nau-
čit se v kurzu základům ovládání 
osobního počítače, vyhledávat 
informace na Internetu a pracovat 
s elektronickou poštou. Obsah kur-
zu je upraven tak, aby vyhovoval 
zájmům a potřebám současných 
rodičů. Kurz proběhne vždy v pon-
dělí od 15,00 do 17,00 v těch-
to dnech: 26.3., 2.4., 16.4., 23.4. 
a 30.4.2007. S výukou nám opět 
pomohou naši junior-lektoři.

Do obou kurzů se můžete při-
hlásit na telefonním čísle 566 550 
401. Díky příspěvku města Bystři-
ce n. P. jsou kurzy pro účastníky 
zdarma.

Jiří Petr

Ředitelství Základní školy T.G.Masaryka v Bystřici n. P., Tyršova 409
oznamuje rodičům budoucích prvňáčků, že

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
pro školní rok 2007/2008

se koná v pátek 2. února 2007 od 9.00 do 16.00 hodin
v budově školy.

Všechny předškoláčky a jejich rodiče srdečně zveme a prosíme, aby s sebou
 k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů.

I v letošním školním roce pokra-
čovali žáci Základní školy T. G. 
Masaryka v Bystřici nad Pernštej-
nem v dlouholeté tradici malová-
ní vánočních přání pro hnutí Sto-
nožka – na vlastních nohou.

Připomínáme, že tato iniciativa 
vyšla od Češky žijící v Norsku paní 
Běly Gran Jensen, která před něko-
lika lety naši školu i navštívila. Děti 
namalují a nakreslí vánoční přání, 
ta se prodávají a výtěžek je použit 
na humanitární pomoc především 
v oblastech válečných konfl iktů 
nebo například pro dětskou léčeb-
nu v Opařanech. 

V prosinci obdržela naše škola 
pozvání na vánoční koncert, který 
hnutí Stonožka pořádá jako podě-
kování žákům i vyučujícím za jejich 
práci pro dobrou věc. Koncert se 
konal v pátek 8. prosince v pražské 
Lucerně. 

Letos byli na koncert vyslání 
ši-kovní výtvarníci ze 7. ročníků 
K. Rybenská, S. Vyplašilová, V. Su-
chá, M. Vokurka a F. Novotný. 
Líbil se jim koncert i procházka 
historickým centrem Prahy a pro-
hlídka vánočního trhu na Staro-
městském náměstí.

Těšíme se na další spolupráci 

KONCERT PRO STONOŽKOVÉ DĚTI
s hnutím Stonožka, jehož prostřed-
nictvím mohou naši žáci pomáhat 
ostatním dětem u nás doma i ve 
světě.

J. Koscielniaková

„Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou …“

 - tyto Šrámkovy verše se mně vždy 
vybaví, když si se zpěváčky ze školního 
pěveckého sboru po skončení vánoč-
ní akademie přejeme hezké Vánoce 
a rozcházíme se na vánoční prázdniny. 
A mnohdy ten sníh pod našimi kroky 
opravdu křupal, zůstávaly v něm naše 
stopy a hvězdy na obloze nás vedly 
vstříc vánočním svátkům.

Jen letošní předvánoční čas byl 
jakousi výjimkou – žádný sníh, žádné 
křoupání pod nohama, žádná poezie 
Vánoc. Pouze ta hezká přání, upřímné 
stisky rukou a pro žáky Základní ško-
ly TGM pěkné zážitky z vystoupení 
Vánoce připomínaly.
Letos se vánoční akademie ZŠ TGM 
konala již podesáté. Děti opět těm, 
kteří se na jejich vystoupení přišli podí-
vat, ukázaly, že kromě svých běžných 
školních povinností zvládají i spoustu 
dalších aktivit. Všichni zpěváčci, reci-

Vánoční akademie

tátoři, tanečníci, gymnastky a mladí 
herci připravili téměř dvouhodino-
vý pestrý program a zcela zaplněný 
velký sál kulturního domu by jim 
mohli závidět leckteří profesionální 
umělci. Diváky byli nejen rodiče 
a prarodiče současných žáků školy, 
ale také celá řada našich bývalých 
absolventů, kteří před desíti roky na 
první vánoční akademii vystoupili 
a neměli tehdy tušení, že stojí u zro-
du nové tradice.
I když tedy letošní Vánoce nebyly 
těmi kouzelnými bílými Vánocemi 
– vánoční akademie Základní školy 
TGM byla tou pravou předvánoční 
událostí, která přinesla všem hodně 
radosti a kterou si za rok zcela jistě 
a rádi zopakujeme. A snad vstříc 
těm příštím vánočním dnům bude-
me kráčet po sněhu čistém, bílém, 
hru v srdci zvonkovou…

Hana Nosková
Základní škola TGM

Na konci minulého roku vznikla 
v Orlu v Bystřici nad Pernštejnem 
společnost historického šermu Hund-
sleder. Naše společnost se zabývá 
ochotnickým divadlem, historií a šer-
mem s ní spojeným, kterýžto neod-
myslitelně k tomuto koníčku patří.

Tréninky probíhají v Orlovně kaž-
dý pátek od 17:00 do 20:00 hodin 
a zahrnují prakticky vše co jest výše 
uvedeno. Věnujeme se hlavně historií 
a dobou 30-tileté války, ale zajímá-
me se o jakoukoliv historii. Členem 
se může stát každý od 15 do 100 let 
věku. Šermířská společnost je teprve 

Společnost 
historického šermu Hundsleder

v plenkách, ale těch pár nadšenců 
s kterých se zatím skládá má již 
nacvičené vystoupení a zabývá se 
i tématickými vystoupeními pro 
děti a mládež. A tak můžeme obo-
hatit mnohé i sebe vědomostmi 
z naší i jiné historie nebo se jen tak 
pobavit.

Pokud Vás tento článek oslovil 
a chtěli by jste rozšířit naše řady 
a stát se našimi členy tak Vám rádi 
poskytneme bližší informace na 
e-mailu: hundsleder@centrum.cz 
nebo na telefonu: 732 421 376.

Pavlína Raučinová
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Bystřická „zemědělka“ dříve a nyní
(část třetí)

Nedílnou součástí školy od roku 
1996 je Vyšší odborná škola se stu-
dijním oborem „Agroturistika“, která 
byla od počátku studiem, které trvalo 
2,5 roku. Podle nového Školského 
zákona musí být studium na VOŠ 
minimálně tříleté, a proto v současné 
době probíhá složité akreditační říze-
ní tak, aby škola mohla od roku 2009 
pokračovat ve své činnosti i nadále, 
v řádném denním tříletém studiu.

Cílem projektu VOŠ bylo a je roz-
šířit vzdělávání absolventů středních 
odborných škol a gymnázií v oboru 
agroturistika. Hlavním důvodem byl 
a je útlum zemědělské výroby na Čes-
komoravské vysočině, který vyžadu-
je hledat nové aktivity v zemědělství, 
které by alespoň částečně zabraňova-
ly úbytku obyvatel na venkově.

Značná část zemědělské výroby 
na Vysočině je omezována tím, že se 
nachází v „Chráněné krajinné oblasti 
Českomoravská vysočina“ a rov-
něž v pásmech hygienické ochrany. 
Relativně čisté životní prostředí dává 
předpoklad k rozvíjení ekoturistiky 
a zejména agroturistiky. Poněvadž 

na Vysočině nebyly s touto činnos-
tí zkušenosti, bylo zavedení oboru 
„Agroturistika“ na naší škole žádoucí 
a je tomu tak i v dnešní době.

Spádová oblast školy představuje 
prakticky celou Moravu a přilehlé 
okresy Čech. Rozvoj agroturistiky 
a ekoturistiky vytváří poměrně naděj-

ný trh práce pro naše absolventy. Stu-
dijní obor je vhodný pro absolventy 
všech středních škol, zejména pak 
škol zemědělských.

Absolvent je připravován pro pod-
nikatelské činnosti v oblasti agro-

turistiky a ekoturistiky, požadovaný 
rozsah vědomostí a dovedností je 
vzhledem k rozmanitosti alternativ 
podnikání značný. Absolvent musí 
být schopen samostatného rozhodo-
vání, ekonomického myšlení, spole-
čenského vystupování, respektování 
práva, zásad morálky, mravnosti 

Od roku 2004 se denně setkává-
me s vlivem našeho členství v EU. 
I ZŠ Nádražní, díky projektu Sokra-
tes, který je fi nancován z grantových 
programů EU, navázala kontakty se 
školami v Polsku, Itálii a Španělsku. 

Už v listopadu 2005 absolvova-
li dva učitelé a dva žáci výměnný 
pobyt v Itálii a letos se konala cesta 
do Španělska. 

Španělsko 13.-19. listopadu 2006
Ve výběrovém řízení, za těžkých 

podmínek mezi mnohými kandidáty, 
byli vybráni ředitelstvím školy dva 
nejlepší učitelé: paní Věra Slámová 
a pan Radim Štikar. Mnohem nároč-
nější úkol byl výběr z 29 možných 
uchazečů o dalekou a exotickou 
zemi jakou je bezpochyby Španěl-
ské království s její historii, přírod-
ními krásami a také jejím postavení 
ve světovém fotbalu. Jaké bylo pře-
kvapení pro žáky 9. tříd, když uspě-
la Hana Prušková a Beáta Kissová, 
které byly vybrány, i když neznají 
fotbalovou sestavu Realu Madrid.

V zabijáckou hodinu, ve 4 ráno, 
vyjela delegace v limuzíně Felicia 
směrem na Letiště Praha Ruzyně. 
Pan učitel Štikar nejenže zajistil 
výměnný pobyt, letenky, auto, pou-
čení pubertálních žákyň v cizině, 
musel dopravit z bystřického náměs-
tí tři křehká stvoření bez úrazu do 
Torre Pacheca a zpět, což je i pro 
gentlemana přetěžký úkol.

Po úmorné cestě autem, vlakem 
a letadlem se konečně dostala do Tor-
re Pacheca (Větrné mlýny) - města 
ležícího na jihovýchodě Pyrenejské-
ho poloostrova. Na pohled je oblast 
zcela rovná, jen někde jsou vidět 

Projekt Socrates - 
zdravé stravovací návyky 

pro 21. století
vysoké kopce. Při pohledu na sever 
je krajina poseta hnědým kamením, 
na jih od města světlehnědým kame-
ním, na západě lze vidět tmavohnědé 
kamení a nejkrásnější by byl pohled 
na východ, kde leží Středozemní 
moře, kdyby ovšem bylo vidět přes 
místní vyprahlou pahorkatinu.

Teplota byla velice příjemná, oko-
lo 23°C, vydržela pod modrou oblo-

hou bezmála celý týden. Propršené 
dopoledne vyvedlo z míry i místní, 
protože se jednalo o první srážky za 
poslední půlrok …

Účelem projektu Sokrates bylo 
mimo jiné seznámit bystřické učitele 
a žákyně 9. tříd s místní fl órou a fau-
nou, folklórem a vykopávkami z doby 
kamenné a neméně s místní podnika-
telskou elitou. Ale, jak se říká: hosté 

chtějí, ale hostitelé mění. Žádné uče-
ní a úkoly, žádná práce a povinnosti, 
ale návštěva starosty města, ředitele 
partnerské školy a významných osob 
v Pachecu.

Samo Torre Pacheco, v překladu 
Větrné mlýny, mělo charakteristiku 
klasického konzervativního staroměs-
ta. Mezi mnoha domy vyčníval kos-
tel, divadlo, dva větrné mlýny a ne-

a etiky podnikání.
Vzhledem k nastíněnému profi lu 

absolventa, zdokonalení studentů po 
stránce jazykové, po stránce ekono-
miky a účetnictví a po stránce práce 
s výpočetní technikou, současně s pra-

xí v různých činnostech, nabízí zmi-
ňovaný obor uplatnění nejen už v dří-
ve uvedených možnostech, ale dou-
fáme, že i v řadě jiných oborů. Zís-
kané vědomosti a dovednosti jsou 
podle našeho mínění předpokladem 
k tomu, aby absolvent naší VOŠ našel 
uplatnění i v jiných oblastech spole-
čenské činnosti.

Hlavní předměty:
Cizí jazyk (angličtina a němčina), 

Právní nauka a podnikání, Účetnictví, 
Marketing a management, Aplikovaná 
ekonomika, Pěstování rostlin, Chov 
zvířat, Zpracování zemědělských vý-
robků, Ekologie a ochrana krajiny, 
Ochrana životního prostředí, Turistic-
ký ruch, Ubytování a stravování.

Délka studia – 3 roky, dosažený 
stupeň vzdělání – vyšší odborné, způ-
sob ukončení – absolutorium, certifi -
kace – diplom opravňuje používat za 
jménem DiS.

Přijímací zkoušky – všeobecný 
test, test z cizího jazyka a ústní poho-
vor se budou konat 20. 6. 2007.

Vedení VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem 

dočnívalo archeologické naleziště. 
Zvláštností pro nás byla španělská 
architektura, která vzbuzovala pozor-
nost svojí jednoduchostí a praktičnos-
tí s důrazem na zabezpečení přízem-
ních oken proti nenechavcům.

Navštívili také nedaleká města: 
historickou Cartagenu, katedrálu 
v Murcii, pivovar produkující žlutou 
vodu s bílou čepicí a (dle mínění 

učitelů) pochybné chuti a minerál-
ní lázně pro plavce i neplavce, pro 
štíhlé i tlusté, pro mladé i staré. Špa-
nělsko se vyznačuje velikostí, ale 
velikost moře, před kterým sucho-
zemci ze základky stanuli, nepřeko-
nalo. Pohled na tu dálavu umocňoval 
i skličoval zároveň. Ohromeni se 
otočili aniž se vykoupali a vzpa-
matovali se až v prvním nákupním 
středisku.

Všechno má svůj konec. Kapitán 
letadla odvádí dobrou práci. Vzlétl se 
zpožděním, aniž to předem oznámil 
smutným hostům bezvýznamného 
španělského městečka Torre Pacheca. 

Loučení u stánků bylo vřelé, upla-
kané, mnohoslibné až všem účastní-
kům projektu Socrates zanechalo na 
duši vrásky.
Zpráva na závěr. 
Redaktorka se ptá jedné z účastnic.
Otázka: Největší pozitiva výměnné-
ho pobytu
Odpověď: Posun z pasivní angličtiny 
do méně pasivní angličtiny, naší náv-
štěvou poznali obyvatelé Pacheca, 
že Česká republika nepatří do Asie 
a po zavedení Eura v naší republi-
ce budu mít před spolužáky náskok 
1 hodiny, než se i ostatní naučí pře-
počítávat ceny.
Otázka: Největší negativa výměnné-
ho pobytu?
Odpověď: Španělé nerozumí česky, 
poznání, že Španělské království 
má neskutečný náskok před Českou 
republikou, ekonomicky, životním 
stylem i všeobecnou pohodou a po-
hodovostí obyvatel. Česká koruna 
má menší hodnotu než Euro, přičemž 
rozdíl je pro nás opravdu krutý...

Beáta Kissová, Hana Prušková
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KULTURA A ZDRAVOTNICTVÍ

Program Kulturního domu na únor 2007
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Vinnou révu pěstuje na 95,3 ha. Na 
80% plochy pěstují bílá vína a na 
20% červená vína. Největší zastoupe-
ní má Veltlínské zelené, Müller Thur-
gau a Ryzlink rýnský, z červených 
vín Frankovka a André. Při pěstování 
vinné révy jsou zařazeni do integrova-
né produkce hroznů, to znamená, že 
je respektována zásada ekologického 
pěstování s minimální chemickou 
ochranou a minimálním používáním 
průmyslových hnojiv. O víně hovoří 
Jitka Sedláčková, vedoucí provozu. 
Zpívá Jožka Šmukař, hrají Petr Zpě-
vák – cimbál a Petr Marada - housle.
Hlavním reklamním partnerem veče-
ra je fi rma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 60 Kč, omezená kapacita 
sálu
Předprodej: Kulturní dům od 
22.1.2007

Pátek 16. února – malý sál KD 
– 18.00 hodinPořádá ZUŠ
KONCERT
VLASTIMIL JURČÍK – klavír
ONDŘEJ KVITA – housle
Vstupné: dobrovolné

Neděle 18. února – velký sál KD 
– 14.00 – 16.30 hodin
Pořádá: DDM, MŠ Pohádka
DĚTSKÝ KARNEVAL 

Zábavné odpoledne pro všechny 
děti a jejich rodiče, soutěže, repro-
dukovaná hudba, nebude chybět ani 
bohatá tombola. Všechny zúčast-
něné masky se představí v úvodní 
promenádě, získají malou pozornost 
a budou zařazeny do slosování o hlav-
ní ceny.
Dětská módní přehlídka Aleny Kolá-
řové.
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč

Úterý 20. února – velký sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT
PETR SPÁLENÝ A APOLLO 
BAND

Petr Spálený a jeho jedinečný bas-
baryton u nás nemá konkurenci. Ani 
léty jeho písničky nestárnou, neztrá-
cí svoje kouzlo a kvalitu. Vždyť kdo 
by neznal Plakalo baby, Kdybych já 
byl kovářem, Trápím se trápím, Oby-
čejný muž, Až mě andělé, Dítě štěs-
těny, Peggy, Josefi nu a další desítky 
dalších písní v jeho podání, které si 
vždy vysloužili zlatou nebo platino-
vou desku. Autorský a produkční tým 
okolo Pavla Krejči, výborné texty 
Zdeňka Rytíře i vynikající muzikan-
ti slibují i tentokrát nevšední zážitek 
a především příjemnou pohodu.
V programu „To nejlepší 1967-2006“
Vstupné: 160 Kč
Předprodej: Knihkupectví od 
31.1.2007

Úterý 23. února – velký sál KD 
– 15.00 – 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA

Sobota 3. února – prostory KD 
– 20.00 hodin
Pořádá: VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.
53. ZEMĚDĚLSKÝ PLES
Hudba: PIKARDI A BYSTŘICKÁ 
KAPELA
Předtančení studenti školy
Taneční vystoupení v průběhu večera
Bohatá tombola
Vstupné: 100 a 50 Kč
Předprodej: VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.

Sobota 10. února – prostory KD 
– 19.30 hodin
Pořádá: MEGA, a.s.
TRADIČNÍ SPOLEČENSKÝ 
PLES MEGA A.S. A MEGA-TEC 
S.R.O. 
Uvítací přípitek
Předtančení v rokenrolovém stylu 
– Klub ELVIS Jihlava
Magický večer - kouzelník Petr Kas-
nar
Bystřický aerobik Jitky Exlové
Živě zpívá PETRA ČERNOCKÁ za 
doprovodu Jiřího Pracného
Ohňové taneční vystoupení – skupina 
ROMANCE
Večerem provází Petra Černocká
Hudba - oblíbený BAFFF! BAND 
Jiřího Němečka 
Barmanský servis – míchané nápoje 
po celý večer ve foyer
Bohatá tombola
Vstupné: 120 Kč
Předprodej: Kulturní dům od 
22.1.2007

Úterý 13. února - velký sál KD 
- 8.15 a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
POPELKA

Na motivy klasické pohádky na-
psala Kristina Herzinová. Autorka 
obohatila milostný tón pohádky 
Boženy Němcové a drsný tón bratří 
Grimmů o komické výstupy stárnou-
cích sester, které usilují o ruku prince. 
Děj umocňuje scénická hudba a pís-
ničky Popelky. Výpravná scéna a nád-
herné kostýmy očarují nejen děti, ale 
i dospělý divák se nechá unášet iluzí 
a kouzlem, které mu dokáže dát jedi-
ně divadlo. Snad nejznámější pohád-
ka s jednoduchou zápletkou a snadno 
srozumitelnými dialogy je určena 
zejména pro malé děti předškolního 
věku a pro první stupeň základních 
škol. Hraje divadelní soubor MLA-
DÁ SCÉNA z Ústí nad Labem. 
Doba trvání cca 80 minut. 
Vstupné: MŠ, ZŠ 30 Kč, veřejnost 
35 Kč
Středa 14. února - malý sál KD 
- 19.30 – 24.00 hodin
17. OCHUTNÁVKA VÍN 
Prezentace fi rmy „ZVOS Hustopeče, 
a.s.“ 
Velkopavlovická podoblast.

Firma ZVOS Hustopeče, a.s. je 
v sou-časné době největším produ-
centem hroznů a vína v Hustopečích. 

Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Pondělí 26. února - 8.00, 9.30 a 
11.00 hodin
VÝCHOVNÝ KONCERT 
MORAVSKÉ ŽESTĚ

Vojtěch Novotný – trubka, Fran-
tišek Kříž – trubka, Karel Hofmann 
– lesní roh, František Vitha – trom-
bon, Roman Hoch – tuba
Určeno pro II. st. ZŠ a SŠ
Vstupné: 25 Kč

Pondělí 26. února – velký sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
MORAVSKÉ ŽESTĚ

Vojtěch Novotný – trubka, Fran-
tišek Kříž – trubka, Karel Hofmann 
– lesní roh, František Vitha – trom-
bon, Roman Hoch – tuba
Soubor, jež působí už 25 let, tvoří čle-
nové Filharmonie Brno. Nevyhýbá 
se žádnému hudebnímu stylu, hra-
je hudbu starých mistrů, klasickou, 
romantickou, jazz, ale také folklór 
i populární dechovku.
Program:
Renesanční a barokní hudba – Ano-
nymní, 
Holborne – Linek – Monteverdi 
– Newman – Otto – Vecchi – Peerson 
– Pezel - Scheidt: Intrády a tance
J. Gollwel l - Mexicanola, J. Ježek – 
Ezop a Brabenec, Klobouk ve křoví, 
Nebe na zemi, E. F. Burian - Chlupa-
tý kaktus, Ch. Hazell - Mr. Jums
Vystoupení se uskuteční v rámci cyk-
lu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH 

– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: Kulturní dům od 
14.2.2007

Středa 28. února - 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

Připravujeme:

  3.3. 2007 - Ples sportovců
10.3. 2007 - Vinařský ples
26.3. 2007 - Cimrmann v říši hudby

Změna programu vyhrazena !

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

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

Zubní pohotovost k lednu 
a únoru 2007

LEDEN 2007
27.1. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě
          MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n.P.
28.1. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka
          MUDr. Marie Špinarová, U Hřiště 552, Měřín

ÚNOR 2007
  3.2. MUDr. Danuše Grénarová, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
          MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n.M.
  4.2. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín
          MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
10.2. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
          MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
11.2. MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
          MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí
17.2. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n.P.
          MUDr. Jana Michalová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
18.2. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n.P.
          MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
24.2. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko
          MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134
25.2.  MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265
          MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou

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



KNIHOVNA, ZUŠ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Městská knihovna informuje
V prosinci naše knihovna zaevidovala celkem 71 no-

vých svazků knih, z nichž vám nabízíme tento výběr.

Knihy pro dospělé:
Kudrna Ladislav Českoslovenští letci ve Velké Británii
Erskine Barbara Dcery ohně
Deaver Heft Hodinář
Coben Harlan Mrtvá z Nevady
McBain Ed Nenávist
Christie Agatha Němý svědek
Kessler Leo Orlové smrti
Chase J. Halley Mám všechna čtyři esa
Říčan Pavel Psychologie
  Slavnostní příležitosti
Kundera Milan Nesnesitelná lehkost bytí
Vágnerová Marie Psychopatologie pro pomáhající 
  profese
Nowak Helmuth Byl jsem v ruském zajetí
Kyncl Jan Historie dopravy na území české re
  publiky
Kellerman Faye Modlitba za mrtvé
Borská Ilona Praha má tajemná
Cook Robin Smrtící gen
Pavlát Leo Od Chanuky do Chanuky
Day-Wilde Moniqu Malujeme na látku
Šanc Miroslav Internet pro seniory
Stülpnagel Bettina Jóga pro těhotné
Johnson Jinny Války dinosaurů

Knihy pro mládež:
Übelacker Erich Měsíc
Cabot Meg Princezna na večírku
Lanczová Lenka Hříšná touha
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7. prosince 2006 jsme spustili naše webové stránky. 
Jsou k dispozici na adrese:

www.knihovna.bystricenp.cz
Zájemci na nich naleznou informace o jednotlivých 

odděleních, služby poskytované knihovnou, historii 
knihovny, provozní dobu, knihovní řád či akce knihovny, 
které již proběhly nebo se teprve připravují.

K dispozici je i on-line katalog, který umožňuje čtená-
řům navštěvovat náš knihovní fond, rezervovat si knihy 
a kontrolovat si své čtenářské konto 24 hodin denně.

Nové webové stránky

Letošní první pasování prvňáčků na čtenáře pro-
běhlo v oddělení pro mládež v úterý 9.ledna 2007. Děti 
ze ZŠ TGM byly pasovány obří záložkou na čtenáře a ob-
držely platnou průkazku do naší knihovny.

Městská knihovna za rok 2006 v číslech
K 31. 12. 2006 bylo ve fondu MěK evidováno 37 580 

knihovních jednotek a registrováno bylo 1 557 čtenářů.
Během roku knihovnu navštívilo 19 465 čtenářů, což 

je v průměru 98 čtenářů za 1 den. Čtenáři si půjčili cel-
kem 170 338 knih a časopisů, služeb veřejného internetu 
využilo 2 408 návštěvníků.

Skautské středisko KLEN informuje
Tak tu máme nový rok a zima nikde. Kdo 

se těšil na pořádnou lyžovačku, bruslení, či 
stavbu sněhuláků, tak smutně vyhlíží sně-
hové vločky, které za mořem naopak nadě-
laly tamním obyvatelům vrásky na čele. 
Ještě že si skauti dokáží utvořit zajímavý 
program, ať je počasí jakékoliv.

Naši nejmladší vyrazili do Žďáru nad 
Sázavou na tradiční Mikulášský turnaj ve 
vybíjené, který si náležitě užili. Vždyť pohyb 
je důležitější, než tuny sladkostí. Konec 
roku byl i u skautů ve znamení Vánoc. 
V oddílech 
se nacvičo-
valy scénky 
na besídku, 
klubovna se 
vyzdob i l a 
a každý si 
lámal hla-
vu nad tím, 
jak vyplnit 
skautskou 
a n k e t u . 
Z á r o v e ň 
v r c h o l i l a 
příprava fi l-
mu Po stopách Rychlých šípů a bylo pěkně 
horko. Dokážeme fi lm včas sestříhat? Bude 
se lidem líbit? Zkrátka předvánoční shon 
byl opravdu velký, jelikož každý věděl, že 
besídka je jen jednou v roce a musí proto 
skvěle vypadat. A 17.12. nadešel den D. 
Skautské předvánoční zábavné odpoledne 
vypuklo v 14:00 ve velkém sále Kultur-
ního domu. Nejprve vystoupil náš kama-
rád a střihač fi lmu Fanda Guman, aby 
všechny posluchače potěšil svojí hrou na 
kytaru a zpěvem. Na konci svého koncer-
tu pozval na podium rovery a mohly tak 
zaznít táborové písně KRAJ IŠI-TA-WAI 
a FARAONE NÁŠ. Poté následovaly vyda-
řené scénky jednotlivých oddílů, proložené 
vyhlášením ankety Zlatý Klen v kategori-
ích nejlepší vlče – Leoš Moučka, nejlepší 
světluška – Šárka Svobodová, nejoblíbe-
nější vedoucí - Míša Hovorková a nejlepší 

Mezinárodní festival dechových orchestrů v Praze je každoročně setkáním nejen 
orchestrů, ale i dirigentů, skladatelů, vydavatelů a výrobců hudebních nástrojů. Letošní 
10. ročník nebyl výjimkou. Na této mezinárodní soutěži zazní každoročně řada skladeb, 
které ještě nebyly vydány tiskem. A tak zde majitelé nejznámějších hudebních vydavatel-
ství (Kliment – Rakousko, Rundel – Německo) hledají nové skladby. Firma Adams z Ho-
landska zapůjčila všem orchestrům na tento festival tympány, zvony, marimbu, xylofon, 
velký buben a gong. 

Dechový orchestr ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem se na soutěž velice pečlivě připravo-
val už od letního soustředění ve Sněžném. Poslední dva měsíce se zkoušelo 8 hodin týdně 
a v obtížném soutěžním repertoáru nebyla nota, která by unikla pozornosti. Z osmdesáti 
členů orchestru bylo nakonec vybráno 56 těch nejlepších a ti odjeli v sobotu 6. ledna 
2007 do Prahy. V koncertním sále Národního domu na Smíchově předvedl orchestr svůj 
doposud nejlepší výkon. Všechna ta předešlá dřina (7 hodin denně na soustředění, sobo-
ty, svátky, prázdniny, téměř všechen volný čas) přinesla své ovoce. Přestože je orchestr 
svým věkovým průměrem na takovýchto akcích suverénně nejmladším tělesem, přivezl si 
z Prahy stříbro. Velice náročná porota složená z profesionálních dirigentů ocenila vyso-
kou technickou a především uměleckou úroveň orchestru a ve svém hodnocení zdůraznila 
kvalitu provedení povinné skladby – Slováckého tance č. 7 Františka Maňase.

Ocenění patří především žákům naší Základní umělecké školy, kteří v konkurenci or-
chestrů, ve kterých hrají především dospělí a absolventi konzervatoří, obstáli na výbor-
nou. Všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, děkuji za nezapomenutelný zážitek a přeji 
mnoho píle, vytrvalosti a nadšení do další práce. Hlavně neusnout na vavřínech!

Eduard Makovský

Mezinárodní festival 
dechových orchestrů v Praze 

fotka roku – opět Šárka Svobodová. Jelikož 
jsou Vánoce i časem vzpomínání, tak před 
premiérou fi lmu proběhl krátký dokument 
o Lubomíru Gávelovi – Širokovi, který 
loňský rok navždy odešel do skautských 
věčných lovišť. Určitě by měl radost, kdy-
by seděl v sále a mohl shlédnout fi lmovou 
tvorbu skautů a skautek, které vychoval. 
Neboť trhák Po stopách Rychlých šípů, 
předčil naše očekávání a byl opravdu 
vydařený. Stejně jako každý rok, tak i letos 
jsme se podíleli na roznášení symbolu lás-

ky, míru 
a pohody 
– Betlém-
s k é h o 
s v ě t l a . 
Bystř ič t í 
roveři ho 
d o v e z l i 
ze Žďáru, 
předali ho 
panu faráři 
a v sobotu 
23.12. se 
rozdáva-
lo u mu-

zea a skautky s ním obveselily domov 
důchodců. Poslední akcí roku 2006 byla 
Silvestrovská výprava oddílu roverů a ran-
gers. Vydali jsme se přes Valchu a Aušperk 
na Zubštejn, kde jsme se naobědvali a za-
mířili do srubu Pod Horou. Během dne 
se odehrálo několik skvělých her a díky 
krásnému počasí a zbytkům sněhu jsme 
si užili spoustu legrace. Nový rok jsme 
oslavili společně a samozřejmě skautsky. 
Protože nebyl sníh, v němž se každoroč-
ně skupina šílenců nadšenců válí, muse-
li jsme se spokojit s koupáním v poto-
ce. Odplavili jsme tak špatnosti starého 
roku a do toho nového přejeme všem 
hodně štěstí, zdraví, lásky a přátelství. 
A našim členům krásné zážitky, velké nad-
šení a neobyčejná dobrodružství pod jmé-
nem SKAUT 

Luboš Gável - Upír



SPORT

Komise sportu a mládeže města 
Bystřice nad Pernštejnem vyhlašu-
je anketu o nejlepšího sportovce, 
cvičitele a osobnost sportu roku 
2006.

Výsledky ankety budou vyhod-
noceny a ceny předány již tradičně 
na VI. Plese sportovců, který se 
bude konat dne 3.3.2007 v Kultur-
ním domě v Bystřici n. P.

Komise sportu a mládeže města Bystřice n P.Komise sportu a mládeže města Bystřice n P.
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Pokud se chcete zapojit do 
vyhodnocení naší ankety, prosíme 
Vás o odevzdání tohoto vystřižené-
ho anketního lístku s vyplněnými 
jmény nejpozději do 9.2.2007 pra-
covníkům Turistického informač-
ního centra, které sídlí v Městském 
muzeu Bystřice nad Pernštejnem.

Vyplňte vždy celé jméno a pří-
jmení navrhovaného sportovce 

nebo trenéra včetně vyznačení 
sportovní disciplíny, které se v ro-
ce 2006 účastnil a dosaženého 
výsledku v roce 2006. 

V každé kategorii můžete navrh-
nout pouze jednoho kandidáta na 
vyhodnocení, v opačném případě 
nebude Váš hlas započten do vý-
sledků ankety.

Dne 26.12. 2006 uspořádal NK 
Sokol Bystřice n.P. v místní spor-
tovní hale „Vánoční turnaj“ regis-
trovaných a neregistrovaných hráčů 
v nohejbalu mužů.

Turnaje se zúčastnilo celkem 15 
družstev. Po bojích ve třech základ-
ních skupinách postoupili první dva 
účastníci do předfi nálové skupiny, 
kde se v K.O. systému vytvořila 
vlastní fi nálová skupina o 1. až 3. 
místo a skupina o 4. až 6. místo. 

Družstva, která se umístila v zá-
kladních skupinách na 3. místě, 
se utkala o celkové 7. až 9. mís-
to, družstva, která se v základních 
skupinách umístila na 4. místě, se 
utkala o celkové 10. až 12. místo 
a družstva, která se v základních 
skupinách umístila na 5. místě, se 
utkala o celkové 13. až 15. místo.

Finálová skupina se celá odehrála 
na centrálním kurtu sportovní haly.

Slavnostního vyhlášení výsledků 
turnaje se zúčastnili starosta Měs-
ta Bystřice n.P. Ing. Karel Pačiska 
a za TJ Sokol Bystřice nad Pernštej-
nem pan Stanislav Hulák, místosta-
rosta Župy Havlíčkovy.

Pořadatelé děkují těmto sponzo-
rům za poskytnuté ceny :

Výsledky „Vánočního turnaje“ trojic v nohejbalu mužů

Dne 30.12. 2006 se v prostoru 
salonku v restauraci na stadionu 
uskutečnila řádná valná hroma-
da SK Bystřice nad Pernštejnem 
za účasti 35 členů SK a 10 hostů, 
mezi kterými nechyběl ani starosta 
města Ing. Karel Pačiska. Hlavním 
bodem programu valné hromady 
byla volba nového výboru SK Bys-
třice n.P. na rok 2007.

Po slavnostním přivítání všech 
členů a hostů předsedou SK pa-
nem Josefem Soukopem a zvolení 
orgánů valné hromady byla sekre-
tářem oddílu Ing. Emilem Ondrou 
přednesena obsáhlá zpráva, která 
hodnotila uplynulé funkční období 
výboru se zaměřením na sportovní 
a ekonomicko-pracovní oblast fun-
gování SK. Tato zpráva byla násle-
dována zhodnocením fi nančního 
chodu oddílu v tomto období, kte-
ré měl připraveno Bc. Petr Slabý. 
Poté zhodnotili jednotliví trenéři 
družstva všech věkových katego-
rií od přípravky až k mužstvu 
A mužů. Z hodnocení trenérů vy-
plynulo, že téměř všechna družstva 
ve svých soutěžích hrají průměrně 
až nadprůměrně, avšak potýka-
jí se s úzkým hráčským kádrem 
a u družstev mladých fotbalistů 
chybějí noví kvalifi kovaní trenéři.

Po hodnocení uplynulého funkč-
ního období byla provedena volba 
nového výboru, ve které byli do 
vedení SK Bystřice nad Pernštej-
nem zvoleni Josef Soukop, Bc. 
Petr Slabý, Ing. Emil Ondra, Ing. 
Hicham Nemrah a Milan Tomá-
šek. Nedílnou součástí jednání 
valné hromady bylo také navržení 
a schválení členských příspěvků 
pro jednotlivé věkové kategorie 
hráčů na rok 2007. V závěru valné 
hromady proběhla poměrně roz-
sáhlá diskuze, ve které vystoupili 
starosta města Ing. Karel Pačiska, 
předseda sportovní komise Bc. 
Jiří Dufek, zástupce Sokola pan 
Petr Kester a další členové a hosté 
valné hromady. Po diskuzi a při-
jetí usnesení byla valná hromada 
ukončena.

V závěru bych chtěl apelovat a po-
prosit nejen rodiče malých fotba-
listů a příznivce bystřické kopa-
né, aby nám přišli aktivně pomoci 
s výchovou mladých hráčů v našem 
oddíle nebo se podíleli na jeho každo-
denním chodu v sezóně i mimo ni.

Emil Ondra 

Valná hromada SK 
Bystřice n.P.Celkové pořadí turnaje :

 1. Modřice „A“   /Pelikán, Procházka, Malinger/
 2. Modřice „B“   /Pospíšil, Janeba, Topinka/
 3. Vyškov   /Müller M., Müller P., Gric/
 4. Prostějov   /Pluháček, Klaudi, Omelka/
 5. Dolní Loučky    /Borek, Pospíšil, Šikl/
 6. Útěchov   /Peša, Hodinka, Krejzek/
 7. Lipůvka   /Sáňka, Zorník, Hofman/
 8. Sokol Bystřice n.P.  /Bárta, Mach, Joska/
 9. SKP Žďár n.S. II.  /Horvát, Bednář, Popelka/
10. Smrček I.   /Bednář L., Bednář M., Miček/
11. Dalečín II.   /Vetešník, Gloser M., Gloser R./
12. Smrček II.    /Kunc, Madron, Štoudek/
13. SKP Žďár n.S. I.  /Musil, Horký, Hron/
14. Dalečín I.    /Zedník, Munzar, Jež/
15. Rozsochy   /Padrtka J., Padrtka T., Láznička/

Město Bystřice nad Pernštejnem, 
WERA WERK, s.r.o. Bystřice 
nad Pernštejnem, Fonorex, s.r.o. 
Bystřice nad Pernštejnem, Staveb-
ní spořitelna Tišnov – Jiří Hulák, 
Pavel Procházka – Pro SPORT 
Bystřice nad Pernštejnem, GEAM 
Dolní Rožínka, Mamut THERM 
Brno, Stavebniny Zeman Bystřice 
nad Pernštejnem, Věra Šandoro-
vá, Bystřice nad Pernštejnem, Petr 
Macháček Bystřice nad Pernštej-
nem, Jaroslav Padrtka Rozsochy, 
Jan Havlíček Doubravník, YeTy 

s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem, 
Potraviny Florián Bystřice nad 
Pernštejnem, Zámečnictví Alois 
Rossí Bystřice nad Pernštejnem, 
Marta Tomášková, oděvy-čistírna 
Bystřice nad Pernštejnem, Mazou-
rek SAUNA Bystřice nad Pernštej-
nem, Cyklo Krondráf Bystřice nad 
Pernštejnem, Brusírna skla Mazou-
rek Bystřice nad Pernštejnem, 
Ing. Josef Jurnečka, FORTEL Bys-
třice nad Pernštejnem, Květinářství 
Rossí Bystřice nad Pernštejnem

Za pořadatele turnaje 
František Špatka

V sobotu 3. 3. 2007 se v Kul-
turním domě Bystřice n.P. usku-
teční 7. ročník Plesu sportovců, 
který v tomto roce pořádají spo-
lečně SK Bystřice n.P. a ASK 
Bystřice n.P.

7. ročník 
Plesu sportovců
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Začátek zimní přípravy bude v úterý 13.1. 2007. V rámci přípravy se zú-
častníme zimního turnaje hraného v Boskovicích, kde první zápas odehrajeme 
již v sobotu 20.1. K utkáním pravděpodobně nebude vypravován autobus, na 
kterém momentálně probíhá posezónní údržba. Postupně se utkáme s těmito 
soupeři:
20.1. Protivanov (Divize) v 16:00
27.1. Kunštát  (I.B tř.) v 10:00
  3.2. Svitavy  (KP) v 12:00
10.2. Rájec  (Divize) v 10:00
17.2. Blansko  (KP) v 16:00
24.2. Prostějov (KP) v 12:00
  3.3. Boskovice (Divize) v 14:00

Zápasy se budou hrát na umělé trávě III. generace.

Zimní příprava – muži „A“

Již tradičně se v Jihlavě konal 
Vánoční turnaj v judu. I když na 
něm měl oddíl DDM jen 3 zástupce, 
neudělal Bystřici v žádném přípa-
dě ostudu. Všichni tři závodníci se 
umístili jako nejmladší žáci ve svých 
váhových kategoriích na medailo-
vých pozicích. V kategorii do 34 kg 
skončila Sára Stalmachová z Víru na 
3. místě, v kategorii do 42 kg. Marek 
Vondruška ze Zvole na 1. místě a jako 
1. se také umístil v kategorii do 32 kg. 
Martin Jinek ze Zubří. Tento turnaj 
byl velmi kvalitně obsazen a chtěl 
bych tímto všem závodníkům pogra-
tulovat k dosaženým výsledkům.

Ladislav Zítka 

Vánoční turnaj 
v judu

Motiv ze sletové skladby mužů:
Já mám páru, touhu, vůli
cítím náboj třaskavý.
Já mám páru ani kotel smůly 
moje kroky k cíli nezastaví.

TJ Sokol Bystřice n. P. zve muže 
všech věkových kategorií do soko-
lovny na cvičení sokolské všestran-
nosti každé úterý a pátek od 19.30 
do 21.00 hodin (příchod zadním 
vchodem). Začínáme košíkovou na 
zahřátí, pokračujeme rozcvičkou 
a cvičením na nářadí dle schopností 
každého jednotlivce a končíme fl or-
balem. Protáhneme svá zlenivělá těla, 
utužíme svaly, trochu se i zapotíme 
a necháme na sebe působit blahodárné 
účinky našeho malého společenství.

Jsme si vědomi toho, že jsou i jiné 
hodnoty, než peníze. Že život není jen 
o práci, že hodina, kdy nevydělává-
me peníze, ale věnujeme se tomu, co 

Přijďte mezi násPřijďte mezi nás
nám prospívá, má také svou hodnotu, 
možná dokonce ještě vyšší, než je 
průměrná hodinová mzda …

Proto neváhejte a přijďte se podí-
vat. Přijďte, muži, i z blízkého okolí.
Kampak všichni muži jdou se spor-
tovní výbavou?
Žádné tajemství to není, do Sokola, 
do cvičení.
Protáhnout svá těla, údy, utéct od 
televize, nudy.

Vždyť už bratr Tyrš nám pravil: „ 
V zdravém těle i duch je zdravý“

P.S. Kdo by chtěl část svého vol-
ného času jako cvičitel věnovat mlad-
ším a starším žákyním a žákům, nechť 
zavolá na telefonní číslo 566552583 
br. Hulákovi v dopoledních hodinách 
(9.00 – 11.30 hod.), nebo se přijde 
osobně informovat do kanceláře 
sokolovny.

Ve středu 27.12. 2006 proběhly 
ve sportovní hale v Bystřici nad 
Pernštejnem závody halových 
leteckých modelů. Soutěžilo se ve 
třech kategoriích a zúčastnili se 
ho závodníci z celé ČR. Nejprve 
to byly kategorie Junior a But-
terfl y, ve kterých soutěžili mladí 
modeláři a nakonec tzv. královská 
kategorie pod označením F1D. 
Jedná se o asi půlmetrové mode-
ly, které váží kolem 1,5 gramu. 
Jako pohon letadla slouží natoče-
ná guma přesně stanovené hmot-
nosti, aby měli všichni soutěžící 
stejné podmínky. Abychom zajis-
tili ideální podmínky pro létání, 
museli jsme v hale vypnout vzdu-
chotechniku a zatáhnout všechna 
okna. Létalo se na 5 pokusů s tím, 
že se hodnotily dva nejlepší. 

Vítězem se stal pan Mikita 
Kaplan z Brna, když jeho nejdel-
ší pokus byl více jak 14 minut. 
Tyto závody navštívilo také mno-
ho diváků a pro všechny to byla 
velice zajímavá podívaná. Pro 
zajímavost, ideální podmínky pro 
tyto modely jsou zajištěny v Ru-
munsku, kde se závodí 150m pod 
zemí v prostoru bývalého solného 
dolu, kde je výška jeskyně téměř 
70m.

Zdeněk Mašík

Závody halových 
leteckých modelů

Oddíl ASK Bystřice n. P. také 
mimo již několikrát uvedená družstva 
mužů, dorostenců a starších žáků 
má i družstvo těch nejmenších – tj 
družstvo tzv. elévů. Mezi tyto nejmen-
ší fl orbalisty patří děti ročníku 1995 
a mladší. Jelikož už nějaký ten pátek 
trénují, tak jsme se začátkem listopa-
du rozhodli je přihlásit na turnaj této 
věkové kategorie.

Když se to naši nejmenší dozvědě-
li, tak jste měli vidět jejich obrovskou 
radost a nadšení, že si zahrají zápasy 
taky proti někomu jinému a ne jen 
mezi sebou. Po celý měsíc, než jsme 
na turnaj odjeli, jsme byli zahrnuti 
sprškou či spíše proudem otázek „pro-
ti komu budeme hrát“, „budeme hrát 
proti brňákům“, „kdo bude chytat“ 
a hlavně „kdo všechno bude hrát“. 
Jelikož těch nejmenších máme v oddí-
le kolem třiceti, tak se samozřejmě na 
všechny nedostalo, což někteří nesli 
velmi těžce. Celkem jsme tedy vybrali 
18 hráčů a dne 10.12. 2006 jsme vy-
razili autobusem společně s doros-
tem, který hrál v Morkovicích, na tolik 
očekávaný turnaj do Slavkova u Brna.

Po příjezdu do Slavkova jsme se 
zaregistrovali a čekali na náš první 
zápas. Turnaje se celkem zúčastnilo 
12 družstev, která byla rozdělena do 
3 skupin po 4 družstvech, hrálo se na 
2x 10 minut.

Los nám na první zápas přisoudil 
družstvo ZŠ Horní Brno. Po počá-

Nejmenší se konečně dočkali!
tečním oťukávání jsme ještě v první 
minutě inkasovali branku. Naši hráči 
hnáni touhou zvítězit nebo alespoň 
vstřelit nějaký gól, tak nějak zapo-
mněli, že se musí i bránit a také tomu 
odpovídalo konečné skóre, které bylo 
velmi nelichotivé 0:11 (0:6). Musíme 
podotknout, že především jejich gól-
man byl vynikající, proto jsme také 
nevstřelili žádný gól.

Po jednozápasové pauze jsme 
nastoupili proti 1. FbC Aligators 
s očekáváním, kdy konečně vstřelíme 
první branku na turnaji. To se nám 
podařilo velmi brzy po zahájení hry 
a radost našich nejmenších neznala 
mezí. Celkem jsme soupeři nastří-
leli šest branek, když náš soupeř po 
celé utkání tahal za kratší konec, ale 
vyplatila se mu hra až do konce, kdy 

z našeho vedení 5:3 vyrovnával šťast-
ně v poslední minutě na konečných 
6:6 (3:3). To nás nakonec stálo lepší 
umístnění, ale to trochu předbíháme.

Po menším občerstvení jsme šli do 
posledního zápasu proti FbC Líšeň, 
která do té doby nevstřelila jedinou 
branku, s cílem zvítězit, a to co největ-
ším rozdílem. Naše touha byla veliká, 
ale svazovala nám ruce. Nic nevychá-
zelo, a tak o poločase jsme prohrávali 
o jednu branku. Hrozba posledního 
místa ve skupině nás ale vyburco-
vala k velmi bojovnému výkonu 
v druhé části a konečný výsledek zněl 
nakonec 5:3 (0:1) pro nás. Radost 
z prvního vítězství přímo sálala z očí 
našich nejmenších. Nakonec jsme 
vinou horšího skóre skončili třetí ve 
skupině.

Konečná tabulka sk. A
1. ZŠ Horní 33: 3 6
2. 1. FbC Aligators 13:17 3
3. ASK Bystřice n.P. 11:20 3
4. FbC Líšeň  3:20 0

Třetí místo ve skupině nás odsou-
dilo hrát o konečné 7.- 9. místo.

V prvním utkání jsme hráli proti 
Orel Šlapanice. Opojení předchozím 
vítězstvím jsme nezachytili začátek 
utkání a velmi rychle jsme prohrávali, 
poločasový výsledek byl nakonec 1:5. 
Poté jsme se trochu vzchopili a na-
konec jsme prohráli 3:7. Do druhé-
ho utkání jsme šli s odhodláním opět 
vyhrát, a to proti TJ Sokol Jevíčko. 
Po celé utkání jsme byli jasně lepší 
a konečné vítězství 5:1 (1:0 ) nás nakonec 
zařadilo na celkové 8.místo v turnaji. 

O naše branky se zasloužili: 
Nedoma 6x, Kolář 4x, Dufek 2x, 

Musil 2x, Dvořák 2x, Sláma Š. 2x, 
Sláma P. 1x.

Dále se turnaje zúčastnili:
Homolka, Švéda, Brdár, Šibor, Šej-
noha V., Fafílek, Šejnoha R., Šejno-
ha J., Blažek, Stárek a brankář Žličař.

S vyrovnanou bilancí dvou vítěz-
ství, jedné remízy a dvou porážek 
jsme se nakonec spokojeni vraceli 
domů. Nálada při cestě v autobuse 
byla díky dvěma vítězstvími dobrá a 
ještě se zlepšila díky sladkosti, kterou 
pro hráče připravila prodejna nábytku 
HARMONIE.

TJ Sokol

Za ASK Bystřice n.P. 
Jaroslav Dufek
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31. 8. 1960 Nové Město n.M.

Mnoho významných osobností 
našeho kulturního, vědeckého či spo-
lečenského života v Bystřici nad Pern-
štejnem vystudovalo. Jednou z nich je 
i akademický malíř Jiří Štourač. Vyrůs-
tal ve Švarci, ale v Bystřici vystudoval 
gymnázium (1975-1979) a právě zde 
se začal vážněji zajímat o výtvarné 
umění, a to díky rodině malířů Rossí. 
Hned napoprvé byl přijat na Akade-
mii výtvarných umění v Praze, kterou 
vystudoval v letech 1979 - 1984.

Nejdříve tvořil krajiny, ale na samém 
počátku 80. let už přesedlal na fi gury 
a především kreslil vlastní představy. 
Místo plánované emigrace šel Jiří do 
Prahy a s důrazem na duchovní život 
žil velmi asketicky. Jeho umělecký 
odklon od barvy zavinil jak jeho vnitřní 
stav, tak i temný ateliér v Petrské ulici, 
který tehdy získal. A také potemnělá a 
uzavřená doba normalizace, kdy bylo 
daleko k jásavým barvám…

Následoval rok vojny v Janovicích 
nad Úhlavou a od jara 1986 dělal noč-
ního hlídače v Národní galerii. V té 
době se mu otvíral stále zřetelněji vztah 
ke Kristu, což se nemohlo neobjevit v 
jeho kresbách. Křesťanské kořeny však 
má odjakživa, jako syn učitelky však 
musel chodit do náboženství tajně.

V dalším roce cestuje do Norska a 

Francie, jeho tvorba má dobrý ohlas a 
jedno plátno kupuje Národní galerie. 
Hned po pádu komunizmu je pozván 
na Akademii, kde se jako student cítíval 
příliš sešněrován. Stal se zde asistentem 
a zůstal jím do června 1995.

Od roku 1994 jezdí často do Itálie, 
kde nachází neutuchající inspiraci. Jeho 
nejmilejším místem je Arezzo. Ale na 
prvním místě samozřejmě Vysočina!

Od konce listopadu 1994 do počátku 
února 1995 vystavoval na Staroměstské 
radnici velké kresby se silným duchov-
ním podtextem. Výstav pomalu přibývá 
a často k nim dochází i v rodném kraji, 
např. v Bystřici a v Novém Městě.

Jirka nikdy netvoří komerčně. 

Počet výstav nepřehání a obrazy té-
měř neprodává. Přesto je ctěn kritiky 
i zasvěcenými příznivci. Velké plochy 
pokrýval často dokonalou uhlovou 
kresbou, která je vnějším projevem 
autorova duševního a du-chovního 
hledání i nalézání, jeho úvah o smyslu 
života i smrti. Současně je i skvělým 
portrétistou a ilu-strátorem. 

V létě 1991 došel pěšky až do Špa-
nělska! Bez peněz, jen s rezervními 
botami a písemným doporučením 
pražského arcibiskupa Vlka, vyšel s 
přítelem 12. června z Prahy a 6. září 
stanuli v poutním místě Santiago de 
Compostela. Ušli přitom 2 800 kilome-
trů! Na jaře 1999 vyšla kniha „Cesta do 

Compostely“, kterou napsal s Ivanem 
Kolmanem společně.

Nakladatelství Metanoia vydalo jako 
svou první publikaci zpěvník duchovník 
písní „METANOIA“ s ilustracemi Jiří-
ho Štourače.. Koncem 90. let pracoval 
Jiří na Erbenově Kytici. Ilustrace mno-
hokrát přepracovával. V Novém Městě 
i v Praze. Tam chodil během přestávek 
za Erbenem na olšanský hrob...

Tuto jednu z nejznámějších českých 
knih už ilustrovalo na 70 tvůrců v čele 
s Janem Zrzavým, Josefem Mánesem 
či Cyrilem Boudou. Štouračovo dílo 
odborníci postavili hned vedle ilustrací 
Jana Zrzavého. 

Vzápětí Jiří ilustroval můj román Ve 
znamení zubří hlavy a v únoru 2001 
se uskutečnila v někdejší galerii Eva v 
Bystřici vernisáž Štouračových ilustra-
cí Kytice a právě i Zubří hlavy. Lidí 
přišlo hodně, šlo rozhodně o úspěch. 
Z dalších knih Jiří Štourač ilustroval 
básnickou sbírku Miloše Doležala Čas 
dýmu a knihu H. CH. Andersena Šťast-
ný Per.

Ohlasy v tisku byly příznivé, ale 
Jirka už byl jinde. Konečně se oženil a 
vrhl se zase na barvu, která je podle něj 
symbolem radosti.

Žije v Novém Městě n.M. a o lásce 
k domovu mi napsal: „Vysočina, to je 
domov, kořeny, krajina, kterou mám 
rád a která je nostalgická, vážná.“

Hynek Jurman

Jiří Štourač před kresbami k Erbenově Kytici 

Meteorologická stanice Bratrušín
Meteorologická stanice se nachází dva kilometry JV od Bystřice nad 

Pernštejnem v malebné vesničce Bratrušín. Bratrušín má celkem 90 
obyvatel a nachází se v nadmořské výšce 580 metrů nad mořem. Pro-
vozuje ji Václav Filipi, který ji založil 4. října 2004, jinak  teploty měří 
už od 6. dubna 2003.

V amatérské stanici měří srážky, v létě kyselý déšť (PH) a v zimě 
nový a starý sníh, dále okamžitou, maximální a minimální teplotu 
(THERMOMETREM), historii tlaku a okamžitý tlak, teplotu ve 130 

Foto: Hynek Jurman

JIŘÍ ŠTOURAČ

Pozvánka na 
výstavu dětských výtvarných prací

Město Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregion Bystřicko Vás zve na 
slavnostní otevření výstavy dětských výtvarných prací přihlášených 

do soutěže „Život u potoků, říček a rybníků naší Vysočiny“.

Kde: Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem (přízemí)
Kdy: 1. 2. 2007

V kolik: Zahájení ve 13:00 hod.

Výstava v muzeu potrvá do 28.2.2007 a potom bude v březnu pře-
místěna do Kulturního střediska ve Víru. Součástí slavnostního ote-

vření výstavy bude i předání cen autorům vítězných prací.
Výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích byly uvedeny v Novinách 

Bystřicka č.12 (str. 12) a jsou k nahlédnutí na www.bystricko.cz
Návštěvní hodiny muzea: 

                          Út – Pá: 8.00 – 11.30,  12.30 – 16.00 
                                                                  Srdečně Vás zve

a 35 cm v zemi, teplotu 5 cm při zemi, přízemní mráz a teplotu půdy. 
Vlhkost vzduchu měří vlhkoměrem (HYGROMETREM). Sílu a směr 
větru (ANENOMETREM). Typy oblačnosti a procenta oblaků, výpar 
z vodní hladiny (mm) a teplotu vody (Stupně Celsia).

Václav Filipi chodí v zimě měřit na vedlejší místa které jsou v 
nadmořské výšce 630m n.m., kde se v březnu 2006 nacházelo až 90 
cm sněhu.
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Když nastala koleda
V dobách prababiček a pradědeč-

ků dnešních dětí chodili koledníci 
po vsi od domu k domu s říkankami 
a písněmi, aby dostali na Vánoce 
alespoň ovoce a třeba sladký perník. 
A jak je tomu dnes? Děti z náro-
dopisného souboru Groš z Dolní 
Rožínky chodí s pásmem koled za 
svými posluchači proto, aby rozdá-
valy potěšení a radost. A těch obda-
rovaných není málo.

S pořadem „Nastala koleda aneb 
Ten vánoční čas dočkali jsme zas“ se 
soubor představil už v sobotu 25. lis-
topadu na Vánoční výstavě na Vese-
lém Kopci. Přispěl tak k předvánoč-
nímu naladění návštěvníků místního 
skanzenu.

Dalšími obdarovanými byli babič-

ky a dědečkové, ale i zdravotní sestry 
a ošetřovatelky v domově důchodců 
na Mitrově.

Nejpůsobivěji vyzněly koncerty 
v zaplněných kostelech svatého Bar-
toloměje v Rozsochách a svatého 
Havla v Rožné. Posluchači obdivo-
vali živý betlém, odvážné a součas-
ně roztomilé vystoupení nejmenších 
3-10letých dětí i dvojhlasý zpěv 
starších dívek, to vše s doprovodem 
varhan, houslí a klarinetu.

Za všechny obdarované a potěšené 
posluchače děkuji členům národopis-
ného souboru Groš a jejich vedoucím 
PaedDr. Ivaně Janoušové, Mgr. Simo-
ně Špačkové a Evě Janoušové. A už 
dnes se těším, že „ten vánoční čas my 
dočkáme zas“ a „nastane koleda“. 

Nezapomínáme na potřebné

Již od podzimu se roženští 
důchodci setkávají opět pravidelně 
každé úterý odpoledne v zasedací 
místnosti obecního úřadu v Rožné. 
V loňském roce přišla kamarádka 
Věra s návrhem, že by se mohly 
plést přízové obvazy pro charitu, 
která je daruje nemocným leprou. 
A tak pletařky vytáhly jehlice a do-
ma i při setkáních „štrykovaly“ s nad-
šením obinadla, která jsou lehká, 
pružná a pevná. Dobře drží na ošet-
řeném místě a pacienti jsou s nimi 
spokojeni. Přízi nám uhradila obec. 
Koncem listopadu děvčata z obec-
ního úřadu obinadla zabalila a balík 
s 92 ks zaslala na Oblastí charitu do 
Uherského Hradiště.

Při prvním letošním setkání 
jsme dostali dárek v podobě dopi-
su od pracovníka Oblastní charity 
s upřímným a krásným poděková-
ním. Při jeho čtení zůstalo málokte-
ré oko suché. Dovoluji si ocitovat 
jenom jeho malý úryvek, ze které-
ho vyzařuje obdiv, láska, vděčnost 
a naděje:

O pozdější stezce Žďársko - Libické máme zprávy až po roce 1100, 
kdy o ní píše Kosma. Ve 12. století tedy tato stezka existovala, není 
však vůbec jisté, že už tehdy byly její vstupy do pomezního pralesu 
střeženy stejně důkladně jako v dobách pozdějších. O jistém střežení 
se sice píše v listině z r. 1125, kdy daroval libický újezd kníže Sobě-
slav olomouckému kostelu, určitě si však několik strážců nepostavilo 
hned ves Žďár. V té době se prales táhl ještě dále na Moravu a osídlena 
ještě nebyla ani jižněji položená místa (Tasov, Velkobítešsko ap.)

Tuto situaci, tedy naprostou absenci osídlení dnešního Žďárska, lze 
počátkem 12. století ještě předpokládat, koncem 10. století ji však lze 
mít za jistou! A i když připustíme, že první krkolomná stezka mohla 
vést kolem Doubravy k dnešnímu Žďáru už koncem 10. století, není 
vůbec jisté, že právě tudy sv. Vojtěch putoval. Úroveň terénu jinde 
nemohla být příliš odlišná od průchodnosti dnešním Žďárskem.

Kdyby i putoval stezkou kolem dnešního Žďáru, nemohl zde v té 
době najít osadu, která by potřebovala kostel ,úroveň osídlení regionu 
to prostě nepřipouští. A těžko zde mohli žít lidé, kteří měli s podobnou 
stavbou zkušenost. Vždyť v té době nestálo v Čechách a na Moravě 
kostelů příliš mnoho a vesměs existovaly jen tam, kde bylo prasta-
ré osídlení. Např. na Levém Hradci stála rotunda koncem 9. st., ale 
Slované zde sídlili už v 8. st., i v Budči stálo hradiště v 9. st., a tak 
na přelomu 9. a 10. st. zde mohla povstat rotunda sv. Petra a Pavla 
a o málo později i románský kostel Panny Marie. Libice nad Cidli-
nou, sídlo Slavníkovců a tudíž i sv. Vojtěcha, mělo už v 10. st. kostel 
Panny Marie, ale archeologickými nálezy je zde prokázáno osídlení 
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„S hlubokou vděčností jsem od 
Vás přijal veliký balík s devadesáti 
dvěma převzorně upletenými obi-
nadly pro malomocné do našeho 
Humanitárního skladu. Vaše pomoc 
z Rožné překračuje hranice, vstu-
puje do kultur, mění život, pomáhá 
uzdravovat. I stáří v Klubech má 
svou vážnost obdarováním těch, 
kteří se podílejí na pomoci, vytvá-
řejí prostor svojí moudrostí, skýtá 
pozitivní šanci pomáhat. Váš hlas 
životní moudrostí v Rožné mě pod-
poruje a obdarovává! Váš balík je 
pramenem živé vody k uzdravení!“

Nechtěli bychom, aby toto vyzně-
lo jako vychloubání se. Myslíme si, 
že my senioři jsme ještě užiteční 
a snažíme se pomáhat potřebným. 
A tak paní starostka opět shání 
Sněhurku a my „děvčata“ připravu-
jeme jehlice a „jedeme dál“. Letos 
obvazy poputují do Afriky, ale další 
potřebují v indické Kalkatě. Přidáte 
se k nám? Rádi vám poradíme!

Za důchodce 
 Emílie Punčochářová
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Den otevřených dveří ve štěpánovské škole
17. prosince 2006 se konal na ZŠ 

Štěpánov nad Svratkou Den otevře-
ných dveří.Na tento den jsme se těšili 
nejen my, učitelé a ostatní zaměst-
nanci školy, ale i žáci. Chtěli jsme 
ukázat veřejnosti, kolik práce se dá 
zvládnout za krátkou dobu. A nejen 
to. Zpestřením měl být samozřejmě 
i program dětí.

Přípravy byly náročné , ale výsle-
dek stál za to. Po pěti měsících rekon-
strukce školy, kdy byla vyměněna 
všechna okna za plastová, máme krás-
nou novou fasádu, budova je zatep-
lena, chlubíme se moderní novou 
kuchyní, kompletní rekonstrukcí 
sociálních zařízení, sklepních prosto-

rů a dokončuje se vestavba mateřské 
školy do základní školy, jsme ve 14 
hodin otevřeli budovu pro veřejnost 
a krásné odpoledne mohlo začít.

Po krátkém uvítacím proslovu 
následovala volná prohlídka školy,
zpestřená kulturním programem u ži-
vého betlému, vystoupením náro-
dopisného souboru naší školy Bo-
rověnky, pásmem žáků prvního 
stupně, pěveckého sboru 2.stupně 
a vánočním jarmarkem, kde si rodiče 
mohli zakoupit výrobky našich žáků. 
Rodiče si po prohlídce mohli pose-
dět v krásné jídelně, kde pro ně naše 
kuchařky upekly ořechové rohlíčky 
a nabídly kávu.

Poděkování z Rožné
Vážení občané, milí koledníci, 
ráda bych Vám poděkovala jmé-

nem všech, kterým fi nanční příspě-
vek pomůže, za pomoc při zabezpe-
čení již 5. Tříkrálové sbírky, která se 
v naší obci konala v sobotu 6. ledna 
2007. Peníze, které jste darovali do 
Tříkrálové sbírky, budou použity 

na pomoc potřebným lidem nejen u 
nás, ale i v zahraničí. Byla vybrána 
částka 19 563,- Kč. 

Všem, kteří přispěli, patří upřímné 
poděkování

Ludmila Veverková,
organizátorka sbírky

Adventní Vídeň
Žáci 6. - 9. ročníku naší školy měli 

možnost zúčastnit se kulturně-histo-
rické exkurze do Vídně. Na návštěvu 
hlavního města Rakouska jsme se 
vydali v pondělí 11. prosince 2006. 
Odjezd ze Štěpánova byl naplánován 
na sedmou hodinu. Po krátké pře-
stávce v bývalém bezcelním pásmu v 
Mikulově, kde si děti mohly zakoupit 
sladkosti na cestu, jsme kolem půl 
dvanácté dorazili do Vídně. 

Prohlídku města jsme zahájili 
u Hundertwasserova domu, poté 
jsme absolvovali pěší okruh historic-
kým centrem města. Žáci srovnávali 
vídeňský orloj s pražským. Zastavili 
jsme se před domem s pamětní des-
kou, ve kterém během svých studií 
pobýval T. G. Masaryk. Většinu 
z nás okouzlila svojí velikostí a nád-
herou gotická Katedrála sv. Štěpána. 
Poté jsme pokračovali k Hofburgu. 
Tento císařský palác ze 13. století je 
nyní sídlem rakouského spolkového 
prezidenta. Prošli jsme vídeňskými 

Úsměv na tváři všech návštěvní-
ků, ale i pozdější kladné ohlasy byly 
odměnou všem – obecnímu úřadu, fi r-
mě V+K, učitelům a ostatním zaměst-

nancům, ale i dětem, které také bojové 
podmínky zvládaly velice dobře a na 
tento den se těšily a vzorně připravo-
valy.

zahradami kolem sochy oblíbené 
císařovny Sissi a dále jsme směřo-
vali k radnici. Před adventně ozdo-
benými okny radnice se každoroč-
ně konají vánoční trhy. V útulných 
stáncích nabízeli prodavači zboží 
s vánoční tematikou, všude byly 
cítit pečené brambory, kaštany a jiné 
dobroty. 

Na závěr nás čekala okružní jízda 
rozzářeným městem, během které 
jsme si prohlédli nejvýznamnější 
stavby a pamětihodnosti Vídně. Vidě-
li jsme budovu vídeňského divadla, 
státní operu, sídlo OSN, památník 
Marie Terezie mezi uměleckohis-
torickým a přírodovědným muze-
em. Děti si domů odvážely mnoho 
nových zážitků, také si vyzkoušely 
v praxi znalosti německého jazyka. 
Díky zkušenému průvodci Jiřímu 
Hájkovi si zopakovaly některé děje-
pisné poznatky a poznaly část kultury 
našich sousedů.

 Petra Horáková

Milí čtenáři!
V tomhle dílku nejde o nějaké podružné letopočty, které se samo-

zřejmě co chvíli někde špatně opisují, které však nemají na nic pod-
statného v našem životě vliv. Na takové drobnosti se neupozorňuje, 
ty se prostě opraví a je to. Jde nám naopak o události a zajímavosti, 
které mohly náš kraj, životy našich předků i životy naše něčím pozo-
ruhodným obohatit. Zajímavostí není nikdy dost, připomeňme si tedy 
nějaké!

1. SVĚTIL PRVNÍ ŽĎÁRSKÝ KOSTEL SVATÝ VOJTĚCH?

Co myslíte, mohl legendární svatý Vojtěch na sklonku prvního tisí-
ciletí kráčet místem, kde se rozprostírá dnešní Žďár nad Sázavou? 
A vysvětit v těch místech kostel? O nejstarším žďárském kostelíku se 
už napsalo hodně. Býval dřevěný a měl ho světit právě svatý Vojtěch. 
Touto tématikou se před časem zabýval snad všechen regionální tisk.

Přitom vůbec není podstatný subjektivní názor regionálních badate-
lů, protože všichni ti pánové (jmenujme alespoň Bartuška se Zemkem, 
Plichtu, Pospíšila či Pohanku) dospívají každý ke svému závěru, ale 
vycházejí z jednoho jediného pramene. Tím je Cronica domus Saren-
sis, kde Jindřich Řezbář o dřevěném kostelíku píše pouze, že „už dáv-
no předtím tam stál, než založen klášter, sám prý svatý Vojtěch jej 
vysvětil, pověst jak praví“ (lze přeložit i obratem „jak se traduje“, 
zvýraznil HJ).

Z toho lze usuzovat, že 
těsně před rokem 1300 se 
tahle možnost ve Žďáře 
vyprávěla, už tehdy však 
nebyla natolik průkazná, 
aby se kronikář nekryl 
slůvky „prý“ a „pověst“ 
(“traduje se“). V pozdějších 
letech tato ústní tradice zce-
la zanikla a objevila se až 
s opisem kroniky žďárské-
ho kláštera (ten byl nalezen 
ve Vratislavi v r. 1853).

Čím se ohánějí zastánci 
teorie, že žďárský koste-
lík založil samotný svatý 
Vojtěch? Především tím, 
že přes Žďár vedla stezka 
Žďársko - Libická, po které 
musel sv. Vojtěch putovat 
na svých cestách na Moravu 
a dál na východ. Je samozřejmě těžké rekonstruovat kroky člověka po 
tisíci letech, spíše se podívejme, jestli v té době bylo možné přes Žďár 
vůbec jít. Domnívám se, že ne, protože existence stezky v té době není 
vůbec jistá a existenci Žďáru v 10. století lze zcela vyloučit. 
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-HJ-

Jana Romanová

Sochy sv. Vojtěcha a Radima 
v Libici nad Cidlinou
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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

• Nebankovní půjčky. Tel.: 739 097 053              • Stříhání psů - Hodonín u Kunštátu, t. 721308702ŘÁDKOVÁ INZERCE
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www.mountfield.cz

A co přináší Kolo štěstí letos ?
» slevy až 100% na všechno
» 54 nových VW Golf Plus
» každý den losujeme o jedno auto
 (54 dní: denně od 6. 1. do 28. 2.)
» 1 nákup = 1 lístek v losovacím osudí
» lístky v osudí zůstávají = větší šance
Přijďte hned a budete v losování vícekrát !!!

Každý den jsou výherci auta zveřejněni v 11.30 na Rádiu Impuls 
a v 18.55 na TV Prima. 

Nakupte u Mountfieldu,
získejte až 100% slevu
a staňte se majitelem 
nového VW Golf Plus!
Čeká na Vás 54 aut v hodnotě 27 200 000 Kč.

Navštivte prodejní centrum  NNOVÉ VESELÍOVÉ VESELÍ  
Na Městečku 296 • tel. 566 667 440 • Po-Pá 8-17 So 8-17 Ne 10-17 hod. 

Nezaspěte 
          Kolo štěstí!


