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Konference o životě a díle Antonína Bočka

Pokračování na str. 7

Ohlédnutí za konferencí o životě a díle 
prof. Antonína Bočka  BALADY A ROMANCE

Kdo si nechal ujít druhou sobotu 
v měsíci a nešel do kulturního domu 
na Balady a romance, může jen 
litovat. O přípravě tohoto projek-
tu - spojení smyčcového orchestru 
s rockovou kapelou, už asi většina 
četla v minulém vydání Bystřicka. 
Tohoto lákavého zpestření využíva-
jí čas od času snad všichni umělci 
na celém světě. A přesto, že je jas-
né, že Bystřice má bohatou hudební 
tradici a spoustu skvělých muzikan-
tů, mnoho lidí nevěřilo, že toto sice 
působivé, ale nelehké spojení je 
možné uskutečnit i v našem městě 
a zejména pak tzv. „z našich zdrojů“. 
Dirigentka smyčcového orchestru 
N. Kyjovkého si snad splnila (a už 
nyní můžeme říci, že nejen sobě) 
sen a nacvičila se svým orchestrem 
a rockovou skupinou Arzenal velmi 
vydařený koncert.

V půl osmé večer se ve zdejším 
kulturním domě sešlo neuvěřitel-
ných více jak 600 lidí, aby si tuto 

podívanou nenechali ujít. Na 
rozehřátí, aby se snad přícho-
zí hned nevylekali, vystřihl sám 
symfonický orchestr devět skla-
deb. Vybraným repertoárem, ve 
kterém se neobjevil žádný z kla-
siků, ale zejména moderní bardi 
umění jako S. Joplin, E. Presley 
či L, Bernstein, si Lenka výtečně 
přichystala půdu pro příchozí sku-
pinu Arzenal, která sice rockově, 
ale jemně vplula mezi posluchače 
skladbou od Pink Floyd a Korn: 
Another Brick in The Wall. Po dal-
ších dvou kusech, kdy již bylo obe-
censtvo dostatečně rozehřáto, přišlo 
to, na co už každý, někdo s obava-
mi, někdo s napětím, čekal.

Myslím, že všichni byli ohro-
meni, jak příjemně mohou souznít 
dva zcela jinak zaměřené soubo-
ry. Od první písně od The Verve: 
Bittersweet symphony přes sklad-
bu J. Lennonna: Imagine až po 

Muzejní rada při Městském muzeu 
a Město Bystřice nad Pernštejnem 
uspořádaly dne 9. listopadu 2007 
v Kulturním domě v Bystřici nad Pern-
štejnem konferenci o bystřickém rodá-
kovi prof. Antonínu Bočkovi. Konfe-
rence a vydaný Sborník „Život a dílo 
prof. Antonína Bočka“ byly věnovány 
160. výročí úmrtí tohoto historika 
a archiváře. Naší konference se zúčast-
nily opravdové kapacity působící 
v oblasti historických věd a archivnic-
tví. Především to byl prof. PhDr. Josef 
Válka z Historického ústavu Filozo-
fi cké fakulty Masarykovy univerzi-
ty Brno, který také přednesl úvodní 
referát konference. Dále byl přítomen 
jeho kolega z Historického ústavu 
Filozofi cké fakulty Doc. Mgr. Libor 
Jan a prof. PhDr. Zdeněk Měřínský 
z Archeologického ústavu Filozofi cké 
fakulty Masarykovy univerzity Brno. 
Na naší konferenci vystoupili s referá-
ty i autoři příspěvků v námi vydaném 
Sborníku - PhDr. Ivan Štarha a PhDr. 
Hubert Valášek, CSc. z Moravského 
zemského archivu v Brně. S těmi-
to přednášejícími přijela i ředitelka 
Moravského zemského archivu Brno 
PhDr. Kateřina Smutná a PhDr. Zdeněk 

Fišer z historického oddělení Morav-
ského zemského muzea v Brně.
Po přestávce přednesl svůj referát 
Doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc. z Fi-
lozofi cké fakulty v Pardubicích. 
Těmto referátům předneseným osob-
nostmi zabývajícími se profesně his-
torickými vědami a archivnictvím se 
svým rozsahem a úrovní vyrovnal 
obsáhlý příspěvek místního badatele 
Ing. Petra Dvořáčka. S příspěvkem 
vystoupil před diskusí ještě další 
místní badatel Ing. Hynek Jurman. 

Vedle těchto osobností se konfe-
rence zúčastnili zaměstnanci Regio-
nálního muzea a Okresního archivu 
ze Žďáru nad Sázavou, Okresního 
archivu z Havlíčkova Brodu, Okres-
ního archivu ze Šumperku, členové 
Muzejního spolku z Třešti, Vlasti-
vědné a genealogické společnosti 
z Velkého Meziříčí a další zájemci 
o historii z Bystřice a okolí. O to 
více mne osobně nemile překvapila 
skutečnost, že na pozvánku na tuto 
konferenci nezareagovali ředitelé 
místních základních škol a gymnázia 
s tím, že pokud se konference nemí-
nili účastnit osobně, mohli vyslat 

Pokračování na str. 7

Foto: Hynek Jurman

VYNIKAJÍCÍ ZÁŽITEK
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ZPRÁVY Z MĚSTA A POZVÁNKY
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Přijďte v sobotu 8. prosince 
2007 ve 14 hodin k bystřickému 
muzeu, kde na vás u vánočního 
stromečku bude čekat Ježíšek se 
svojí poštovní schránkou. Té mů-
žete v zalepené obálce, označe-
né zpáteční adresou, svěřit svá 
velká i malá tajná přání. Adresa 
je důležitá, abychom mohli roz-
náškou zajistit doručení přání do 
správných rukou.

V muzeu pro Vás bude připra-
vena výstava obrázků vánočních 
stromečků, které namalovaly děti 

Chtěli by jste svá tajná přání 
předat Ježíškovi?

v rámci výtvarné soutěže. Nejlep-
ší práce během odpoledne vyhlásí 
a odmění starosta města.

Dále zde uvidíte ukázky výroby 
vánočních dekorací a ozdob tra-
dičními řemesly. Můžete si nějaké 
techniky i sami vyzkoušet nebo 
si již hotové výrobky zakoupit. 
A aby si něco donesly s sebou 
domů i děti, bude na ně čekat řeme-

slná dílnička, kde si pod vedením 
šikovných rukou vyrobí vánoční 
svíčky nebo různé ozdoby.

Při tom všem vám budou zpívat, 
recitovat, tančit a hrát děti mateř-
ských a základních škol a gymná-
zia. Děti z hudebně-dramatického 
kroužku bystřického ORLA Vám 
zahrají divadlo o vzniku vánoc.

V tento den budou také tradiční 

trhy pro vás prodloužené do večer-
ních hodin a zpestřené o stánky 
s vánoční tématikou či vánočním 
nápojem pro zahřátí.

Celé sobotní odpoledne vyvr-
cholí prvním rozsvícením vánoč-
ního stromu a výzdoby náměstí 
starostou města za zvuku slavnost-
ních fanfár.

Zastavte se na chvilku v tom 
předvánočním shonu, udělejte si 
čas a přijďte i se svými dětmi užít 
si krásné vánoční pohody. 

                                           -osš-
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

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

PROSINEC 2007 
Datum Název akce Místo Organizátor 

24.11.2007 DJ PACHTA X – MEGA OLDIES PARTY (super ve�er se spoustou 
sout�ží a skv�lou hudbou pro všechny v�kové kategorie) Disco Club Zvole Disco Club Zvole 

24.11.2007 Kurzy pletení z pedigu  KD Bratrušín  
28.11.-13.12.2007 Výstava ovoce a zeleniny, p�edm�t� s váno�ní tématikou a obraz�

L. Šauera VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ 

29.11.2007 Den otev�ených dve�í  VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ 
30.11.2007 Mikulášská šaráda (16.00 hod.) sál DDM DDM 
1.12.2007 Volejbalový mikulášský turnaj MIX Sportovní hala TJ Sokol Byst�ice – 

oddíl rekr.volejbalu 
1.12.2007 Tane�ní zábava – hraje Nadoraz Dale�ín - KD  
2.12.2007 Mikulášský karneval VS KD KD 
2.12.2007 Turnaj elévov� ve florbalu  Sportovní hala ASK Byst�ice n.P. 
4.12.2007 Animované pásmo pohádek VS KD KD 
4.12.2007 Mikulášská ochutnávka vín MS KD KD 
7.12.2007 Piráti z Karibiku - kinokavárna VS KD KD 
8.12.2007 Jarmark nám�stí TGM p. Ji�í N�mec 
8.12.2007 Móda v rytmu tance – p�ehlídka od�v� VS KD HB studio Rožná 
8.12.2007 Turnaj muž� ve florbalu Sportovní hala ASK Byst�ice n.P. 
9.12.2007 Mikulášský turnaj v mariáši hostinec Pod Kaštany Josef Sláma 
9.12.2007 Turnaj juniorek ve florbalu Sportovní hala ZŠ Horní Brno 

10.12.2007 Koncert KPH – Pís�ový recitál MS KD KD 
11.12.2007 Pravidelné setkání �len� Sdružení k�es�anských senior� pro region 

Byst�icko Orlovna SKS+Orel 

11.12.2007 Divadlo pro d�ti – Legenda o hv�zd� VS KD KD 
12.12.2007 Váno�ní koncert – Jakub Smolík a F.K. Band VS KD KD 
13.12.2007 Den otev�ených dve�í  VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ 
14.12.2007 Váno�ní jarmark (15.00 hod.) ZŠ Vír Obec Vír, ZŠ a MŠ Vír
14.12.2007 Váno�ní koncert MS KD ZUŠ 
15.12.2007 Váno�ní Všeum�l (14.00 hod.) DDM DDM 
15.12.2007 Váno�ní koncert – Byst�ická kapela VS KD KD 
15.12.2007 Turnaj muž� ve florbalu Sportovní hala ZŠ Horní Brno 

15.-16.12.2007 Váno�ní trhy na Pernštejn� hrad Pernštejn Státní hrad Pernštejn 
16.12.2007 Turnaj muž� ve florbalu Sportovní hala JeMoBu Jemnice 
17.12.2007 Váno�ní koncert – P�vecký sbor Studánka VS KD ZUŠ 

18.-19.12.2007 Váno�ní akademie ZŠ TGM  VS KD ZŠ TGM 
20.12.2007 V�ne�ek VS KD KD 
25.12.2007 Tane�ní zábava Sokolovna TJ Sokol  Byst�ice–

oddíl rekr.volejbalu 
25.12.2007 Váno�ní ve�er p�i sví�kách MS KD KD 
26.12.2007 Št�pánská zábava – hraje ANNA rock Rozsochy -Orlovna 
26.12.2007 Váno�ní koncert – kostel sv. Vav�ince  (18.00 hod.) kostel sv. Vav�ince �ímsko-katolická 

farnost + ZUŠ 
26.12.2007 Váno�ní turnaj v nohejbalu Sportovní hala TJ Sokol Byst�ice
27.12.2007 Závody leteckých model� Sportovní hala Kaplan Elektro 

28.12.2007 Váno�ní koncert skupiny GENEZE z Velkého Mezi�í�í
(16.00 hod.) 

Zvole – kostel sv. 
Václava

Obec Zvole, Farní ú�ad 
ve Zvoli 

28.12.2007 P�edsilvestrovská zábava – hraje ABC rock 	ty�i Dvory - KD  
28.12.2007 P�edsilvestrovská odpolední diskotéka VS KD KD 
30.12.2007 P�edsilvestrovský tane�ní ve�er p�i sví�kách MS KD KD 

Narození
ZÁŘÍ 2007
  4.9. Miroslav Hanych
  6.9. Marek Servít
10.9. Kilián Radim Trhlík
11.9. Filip Kříž
21.9. Samuel Dvořák
25.9. Terezie Bernovská
26.9. Natálie Říkovská

Jubilanti
PROSINEC 2007
Antonín Havelka        91 let
Helena Marvalová      89 let
Marie Horáková         87 let
Marie Hloušková        75 let
Vladimír Vícha           70 let
Alena Vodáková          70 let
Josef Bárta               70 let

Úmrtí
17.10. Bohumil Zich
  2.11. Anna Oberreiterová
  7.11. Alžběta Greznárová

VÁNOČNÍ VŠEUMĚLVÁNOČNÍ VŠEUMĚL
sobotní odpoledne s tvořivou činností pro děti a dospělé

v sobotu 15.12.2007 ve 14.00 hodin na DDM cena za materiál 60,- Kč
Přijďte s námi strávit sobotní odpoledne a odreagovat se od tradičního shonu, 
který vánoční svátky provází. Připravili jsme pro vás výrobu gelových svíček 

a zdobení svíček ubrouskovou technikou.
Těšíme se na Vás!

MIKULÁŠSKOU ŠARÁDUMIKULÁŠSKOU ŠARÁDU
před Mikulášem pátek 30.11.2007 v 16.00 hodin na sále DDM 

Čeká na vás plno soutěží, písniček a možná za vámi přijde 
i Mikuláš s čertem a andělem

Vstupné: členové DDM 10,- Kč ostatní 20,- Kč
Těšíme se na Vás!!!

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem upozorňuje občany, že měst-

ský úřad bude v pondělí 31. prosince 2007 uzavřen. Občané si mohou 
svoje záležitosti na úřadě naposledy v tomto roce vyřídit ve čtvrtek 27. 
a v pátek 28. prosince 2007.

Město Bystřice nad Pernštejnem sděluje občanům, že z důvodu rekon-
strukce a nutnosti přestěhování sbírek uvnitř prostor muzea je městské muze-
um uzavřeno od 12. listopadu 2007 do 30. dubna 2008. Slavnostní otevření 
muzea spojené se Dnem otevřených dveří se uskuteční 1. května 2008.

          JUDr. Eva Špatková, tajemnice MěÚ

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

Firma Larn upozorňuje všechny 
občany na změnu telefonních čísel. 
Od 1.11.2007 jsou platná tato nová 
telefonní čísla: 

737 241 961 – Bystřice n. P.
549 410 244 – Tišnov.

Pozvánka na valnou Pozvánka na valnou 
hromadu SK Bystřice n.P.hromadu SK Bystřice n.P.

Sportovní klub zve všechny členy 
a příznivce fotbalu na valnou hroma-
du, která se koná v sobotu 22.12.2007 
v 10.00 hod. v prostorách hostince 
U Sítě. Program: 1. Zahájení, 2. 
Zpráva SK za volební období 2005-
2007, 3. Finanční zpráva, 4. Rozprava 
před volnou nového výboru, 5. Volba 
nového výboru, 6. Diskuze, 7. Závěr

Srdečně zve za SK Bystřice n.P
J. Soukop

UPOZORNĚNÍ

Připomenutí Dne vzniku samostatného 
československého státu

Jako každoročně, tak i letos, 
jsme si připomněli 28. říjen, který 
je v paměti národa zapsán jako Den 
vzniku samostatného českosloven-

ského státu. K soše T.G. Masaryka 
jsme položili květiny a společně si 
připomněli tento významný den.

-bk-

POZVÁNKAPOZVÁNKA

Vánoční trhy na hradě Pernštejně
Zveme Vás na Vánoční trhy na hrad Pernštejn, 

které se konají 15.-16.12. 2007 od 11.00-17.00 hod. 
a jejichž součástí je kulturní vystoupení. V době konání 

vánočních trhů nejsou interiéry hradu přístupné.

Foto: B. Kalasová
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 ZPRÁVY Z RADNICE

V období od 1.10. do 31.10.2007 došlo na Bystřicku k 16 událostem za pří-
tomnosti Hasičského záchranného sboru z Bystřice n.P. Z těchto událostí byly 
4 dopravní nehody, 5 technických pomocí, 3 požáry, 1 technologická pomoc,
1 taktické cvičení a 2 úniky nebezpečných látek.

Nejzajímavější události:
Dne 6. října byla jednotka vyslána na pomoc záchranné službě s přenesením zra-

něného pacienta. Při provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o muže, který 
leží na zemi v kuchyni, životní funkce byly zachovány. Muže jsme uložili do stabili-
zované polohy a počkali na příjezd záchranné služby z Nového Města na Moravě. Po 
vyšetření byl zraněný přenesen do sanity a odvezen do nemocnice.

Dne 11. října došlo k požáru chatky v lokalitě Pod Horou v Bystřici n.P. Jednalo 
se o požár střešní konstrukce. Jednotka prováděla likvidaci požáru v dýchacích pří-
strojích za pomocí 1 proudu C. Na místě zasahovala také jednotka SDH Bystřice. Po 
odvětrání místnosti jsme provedli rozebrání konstrukce a dohašení ohnisek.

Dne 14. října v ranních hodinách došlo k dopravní nehodě jednoho osobního 
vozidla v obci Divišov. Muž při průjezdu pravotočivou zatáčkou narazil do tarasu 
podél silnice. Při nárazu došlo k poškození olejové vany a úniku asi 4 litrů oleje. 
Pomocí vaniček a sorbentů jsme olej zachytili, pomohli naložit vozidlo na odtaho-
vou službu a provedli úklid vozovky.

Dne 23. října byl nahlášen požár skladu ZZN na ulici Zahradní v Bystřici n.P. Po 
příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár vysokozdvižného vozíku Desta 
ve skladu hutního materiálu. Jednotka po vypnutí el. energie provedla likvidaci 
pomocí vysokotlakého proudu v dýchacích přístrojích. Na místo byly vyslány také 
jednotky SDH Bystřice a SDH Rožná. Po uhašení Desty bylo prováděno odvětrání 
celého objektu přetlakovým ventilátorem.

Dne 29. října byla jednotka požádána o mezikrajskou pomoc při požáru kotelny 
v rodinném domě v obci Černvír v Jihomoravském kraji. Požár byl likvidován 
1 C proudem za pomocí dýchací techniky. Na místě zasahovaly také jednotky 
SDH Nedvědice, HZS Tišnov a SDH Doubravník. 

Za PS Bystřice n. P. Petr Lukeš 

Vážení občané,
počátkem října 2007 proběhlo 

dotazníkové šetření ve spolupráci 
s bystřickými základními školami 
– ZŠ Nádražní a ZŠ TGM. Prostřed-
nictvím žáků těchto základních škol 
byli osloveni jejich rodiče, občané 
města Bystřice nad Pernštejnem 
a okolních obcí. 

Celkem bylo vyhodnoceno 564 
vyplněných dotazníků. Dotazovaní 
odpověděli na kladené otázky násle-
dujícím způsobem (viz. tabulka).

Mezi dotazovanými naprosto 
převažovali obyvatelé Bystřice nad 
Pernštejnem včetně jejich místních 
částí. Největší podíl dotazovaných 
tvořili obyvatelé ulic Okružní, Hor-
nická, Spojovací, Višňová, Ant. 
Štourače, „Domanínek,“ Černý 
vršek, Jívová, Nádražní, Lipová 
a Beranka a místních částí Domanín 
a Karasín. Dále se vyjádřili někteří 
občané z okolních obcí, mezi který-
mi byly zastoupeny především obce 
Lísek, Věchnov a Bohuňov.

V rámci dotazníkového šetře-
ní měli dotázaní občané možnost 
vyjádřit své připomínky k odpado-
vému hospodářství města. 

Z připomínek vyplývá zejména 
následující:

1. Občané postrádají: Lokalita 
(ulice v Bystřici nad Pernštejnem/
místní část/obec):
Kontejner na plechovky
Jívová, Hornická.
Kontejner na železo 
alespoň 2x ročně, Domanín.

V dubnu letošního roku 
jsme vyhlásili pátrací akci po 
„pohřešované“ soše Sv. Jana, 
která byla ve letech 1881 až 
1987 umístěna na skalním 
ostrohu nad řekou Bystřicí při 
cestě do Víru. Musíme říct, že 
několik amatérských detektivů 
se do hledání aktivně zapojilo 
a výsledkem byly jednak detail-
ní fotografi e Sv. Jana někdy ze 
šedesátých let minulého století 
a úspěchem největším bylo 
samotné objevení torza Sv. Jana 
na zahradě jednoho z domů 
v obci Vír (viz. fotografi e). 
Smutnou zprávou ovšem bylo, 
že objevené torzo není použitel-
né pro opětovné umístění. Bude 
tedy třeba vytvořit nebo odlít 
sochu novou, nad čímž si vzal 
patronát s péčí sobě vlastní aka-
demický sochař Karel Rossí. 

A když se všechno podaří tak 
jak je naplánováno, měla by být 
nová socha Sv. Jana slavnostně 
umístěna na své původní místo 
v květnu příštího roku.

Josef Vojta,
místostarosta
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Události HZS Bystřice n.P.Události HZS Bystřice n.P.

Vyhodnocení dotazníkového šetření k možnému rozvoji odpadového hospodářství v Bystřici n.P.Vyhodnocení dotazníkového šetření k možnému rozvoji odpadového hospodářství v Bystřici n.P.

Kontejner na papír
je postrádán téměř všude – Višňo-
vá, Rovinky, Hornická, Karasín, 
Okružní, Domanínek, Višňová, 
Lesoňovice, Domanín, Na Skřipci, 
Bočkova, Farská, Voldán, Novo-
městská, A.Štourače, Nový Dvůr.
Kontejner na bio-odpad
chybí všude, kde jsou zahrady, ales-
poň na jaře a na podzim
Višňová, Vírská, Hornická, R. Vaš-
ka, Na Kameníku, Voldán, Rovin-
ky, Cibulkova, Nádražní, Višňová, 
Pod Horou.
Kontejner na textil

Farská, Zlatkov
Kontejner na sklo
připomínka – je jich málo
Na Kameníku, Voldán, Okružní, 
Domanínek, u ZŠ TGM, Větrná, 
Višňová, Farská, Karasín.
Celkově málo kontejnerů
Spojovací, Dvořiště, Na Kamení-
ku, Kulturní, Zahradní, Lesoňo-
vice, Farská, Hornická, Domanín, 
Beránka, Na Skřipci, Nádražní, Pod 
Horou.

2. Další připomínky (dle četnosti):
Vyvážet častěji odpad, kontej-

nery jsou stále přeplněné, není kam 

vyhazovat hlavně plasty (38x).
Kontejnery jsou daleko (17x). 

Občané třídící odpad by měli být 
fi nančně zvýhodněni – nižší popla-
tek (11x). Otvory (nebo alespoň 
jeden) u kontejnerů na plasty by 
měly být větší, nelze vhazovat 
větší nádoby (9x). Obyvatelům 
města chybí motivace (4x). Málo 
odpadkových košů po Bystřici n.P. 
(3x). Požadavek na sáčky na plasty 
(3x). Stížnost na zápach kontejne-
rů umístěných pod okny (3x). Bylo 
by vhodné umístnit kontejner na 
nebezpečný odpad (2x).

Dovolte mi, abych všem, kteří se 
zúčastnili dotazníkového šetření, 
poděkoval a ujistil Vás, že většina 
připomínek bude zanesena do odpa-
dového plánu, který bude podkladem 
pro žádosti o dotace týkající se odpa-
dového hospodářství v Bystřici.

A na úplný závěr bych se s Vámi 
rád podělil o jednu z připomínek, 
která nás velmi zaujala, neboť ji 
nejmenovaný básník z Domanína 
zveršoval.

Odpadu nám ubylo, poplatku 
nám přibylo.

Ať se Hanzlík vrátí zpět a vážit se 
začne hned.

Topím dřevo, málo uhlí, jinak by 
jsme doma tuhli.

Na dědině těžce přece i slepička 
vejce nese.

Bio odpad ona ráda s kohoutkem 
si ráno dává.

Josef Vojta,
místostarosta

Svatý Jan objevenSvatý Jan objeven
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ZPRÁVY Z MĚSTA

• Rada města schvaluje návrh 
smlouvy o pronájmu veřejného 
prostranství na konání sobotních 
trhů v roce 2008 panu J. N., bytem 
Chotěboř.
• Rada města souhlasí s uzavřením 
dohody o výpůjčce pozemků p.č. 
47/1 o výměře 6 279 m2 a p.č. dle 
PK 47 o výměře 6 129 m2 v k.ú. 
Pivonice na dobu určitou s 3měsíč-
ní výpovědní lhůtou p. L. K.
• Rada města schvaluje smlouvu 
o dílo s fi rmou Urbanistické stře-
disko Brno, s.r.o. na vypracování 
Územního plánu Bystřice nad Pern-
štejnem.
• Rada města schvaluje nájemní 
smlouvu uzavřenou mezi městem 

Výpis z Rady města č. 16
a SK Bystřice nad Pernštejnem 
dle předloženého návrhu včetně 
prodloužení doby nájmu do roku 
2025.
• Rada města schvaluje smlouvu 
o dílo na projektovou dokumentaci 
ledové plochy (Relax sport zóny) s 
fi rmou Architep s. r. o. Hradec Krá-
lové.
• Rada města schvaluje přidělení 
bytu 2+1 M. U. za tržní nájemné.
• Rada města pověřuje odbor sprá-
vy majetku a investic, aby předložil 
do příštího zasedání rady fi nanč-

ní vyčíslení nutných oprav domu 
čp. 33 v Pivonicích v období nej-
bližších 3 let. 
• Rada města bere na vědomí zápis 
z komise životního prostředí.
• Rada města pověřuje komisi mlá-
deže a sportu vypsáním dalšího kola 
grantů mládeže ve výši 32.600,- Kč 
tak, aby tyto prostředky mohly být  
použity do 31.12.2007 i pro spor-
tovní aktivity. 
• Rada města schvaluje podmín-
ky pro příjemce podpory z grantů 
komise mládeže a sportu pro rok 

2008 dle přílohy.
• Rada města schvaluje pronájem 
částí p.č. 3108/1 a 3129/1 o vý-
měře 139 m2 v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem paní  D. T. za účelem 
provozu zahrádky. Nájemné 1,40 
Kč/m2/rok.
• Rada města stanovuje prodejní 
cenu „Sborníku“ o Antonínu Boč-
kovi na částku 100 Kč za kus.
• Rada města souhlasí s tím, aby 
MěDDM jako nájemce domu čp. 
68 na Masarykově náměstí v Bys-
třici nad Pernštejnem podnajal 
nebytový prostor v domě čp. 68 
v Bystřici nad Pernštejnem  Misijní 
skupině Křesťanské společenství

Na podzim loňského roku byla 
stavebně dokončena a uvedena 
do zkušebního provozu stavba 
komplexní rekonstrukce čistírny 
odpadních vod a dále uvedena do 
trvalého provozu stavba rekon-
strukce části staré kanalizační 
sítě ve městě. Celkové realizač-
ní náklady stavby čistírny činily 
2 760 539,- (tj. cca 78 milionů 
Kč), náklady na realizaci rekon-
strukce části kanalizace činily 568 
150,- (tj. cca 16 milionů Kč). Na 
fi nancování obou staveb se podí-
lely: Fond soudržnosti Evropské 
unie (68%), Státní fond životního 
prostředí České republiky (5%) 
a Město Bystřice nad Pernštejnem 
(27%). V září 2007 byla po ročním 
zkušebním provozu uvedena čis-
tírna odpadních vod Bystřice nad 
Pernštejnem do provozu trvalého. 

ČOV Bystřice nad Pernštej-
nem je spolu s ČOV Nové Město 
na Moravě první zprovozněnou 
v řadě staveb čistíren odpadních 
vod nově budovaných nebo rekon-
struovaných v rámci regionálního 
projektu „Ochrana vod povodí řeky 
Dyje“. Cesta k tomuto cíli začína-
la již v roce 2000, kdy vlastníci 
vodárenské infrastruktury ve spo-
lupráci s provozovateli proved-
li analýzu rozsahu a náročnosti 

Čistírna odpadních vod v Bystřici n.P. uvedena do trvalého provozuČistírna odpadních vod v Bystřici n.P. uvedena do trvalého provozu
investic, které bude nutné do roku 
2010 provést v oblasti zlepšení 
ochrany vod na úroveň dohodnu-
tou mezi ČR a komisí EU v rám-
ci projednání podmínek přijetí 
Česka mezi členy Evropské unie. 
Vlastníci vodárenské infrastruktu-
ry se tehdy rozhodli spojit své síly 
a při přípravě nejdůležitějších 
akcí výstavby a obnovy čistíren 
odpadních vod postupovat spo-
lečně. Postupně tak vznikl regi-
onální projekt  „Ochrana vod 
povodí řeky Dyje“, který zahr-
noval celkem 10 staveb čistíren 
a kanalizací v regionech Blansko, 
Brno – venkov, Třebíč a Žďár nad 
Sázavou v celkovém investičním 
nákladu přesahujícím částku 1 470 
mil. Kč. Jeho příprava byla nároč-
ná na věcnou a časovou koordinaci 
postupu projekčních prací, zajiště-
ní potřebných dokladů a povolení  
a zejména zajištění dostatečného 
množství fi nančních prostředků. 
Všechny tyto činnosti koordinoval 
Svaz SVKMO, s. r. o., Brno, kte-
rý sdružuje jednotlivé účastníky 
projektu – místně příslušné svazky 
vodovodů a kanalizací. V konečné 
fázi se podařilo pro tento projekt 
zajistit dotaci z fondu soudržnosti 
Evropské unie přesahující 1 000 
mil. Kč. Zbývající prostředky na 

realizaci stavby poskytla příslušná 
města. Na fi nancování projektu se 
podílel i stát prostřednictvím SFŽP 
ČR a rovněž jednotlivé svazky 
vodovodů a kanalizací, které hra-
dily veškeré náklady na zpracová-
ní projektů a technické zajištění 
přípravy a vlastní realizace.

Po dokončení přípravy a úspěš-
ném dokončení výběrového říze-
ní na zhotovitele byly v prosinci 
2004 podepsány smlouvy s vybra-
nými zhotoviteli. S ohledem na 
nastupující zimní období však byly 
vlastní stavební práce na intenzifi -
kaci čistíren v Bystřici nad Pern-
štejnem a Novém Městě na Mora-
vě zahájeny až v jarních měsících 
2005. Přes veškeré komplikace 
v průběhu výstavby způsobe-
né malými zkušenostmi objed-
natele a správce stavby s apli-
kací pravidel stanovených pro 
řízení a fi nancování staveb 
z fondů Evropské unie a rovněž 
malou zkušeností generálního 
dodavatele s prováděním rekon-
strukcí čistíren odpadních vod bez 
přerušení provozu, se v konečném 
výsledku podařilo v období let 
2005 – 2006 provést všechny pře-
depsané stavební a montážní práce 
a uvést v prosinci 2006 obě rekon-
struované čistírny do zkušebního 

provozu. 
V závěru období vymezeného 

pro zkušební provoz bylo kon-
statováno, že všechna zařízení 
čistírny jsou provozně způsobilá 
a čistírna jako celek splňuje 
požadované parametry na techno-
logickou úroveň čistícího procesu 
a kvalitu vypouštěných odpadních 
vod. 

Úspěšné dokončení a uvedení 
do trvalého provozu výše popi-
sovaných staveb bylo oceněno 
i na slavnostním zakončení pro-
jektu, které proběhlo 12. září 2007 
v Náměšti nad Oslavou a Třebí-
či za přítomnosti nejen zástupců 
všech českých ministerstev, orgá-
nů a institucí odpovědných za pří-
pravu a průběh investičních akcí 
zaměřených na zvýšení ochrany 
vod, ale i zástupců příslušných 
odborů evropské komise. Význam 
úspěšného ukončení projektu 
„Ochrany vod povodí řeky Dyje“ 
jako jednoho z prvních regionál-
ních projektů sdružujících skupinu 
investorů – vlastníků vodárenské 
infrastruktury - v ČR byl zdůrazněn 
i osobní přítomností prezidenta 
republiky na této slavnostní akci.

František Klimeš,
odbor životního prostředí

V neděli 4.11.2007 se v kul-
turním domě v obci Vítochov 
uskutečnilo slavnostní ukončení 
výstavby vodovodu Vítochov. 
Tohoto slavnostního okamžiku se 
účastnil poslanec Ladislav Šustr 
(KDU-ČSL), předsedkyně Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko 
a zároveň místostarostka Žďáru 
nad Sázavou Ing. Dagmar Zvěři-
nová, starosta Bystřice n.P. Ing. 
Karel Pačiska, místostarosta Bc. 
Josef Vojta a Martin Černý, jed-
natel fi rmy JCZ Maršovice, kte-
rý stavbu prováděl. Zahájení se 
těšilo velkému zájmu místních 
obyvatel. Starosta Karel Pačiska 

Vodovod v obci Vítochov poděkoval všem, kteří se aktiv-
ně podíleli na získání fi nančních 
prostředků i na samotné výstavbě 
vodovodu.

Čísla, která jsou důležitá: celko-
vá cena byla cca 10,053 mil. Kč,
z toho dotace z ministerstva 
zemědělství činila 5,926 mil. 
Kč, dotace Kraje Vysočina 
987 800 Kč a město Bystřice se 
spolupodílelo částkou 3,139 mil. 
Kč. Bylo vybudováno celkem 
3,5 km vodovodního řádu a bylo 
připojeno přes třicet domácností. 
V současné době se bude provádět 
montáž vodoměrů v jednotlivých 
domácnostech.                     -bk-

Starosta s místostarostou děkují přítomným za jejich pomoc
Zleva: Martin Černý, Ladislav Šustr, Karel Pačiska, Dagmar Zvěřinová, 
Josef Vojta a předseda samosprávy Vítochov, Pavel Dvořák.
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BALADY A ROMANCE - VYNIKAJÍCÍ ZÁŽITEK
Dokončení ze str. 1

samý závěr, který vygradoval pro-
fesionálně zpracovanou písní od 
skupiny Metallica: Nothing Else 
Matters. Během každé skladby byl 
velmi bouřlivý a někdy až neko-
nečný aplaus, který se v našem KD 
často nevidí. Obecenstvo bylo tak 
strženo atmosférou, že „donutilo“ 
účinkující zopakovat další dvě 
skladby. Koncert se protáhl takřka 
do desáté hodiny večerní.

Už podruhé v krátké době se uká-
zalo, že občané Bystřicka si začína-
jí užívat kultury v Bystřici více než 
kdy jindy. A snad o mnoho více 
v případě, kdy podobná akce má 
něco společného s Bystřickem. 
Důkazem těchto tvrzení byl poda-
řený bystřický Pelíšek fest, kde se 
objevilo více jak 1500 návštěvníků 
a nyní další, avšak v zapálení orga-
nizátorů možná lepší projekt s více 
jak šestistovkovou návštěvností.

Nezbývá než poděkovat „otci 
myšlenky“ dirigentce a učitel-
ce ZUŠ Bystřice n.P. paní Lence 
Macháčkové za kus práce, o jejímž 
objemu ví pouze ona sama a my 
ostatní bychom jí stejně nevěřili. 
Stejně tak je však nutné poděkovat 

všem účinkujícím, tj. všem členům 
smyčcového orchestru N. Kyjovské-
ho i všem členům skupiny Arzenal. 
Vzhledem k tomu, že Lenka zvládla 
uspořádat tuto akci bez jakýchkoliv 
fi nančních nároků, je nanejvýš nut-
né poděkovat za všechny návštěvní-
ky jedinému sponzorovi akce Fran-
tiškovi Macháčkovi, který celou 
akci ozvučil a doplnil tak snahu své 
ženy. Dík patří i vedení kulturního 
domu za jeho propůjčení.

A protože se zdá, jak už bylo sho-
ra řečeno, že se bystřické kultuře 
a vůbec kulturně společenskému 
dění začíná dařit, můžeme už nyní 
naznačit, že by mohlo být ještě lépe. 
Rada města totiž pověřila bystřické 
občanské sdružení „Zapnuto Bys-
třice o.s.“ přípravou a realizací akce 
s názvem „Bystřické léto“. Město 
a bystřické náměstí by tedy ožilo, 
kromě již tradičních akcí, i možným 
folkcountryovým koncertem, při-
pravovaným divadlem na náměstí, 
dechovkou a pro mladší generaci 
třeba hip hopovou nocí. Ovšem tato 
věc je pouze na počátku a s přípra-
vou Vás budeme postupně seznamo-
vat na stránkách Bystřicka.

Radek Vojta
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Protože v loňském roce si zima 
vybrala prázdniny, mnozí z nás za-
pomněli, jak taková pořádná zima 
na Vysočině vypadá. Někteří byli 
překvapení, že sníh klouže a že při 
teplotě pod nulou vzniká led a tvoří 
se námraza.

Protože jsem se setkal hned v po-
čátcích s netrpělivostí občanů a nář-
ky na špatně odstraněný sníh a nepo-
sypané chodníky, chtěl bych všechny 
upozornit, že naše Technické služby 
i Správa a údržba silnic kraje Vyso-
čina jsou na zimu dobře připraveny. 
Před příchodem zimy jsme měli 
pravidelný seminář na SÚS Žďár 
nad Sázavou a setkání v rámci naše-
ho města. Je zpracován plán zimní 
údržby, kde jsou stanoveny lhůty pro 
údržbu komunikací dle důležitos-

Zima nás překvapila

ti. Je třeba si uvědomit, že nejprve 
se zajišťuje základní průjezdnost 
komunikací dle důležitosti a potom 

teprve protahujeme parkoviště a na 
řadu přichází rozšiřování průjezd-
nosti. Naše TS jsou vybaveny jed-

ním sypačem, dvěma multikárami, 
dvěma traktory s radlicí, jednou 
frézou a dvěma čelními nakladači. 
V obcích, které patří k našemu měs-
tu, máme smluvní partnery, kteří 
údržbu zajišťují individuálně.

V případě potřeb můžete volat 
dispečink TS města Bystřice n.P. tel. 
606 770 110 nebo dispečink SÚS 
Bystřice n.P. tel. 723 194 137. Sa-
mozřejmě i moje telefonní číslo 604 
600 895 kde můžeme společně řešit 
problémy, které nás v zimě potkají.

Závěrem ještě jednou upozorňuji 
– v zimě mrzne, klouže to, padá sníh, 
je námraza, padají laviny ze střech 
i hor. Krásně prožitou a spokojenou 
zimu přeje            

                        Karel Pačiska,
                                starosta města

alespoň zástupce škol z řad uči-
telů dějepisu. Domnívám se, že 
přítomnost takových vědeckých 
kapacit ve městě je událostí, která 
by neměla být vzdělávacími insti-
tucemi ignorována. 

Dle mého názoru tato konferen-
ce splnila očekávání, které do ní 
muzejní rada vkládala. Pozůstalost 
Antonína Bočka čítala přes 12000 
čísel, 769 starých tisků a 175 ruko-
pisných kodexů. Jisté pochybnosti 
o pravosti některých listin se obje-
vily již za jeho života, ale ostrá 
kritika nastává až později a jméno 
Antonína Bočka bylo mnohými 
historiky spojováno s označením 

falzátor, moravský separatista a po-
dobně. Život a dílo profeso-
ra Antonína Bočka si právem 
zasloužily aktuální pohled, ke 
kterému, doufám, naše konferen-
ce přispěla. Z příspěvků jednotli-
vých řečníků vyplynulo, že život 
Antonína Bočka byl doprovázen 
mnoha tragickými okolnostmi. 
I když vzešel z chudých poměrů, 
vypracoval se až ke jmenování 
prvním moravským zemským 
archivářem. 

Umírá však předčasně na násled-
ky úrazu. Jeho předčasná smrt 
mu nedovolila dosáhnout věhla-
su Františka Palackého, i když
byl ve své době v oblasti histori-

ografi e na Moravě tím, čím byl 
František Palacký v Čechách. Pří-
spěvky jednotlivých odborníků na 
naší konferenci rozhodně přispěly 
k jeho rehabilitaci a k docenění 
jeho práce. Závěrem konference 
potom vzešel návrh na pojme-
nování brněnského náměstí, na 
kterém stojí nová budova Morav-
ského zemského archivu, po tomto 
našem rodákovi.

Závěrem bych chtěla poděkovat 
členům muzejní rady za spolupráci 
při přípravě a realizaci této konfe-
rence.

Předsedkyně muzejní rady
Eva Špatková

Ohlédnutí za konferencí o životě a díle prof. Antonína Bočka
Dokončení ze str. 1

Ilustrační foto: B. Kalasová

Prof. Josef Válka zahajuje konferenci.
Foto: H. Jurman



V říjnovém čísle novin Bystřicko jsme Vás seznámili s tvorbou Komunitního plánu sociálních služeb města Bystřice n.P. na období 2008 - 2016 
s odkazem na podrobnou podobu v následujícím čísle. 

Předkládáme Vám 
tedy zkrácenou ver-
zi, která byla schvá-
lena Zastupitelstvem 
města Bystřice n.P. 
dne 19.9.2007. Celá 
podoba Komunitní-
ho plánu je umístěna 
na stránkách města 
(www.bystricenp.cz) 
v podsekci Sociální 
věci - Komunitní plán 
sociálních služeb.

ZPRÁVY PRO OBČANY

Zubní pohotovost k listopadu a prosinci 2007
LISTOPAD

24.11.2007 MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou 
     MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n.P.
25.11.2007 MUDr. Zdeňka Janoušková, Záviškova 1, Velké Meziříčí
      MUDr. Danuše Grénarová, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou

PROSINEC
1.12.2007   MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
      MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš
2.12.2007   MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
     MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou

Ověření informací a sdělení změn na tel.: 566 688 219
Zubní pohotovost je držena od 8.00 - 12.00 hod. Nepřetržitá služba ve dnech prac. klidu: Nemocnice U sv. Anny, tel.: 543 183 459

Komunitní plán sociálních služeb města Bystřice n.P. na období 2008-2016Komunitní plán sociálních služeb města Bystřice n.P. na období 2008-2016

Cílová skupina 
Senioři a zdravotně 
postižení
Motto - poslání:“ 
Chceme zlepšit kvalitu 
života uživatelů sociál-
ních služeb na našem 
území.“

Vize:
„Senioři a zdravotně 
postižení budou v naší 
obci moci co nejdéle 
setrvat ve svém přiro-
zeném prostředí a žít 
aktivní a plnohodnotný 
život a budou mít mož-

Cílová skupina Rodi-
na, děti a mládež
Motto - poslání: 
“Chceme zlepšit kvali-
tu života uživatelů soci-
álních služeb na našem 
území“.

Vize:
„Podpora smyslupl-
ného využití volného 
času a dalšího vzdělá-
vání pro rodiny s dět-
mi a mládež, odborná 
pomoc při výchově 
a vzdělání dětí a pomoc 
v momentální tíživé 
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PRIORITY OPAT�ENÍ 
1. Podpora senior� v p�irozeném 
prost�edí

1.1rozší�ení služeb pe�ovatelské služby na soboty  a  ned�le – ob�dy,  
dohled (§ 40 zákona �. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

1.2rozší�ení služeb pe�ovatelské služby pro ležící klienty na DPS  
– celodenní pé�e,  z�ízení odd�lení pro tyto klienty(§ 40 zákona  
�. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

1.3zajišt�ní osobní asistence pro seniory (§ 39 zákona �. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách) 

1.4z�ízení denního stacioná�e pro seniory (Domovinka) (§ 46 zákona  
�. 108/2006 Sb. , o sociálních službách) 

1.5zajišt�ní rehabilitace na DPS 
2. Podpora stávajících služeb:  
Charitní pe�ovatelská služba, Klub 
V�ela,Klub v 9 – z�izovatel Oblastní charit
Ž�ár n.S.,Centrum pro zdravotn� postižené
kraje Vyso�ina, Ob�anská poradna-
z�izovatel Sdružení Nové m�sto n.M.

2.1 finan�ní podpora stávajících sociálních služeb ve m�st�

 3. Podpora pe�ovatelských rodin 3.1 z�ízení denního stacioná�e pro zdravotn� postižené (§ 46 zákona �.
108/2006 Sb., o sociálních službách) 

3.2 zajišt�ní odleh�ovací služby do pe�ovatelských rodin (§ 44 zákona �.
108/2006 Sb. , o sociálních službách) 

3.3 využití dobrovolnictví 
4. Bezbariérovost 4.1 momentáln� �eší „Plán mobility“ 

4.2 konzultace plánu s organizacemi zdravotn� postižených 
4.3 bezbariérová úprava byt�

5. Dostupnost a informovanost 5.1 dostupné informa�ní centrum(IC) sociálních služeb 
5.2 zlepšit informovanost ob�an�

PRIORITY OPAT�ENÍ
1. Odborná pomoc pro rodi�e p�i
výchov� a vzd�lávání d�tí 

1.1 rozší�ení Pedagogicko-  psychologické poradny 
1.2 z�ízení Psychocentra (rodinná poradna, zajišt�ní psychoterapeuta pro 

d�ti) 
1.3 rozší�ení služeb  Kopretiny –  centra pro rodi�e a d�ti – zajišt�ní

služeb pro cílovou skupinu d�tí od 6-12 let (§ 65 zákona �. 108/2006 
Sb., o sociálních službách) 

1.4 rozší�ení služeb Kopretiny-centra pro rodi�e a d�ti –  zajišt�ní
vzd�lávání  

      rodi��m na MD (mate�ské  dovolené)(§ 65 zákona �. 108/2006 Sb. , 
o sociálních službách 

2. Podpora stávajících  sociálních 
služeb  
(Nadosah – centrum prevence, 
Kopretina,  Centrum pro rodi�e –
z�izovatel Oblastní charita Ž�ár n.S.) 

2.1 finan�ní podpora stávajících sociálních služeb ve m�st�

3. Smysluplné využití volného  �asu 
d�tí a mládeže  

3.1 podpora stávajícího nízkoprahového za�ízení  Nadosah – centrum  
      prevence (§ 62 zákona �. 108/2006 Sb. , o sociálních službách) 
3.2 zbudování prostor pro volno�asové aktivity (zimní  stadion, parky, 
d�tská  h�išt�, kavárna, disko) 

4. Bezbariérovost 4.1 �eší „Plán mobility“ 
5. Informovanost a dostupnost 5.1 informa�ní centrum  

5.2 lepší informovanost 
5.3 školní autobusy 

PROSINEC
8.12.2007 MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265
    MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou
9.12.2007   MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín
     MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí
15.12.2007 MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
     MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134
16.12.2007 MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
     MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí



ŠKOLSTVÍ

Spousta lidí chodí kolem budovy, 
která již za x-let zdomácněla pod 
názvem zvláštní škola a svým dětem 
vypraví o tom, že tuto školu navště-
vují ti, co se nechtějí učit, poslouchat 
a podobně. Málokdo však zřejmě ví, 
že v současné době nese tato budo-
va název základní škola – škola pro 
žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Fungují zde čtyři třídy 
s koncepcí základní školy a dvě třídy 
školy pomocné. Od 1.9.2007 jsme 
začali v prvním a šestém ročníku 
realizovat vlastní školní vzdělávací 
program.

Již při vstupu do budovy Vás 
upoutá opravdu pěkná a rozmanitá 
výzdoba chodeb, oken, stěn, scho-
diště – práce mnoha šikovných rukou 
dětí, paní učitelek, asistentek. Práce 
jsou zaměřeny např. na roční období, 
různé svátky apod. Odevšad se ozývá 
hlasité „dobrý den“. Možná Vás pře-
kvapí, že uvidíte děti, které se k Vám 
pohrnou a vezmou Vás za ruku, děti 
hyperaktivní nebo děti, které se budou 
pohybovat o berlích, či na vozíku, děti, 
které na Vás budou upírat svoje oči, 
ale nepromluví, to jsou děti z pomoc-
ných tříd. Jejich handicapem je Dow-
nův syndrom, lehká či středně těžká 
mozková dysfunkce, fyzické či men-
tální postižení. Jsou to děti, u nichž 
jen stěží odhadnete jejich věk. Pro ně 
je toto místo druhým domovem, a to 
bez nadsázky. Naučí se tu základům 
čtení, psaní, počítání, práci se dřevem 
a různými jinými materiály, odre-
agují se při zpívání a tanečcích či 
tělesné výchově v hale, nebo na hři-
šti. Právě pro ně je mnohem cennější 
kontakt s ostatními dětmi, spousta 
lásky, pomazlení od paní asisten-
tek a učitelek, to že si s nimi někdo 
povídá a věnuje jim svoji pozornost. 
Zdravé děti si tu o přestávkách hrají 
s postiženými, vzájemně se o sebe 
starají a pomáhají si. Berou to jako 
samozřejmost. S některými dětmi 
pracujeme dle individuálního vzdělá-
vacího plánu. Každý den jsou rodiče 
informováni nejen o výuce, psychic-
kém či fyzickém stavu dítěte, ale paní 
učitelky doporučují rodičům i různé 
metody cvičení, logopedie, postupy 

V říjnu se opět v plném 
proudu rozjely v bazénu 
sportovní haly lekce plavec-
kého výcviku pro žáky 4. 
tříd Základní školy Bystřice 
n.P., Nádražní 615. Děti s 
neskrývaným nadšením při-
jaly tuto příjemnou změnu 
hodin tělesné výchovy. Pro většinu z nich to však není žádná novinka, neboť se 
s vodou a vodními hrátkami v místním bazénu setkávají již od školky. Ve 3. 
a 4. ročníku si navíc oddychnou rodiče od placení kurzovného, které hradí 
v plné výši škola, tudíž se mohou zúčastnit opravdu všichni.

Pod vedením dvou sympatických instruktorek si žáci zdokonalují své pla-
vecké dovednosti, jejich snaha je podporována vhodně zvolenými hrami, sou-
těžemi a zpestřena využíváním nejrůznějších pomůcek rozmanitých barev. 
Mezi nejvíce využívané patří skluzavka, na které dokáží naši plaváčci vykouz-
lit nepochopitelné a pro mnohé dospělé neproveditelné pozice.

Každý pátek se vrací děti do školních lavic značně unaveny, ale s velmi dob-
rou náladou z příjemného vodního dovádění. Mají upřímnou radost z toho, že 
dokonale ovládají základní plavecké styly a vítězí ve všech námořních bitvách. 
Nezbývá, než si přát, aby je v sychravých podzimních dnech neopouštěly 
obranné látky, a oni mohli ve zdraví převzít na skokánku vítězů výborné mokré 
vysvědčení. 

Za ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615, Dita Kabelková

Uspávání broučků se stalo pěknou tradicí, na kterou se děti velmi těší!
Letos se nejmenší v doprovodu rodičů sešli již po deváté, aby se říkankami 

a písničkami s broučky rozloučili. Světla lucerniček, lampionů, kahánků… 
prozářila temný a chladný podvečer, když děti doprovázely broučky při jejich 
posledním letu. Za zvuku brouččí ukolébavky je uložily do přírodninami 
vyzdobeného domečku, kde broučci přečkají zimu a děti je zas s prvními jar-
ními paprsky vzbudí. MŠ Čtyřlístek

CO O NÁS VÍTE?

při učení. Věřte, že tato práce je velice 
náročná i pro ně. Trpělivě odpovídají 
na tisíce otázek. V každé třídě najdete 
mnoho učebních pomůcek, stavebnic, 
skládaček, puzzlí a podobně. O pře-
stávkách využívají děti rehabilitační 
bazén, gymbally, hopsadla a pod. 
Děti z vyššího stupně dávají přednost 
surfování na internetu, chatování, 
či poslouchání moderní hudby. Čas 
zde rychle utíká a jim se mnohdy ani 
nechce domů. 

Když si představím, že v 15 nebo 
16 letech školu opustí a mnohé z nich 
čeká po většinu života stereotyp, je 
mi smutno. Kam se poděly „tety“, 
kdo si najde chvilku na čtení, psaní, 
kdo s nimi bude cvičit, kreslit, nebo 
jen tak si povídat? Bohužel, v našem 
městě i blízkém okolí stále chybí 
zařízení, které by v návaznosti na 
naši školu o tyto děti pečovalo. Děti 
z ostatních tříd, kde probíhá výuka 
dle osnov základní školy, naleznou 
uplatnění na různých odborných 
učilištích, s kterými naše škola úzce 
spolupracuje.

To vše by jistě nefungovalo bez 
skvělého kolektivu, kde se může 
jeden na druhého spolehnout a vzá-
jemně si důvěřovat. Naši práci máme 
rádi a stejně tak jako se každé ráno 
děti těší na nás, těšíme se i my na ně. 

Snad i Vy se na nás budete 
v budoucnu dívat shovívavějšíma oči-
ma, zvlášť v této době, kdy se zachra-
ňují děti se stále menší porodní váhou 
a věková hranice rodičů se zvyšuje. 
Všichni rodiče se na příchod svého 
miminka nesmírně těší, věda však 
není všemocná a příroda si někdy 
prosadí své. Pomozte proto i Vy rodi-
čům a jejich dětem, dejte jim šanci, 
aby byli šťastní. Až se s nimi setkáte, 
věnujte jim alespoň úsměv. Nikoho 
nic nestojí, ale pro tyto děti má cenu 
zlata. Každého, kdo chce naši školu 
navštívit, rádi uvítáme.

asistentka: B. Čapková

PS: Kde nás najdete? 
- směr od náměstí za městským 

úřadem vlevo po dlážděném chodníku 
asi 20 m, po pravé straně stojí budova 
naší školy 

Naši 
plaváčci

Děti ze Čtyřlístku uložily broučky 
k zimnímu spánku

Zajímavé sobotní dopoledne 13. října 2007 prožily děti ze školní družiny 
při ZŠ TGM v Bystřici n.P.

Navštívily spolu se svými rodiči a paní vychovatelkou letiště za Doma-
nínkem. Na letišti nám byl průvodcem pan Karel Mikše, který nás provedl 
hangárem, předvedl letadla a rogalo. Pan Mikše poutavě vyprávěl o svých 
zkušenostech a zážitcích z létání. Tato pěkná vycházka zanechala v dětech 
mnoho krásných dojmů, které se staly východiskem pro další aktivity a čin-
nosti ve školní družině.                                   Eva Sedláčková, ved. vych. ŠD

SMĚR LETIŠTĚ
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Naše škola se tradičně zúčastnila 
12.ročníku „Festivalu vzdělávání“, 
který proběhl ve středu 7. listopadu 
2007 v Domě kultury ve Žďáru nad 
Sázavou. Své studijní a učební obo-
ry zde prezentovalo 65 škol ze sedmi 
krajů České republiky.

Bystřická VOŠ a SOŠ nabízela tra-
diční i nové studijní a učební obory. 

Na Vyšší odborné škole studijní 
obor Agroturistika , na Střední odbor-
né škole studijní obory: Management 
cestovního ruchu, Agropodnikání, 
Ekonomika zemědělství a výživy 
a Zemědělský podnikatel, dále učeb-
ní obory: Autoelektrikář, Autome-
chanik, Opravář zemědělských stro-
jů, Šití oděvů, Zahradnické práce, 
Zámečnické práce ve stavebnictví 
a zcela nový učební obor, který bude 
otevřen v příštím školním roce - 
Zámečník. 

Nástavbové studium, které je 
zakončeno maturitní zkouškou – 
Dopravní provoz a Podnikání.

Na Festivalu byly prezentovány 
ukázky prací učebního oboru Šití 
oděvů a Zahradnické práce.

Živě zde byly předváděny ukázky  
suché vazby květin, šití zástěr a vyší-
vaných motivů. 

V nabídce učebního oboru Auto-

Festival vzdělávání a VOŠ a SOŠ v Bystřici n.P.

mechanik a Autoelektrikář probíhala 
demonstrace testovacího zařízení 
na sériovou a paralelní diagnostiku 
motorových vozidel. 

Stánek naší školy také navštívil 
hejtman Kraje Vysočina pan Miloš 
Vystrčil, starosta města Žďáru nad 
Sázavou pan Brychta a starosta města 
Bystřice nad Pernštejnem pan Karel 
Pačiska. 

Cílem naší účasti na tomto Festi-
valu bylo především představit žá-
kům 9. tříd základních škol možnosti 
studia a možnosti učení na naší škole 
a poskytnout jim širší přehled dalšího 
vzdělávání.

Zhodnocení úspěšnosti naší účasti 
na Festivalu bude možné provést až 
po přijímacím řízení v roce 2008 na 
naší školu. 

Při této příležitosti si dovolujeme 
pozvat širokou veřejnost na Dny ote-
vřených dveří, které se uskuteční ve 
čtvrtek 29. listopadu 2007 a ve čtvr-
tek 13. prosince 2007, jejichž součás-
tí bude výstava obrazů pana Ladisla-
va Šauera a podzimní  výstava ovoce 
a zeleniny, připravená žáky a učiteli 
naší školy.  

Těšíme se na shledání s Vámi.
VOŠ a SOŠ

Bystřice nad Pernštejnem

Návštěva z Norska 
na ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Revetal. Souhrnný název pro čtyři 
sídla na jihu dalekého a přece blízké-
ho Norska, přibližně v místech, kde se 
Oslofjord zakusuje do Skandinávské-
ho poloostrova. Červené a bílé domky, 
řídce a jakoby náhodně poházené mezi 
zelenými loukami, borovými a březo-
vými lesy na březích průlivu Skager-
rak. Za dvěma kruhovými objezdy 
a supermarketem pak návštěvník 
objeví nízkou budovu Revetal ung-
domsskole, školy pro 350 žáků ve 
věku 13-16 let. Právě odtud přijela do 
Bystřice ve dnech 15. – 19. října 2007 
skupina dvanácti dětí v doprovodu 
dvou vyučujících, „oplatit“ naši náv-
štěvu v Revetalu z loňského září.

Po hektickém týdnu příprav, kon-
zultací programu, shánění a zasílání 
objednávek na prohlídky a exkurze 
je tu najednou pondělní večer a před 
budovou ZŠ Bystřice n.P., Nádraž-
ní 615 úderem 22. hodiny zastavuje 
malý autobus. Na jeho palubě doráží 
naši hosté unavení dlouhou cestou 
letadlem z Oslo do Prahy a potom 
ještě busem na Vysočinu. Předává-
me děti k ubytování do rodin žáků 
naší školy, učitelé si odváží své nor-
ské kolegy a všichni s překvapením 
zjišťují, že akce jde podle plánu…

V úterý představujeme hostům 
naši školu a potom s nimi odcházíme 
na radnici, kde je ofi ciálně přivítal 
starosta města Ing. Karel Pačiska. 
Během prohlídky města objasňujeme 
nejdůležitější momenty dávné i novo-
dobé historie Bystřicka. Nelze vyne-
chat sochu T. G. Masaryka, kotelnu 
spalující dřevní štěpku, městská spor-
toviště, atd. Také musíme vysvětlit, 
proč je Bystřice „město nad hradem“. 
Po výtečném obědě ve školní jídelně 
si ještě prohlédneme budovou gym-
názia a den končí v expozicích měst-
ského muzea.

Středu trávíme ve Žďáru nad 
Sázavou návštěvou tamního kláštera 
a kostela na Zelené hoře. Pokraču-
jeme do Karlova, kde se naši hosté 
mohou na vlastní oči a velmi zblízka 
podívat, jak vzniká slavné české hutní 
sklo. Po krátké zastávce na nákupy se 
vracíme do Bystřice a předáváme děti 
zpět do rodin, které pro své hosty při-
pravily odpoledne ve sportovní hale: 
turnaj v bowlingu a pronajatý bazén 
rychle bourají jazykovou bariéru. 

Hrad Pernštejn, Vírská přehrada 
a cesta po pravobřežce na Karasín. 
Tak zněl náš čtvrteční plán a zároveň 
i program už posledního dne pobytu 
v Bystřici a okolí. Ani drobné pře-
háňky nám neubraly na dobré náladě 
a den jsme si patřičně užili !

Příliš rychle je tu pátek 19. října. 
Ve čtvrt na sedm se všichni scházíme 
na vlakovém nádraží a rodiny čeká 
rozloučení s jejich zahraničními hos-
ty. Pak už s Nory zůstává pouze R. Šti-
kar, aby je doprovodil do Prahy a uká-
zal jim naše hlavní město. Procházka 
končí trochu symbolicky na Pražském 
hradě, následuje cesta na letiště, závě-
rečný stisk ruky - a naše cesty se, snad 
ne na dlouho, rozcházejí.

Výměnné pobyty mají své zvláštní 
kouzlo. Přijíždíte do země ne jako turis-
ta, trávící svůj čas ve vyumělkovaném 
světě hotelů, památek a pláží. Žijete 
mezi kolegy, kteří vykonávají stejnou 
práci, nahlédnete do jejich domácností 
a můžete přímo srovnávat, doslova na 
vlastní kůži. Mnoho času jsme strávili 
diskusemi na zcela běžná témata a zís-
kali tak podněty k přemýšlení. Velmi 
rychle pochopíte, jak zavádějící je stro-
há řeč přesných čísel platů, cen a měno-
vých kurzů. Norové k nám přijížděli 
s očekáváním dobrodružného týdne 
v pro ně málo známé postkomunistické 
zemi, aby odjeli nadšeni z české pří-
rody, historie, pohostinnosti, kuchyně 
i životní úrovně. A také z úrovně čes-
kých škol, podle jejich názoru mno-
hem lépe vybavených, udržovaných 
a vyzdobených, než je obvyklé u nich 
doma. V mnoha věcech se můžeme 
vzájemně inspirovat. Doufejme, že 
bude ještě mnoho příležitostí.

Během přípravy a pak v průbě-
hu návštěvy jsme se takřka neustále 
setkávali s  lidmi, kteří nám nezištně 
pomáhali a bez jejichž přispění by 
se akce realizovala mnohem obtíž-
něji, pokud vůbec. Rádi bychom 
tímto poděkovali starostovi Bystřice 
n.P.  i zaměstnancům městského úřa-
du, průvodcům, řidičům autobusů, 
kuchařkám a vyučujícím. Největší 
díky ovšem patří rodinám, které se 
zhostily nelehké úlohy, poskytly 
ubytování a zorganizovaly odpolední 
program pro naše hosty. 

Za ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
Petra Findejsová, Radim Štikar
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Ve čtvrtek 1. listopadu se slétla 
všechna strašidla a duchové do MŠ 
Čtyřlístek, Okružní 753. Probíhal zde 
totiž Den strašidel a duchů.

Dopoledne přišly děti do MŠ v kos-
týmech, které jim připravily mamin-
ky a celý den si užívaly strašení.

Odpoledne v 16 hodin začala hlav-
ní část strašidelného dne, pouze však 
pro starší děti, které se shromáždily ve 
třídě Zajíčků, kde na ně čekaly různé 
úkoly a soutěže. Musely dokázat, že 
jsou opravdová strašidla, která umějí 
létat, protahovat se klíčovou dírkou, 
stát se neviditelnými. Děti s radostí 
plnily všechny úkoly. Také se mezi 
nimi občas objevila cizí strašidla, kte-
rá se  přišla podívat, co se to v MŠ 
děje, ale naštěstí hned zase zmizela.

Děti si ve třídě vyzdobily svůj stra-
šidelný hrad, sešly se kolem vydlaba-
né dýně, kde hořela svíčka a tam je 
čekal poslední nejtěžší úkol – doká-
zat, že jsou opravdová strašidla, která 
se ničeho nebojí.

Úkol spočíval v tom, že po dvoji-

Pozor braši, tady straší
cích dojdou ztemnělou chodbou do 
jiné třídy, kde na ně bude čekat pře-
kvapení. Všechny děti úkol statečně 
splnily, i když se chodbou,  kterou šly, 
ozývaly různé zvuky a objevovaly se 
cizí duchové.

Za svou odvahu byly odměněny 
zlatými penízky z pokladu a různý-
mi dobrotami, které si přinesly samy 
z domu. Načerpaly nové síly a potom 
začal divoký a veselý rej všech pří-
tomných, který byl chvílemi přerušen 
soutěžemi.

Jako všechno musí jednou skončit, 
skončil i náš Den duchů. Užili jsme 
si všichni hodně legrace a nechtělo se 
nám ani domů. 

Strašidýlka, která si děti odnášely 
domů, jim budou ještě dlouho připo-
mínat, co tento den zažily.

Doufáme, že takových vydařených 
dnů bude v naší MŠ ještě mnoho a že 
Den duchů k nim bude patřit také.

Takže příští rok si zase užijeme stra-
šení.

MŠ Čtyřlístek



INFORMACE PRO OBČANY

Sdružení Nové Město na Mora-
vě je nestátní, nezisková organizace 
poskytující sociální služby. Jednou 
z nich je raná péče, jejímž posláním je 
podpora rodiny a její provázení v péči 
o dítě s postižením v nejranějších 
obdobích jeho života. Hlavním cílem 
je podpora vývoje dítěte i celé rodiny. 

Tuto službu poskytuje Sdružení Nové 
Město na Moravě již sedmým rokem. 
Nejprve byla součástí Poradny pro děti 
a rodiče – EZOP. Díky požadavkům 
nového zákona o sociální službách 
č.108/2006 Sb. vystupuje od ledna toho-
to roku samostatně. Pracovníci rané péče 
sídlí na Drobného 366 v Novém Městě 
na Moravě. Působnost služby se vztahu-
je na celé území bývalého okresu Žďár 
nad Sázavou (Bystřicko, Novoměstsko, 
Velkomeziříčsko, Žďársko).

Zanedlouho to bude rok, co jsme 

RANÁ PÉČE
získali garanci služby raná péče, kte-
rou uděluje Asociace pracovníků v ra-
né péči. Zástupce organizace je čle-
nem od roku 2003. Garance je pro nás 
i veřejnost důkazem, že služba je 
poskytována s určitou kvalitou. Neu-
snuli jsme však na vavřínech, a službu 
rozvíjíme i nadále. Na jaře jsme uspo-
řádali druhou víkendovou pobytovou 
akci pro celé rodiny. Setkala se s vel-
kým úspěchem. Bohužel, jde o poměr-
ně fi nančně náročnou akci, a proto další 
plánujeme až v příštím roce. Náplastí 
pro uživatele služby snad budou jed-
norázové akce, které proběhnou přímo 
v prostorách rané péče. Jedná se o listo-
padové setkání rodin, kde rodiče budou 
mít prostor pro výměnu zkušeností. Na 
prosinec připravujeme dvě keramické 

dílny, které se těší velké oblibě zvláště 
u dětí a maminek.

Největší část práce s rodinou i dítě-
tem však probíhá v jejich přirozeném 
rodinném prostředí. Jednotlivé čin-
nosti jsou zaměřeny na psychologic-
kou, motivační a metodickou pomoc 
rodičům i dětem v oblastech, ve kte-
rých to nejvíce potřebují. Pracovník 
navštěvuje rodinu minimálně jednou 
za 4 až 6 týdnů. Za přítomnosti rodi-
če pracuje s dítětem na jeho rozvoji 
dle individuálních možností. Důležitá 
je spolupráce rodičů, kteří do příští 
návštěvy pracují s dítětem podle rad 
a návrhů pracovníka rané péče. Služ-
ba je nedirektivní, rodič je brán jako 
rovnocenný partner v týmu lidí, kteří 
s dítětem pracují. Rodiče jsou sezna-

mováni s hračkami a didaktickými 
pomůckami vhodnými pro jejich dítě 
(ty jim mohou být zapůjčeny). Práce 
s rodiči je také nedílnou součástí této 
služby. Pracovník se věnuje jejich 
současné situaci, problémům, posky-
tuje jim psychosociální podporu.

Také v naší organizaci se potýkáme 
se zvyšujícími se náklady na provoz 
služby. Finanční prostředky čerpáme 
převážně z dotačních programů MPSV, 
KÚ Vysočina a od drobných dárců. 
Pokud byste měli i Vy zájem podpo-
řit službu Raná péče, kontaktujte nás 
na telefonním čísle 566 616 980, kde 
Vám rádi poskytneme bližší informa-
ce. Více informací a novinky nalezne-
te na našich internetových stránkách 
www.sdruzeninovemesto.cz.

Pracovníci rané péče, Sdružení 
Nové Město na Moravě
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V roce 1957 jsme ukončili matu-
ritou studium na Jedenáctileté střední 
škole v Bystřici nad Pernštejnem. Byli 
jsme již druzí maturanti na této škole. 
Protože letos uplynulo již 50 roků od 
naší maturity, uspořádali jsme setkání 
našich spolužáků v příjemném pro-
středí salonku restaurace hotelovka 
v Bystřici nad Pernštejnem.

Sešlo se nás 19. Zahájili jsme 
,jak jinak, studentskou hymnou 
Gaudeamus igitur...... Škoda, že se 
ze zdravotních důvodů nemohla 
našeho setkání zúčastnit i naše třídní 
profesorka Novotná /roz. Kudová/. 
V družné pohodě jsme vzpomenuli 
na svá školní léta, na profesory, kteří 
nás vyučovali a hlavně hodně naučili. 
Seznámili jsme se také s kulturním 
a společenským děním v Bystřici 
a okolí. Rozdali jsme si prospekty 
o Bystřici a okolí, které nám darovalo 
Turistické informační centrum v Bys-
třici. Byli jsme třída celkem nadaných 

SETKÁNÍ MATURANTŮ

žáků. Převážné těch, kteří přemýšleli 
na pokračování studia na dalších vyš-
ších školách. Mnozí z nás se již do 
dalších škol jednoduchým způsobem 
nedostali. Ne proto, že měli špatný 
prospěch, ale proto, že pocházeli 
z rodin, pro tu dobu politicky nena-
kloněných. Byla to přece šedesátá 
léta, a to se tak běžně dělo.

Přesto však mnoho našich spo-

lužáků si našlo možnost studovat dále 
i v jiných krajích republiky, a tak si 
uskutečnit svá vysněná životní přání. 

Dnes zjišťujeme, že žáci, kterým se 
podařilo nějakým způsobem dostu-
dovat vysoké školy, vynikají v růz-
ných oborech. Zastávali nebo ještě 
zastávají důležitá místa v různých 
oborech našeho hospodářství. Vzpo-
meňme třeba akademickou malířku 

Annu Posutovou /roz. Šťastnou z Ví-
ru/, která vystavovala své práce 
i v našem kraji. Ing. Ivan Blažíček 
CSc., ten vynalezl lék na zastavení 
krvácení, Traumacel, který se prý 
dodnes používá. RNDr. Mojmír Hrá-
dek CSc., který stále pracuje v Ústa-
vu geoniky Akademie věd České 
republiky. Ing. Jan Dobrovolný, který 
zastává vedoucí funkci ve Výzkum-
ném ústavu barviv a pigmentů. 

Mohla bych jmenovat další spo-
lužáky, kteří ještě před nedávnem pra-
covali jako vedoucí různých gigantic-
kých podniků nebo pedagogy, z nichž 
mnozí ještě pracují ve školství. Tak se 
mnozí z nás odvděčili za různá příko-
ří tehdejších společenských poměrů, 
kterých se jim při studiu dostávalo.

Bylo to pěkné odpoledne. V dobré 
pohodě jsme se rozešli nebo rozjeli 
ke svým rodinám a slíbili si, že pokud 
nám dá Bůh zdraví, že se za dva roky 
zase sejdeme.          Draha Kučerová

Czech POINT je český ověřovací 
informační národní terminál. Kontaktní 
místa Czech POINTU jsou označena 
logem s modrou bublinou. Mají lidem 
zkrátit a zpříjemnit cestu na úřad. Na 
speciálních terminálech si lidé zatím 
mohou vyzvednout ověřené výpisy 
z katastru nemovitostí, obchodního 
rejstříku a živnostenského rejstříku.

V příštím roce se rozšíří možnosti 
vydávání ověřených výpisů z termi-
nálu Czech POINTU např. o výpis 
z rejstříku trestů nebo o výpis bodo-
vého hodnocení řidiče.

Ověřený výstup je vydán na počká-
ní, po zaplacení správního poplat-
ku, který činí 50,-Kč za každou, 
i započatou stránku. Platí se na místě 
v hotovosti.

Pracoviště Czech POINT nejsou 
určena k nahlížení do rejstříků, ale 
pouze k vystavení ověřeného výstupu 
z příslušného rejstříku. Tento ověřený 
výstup se stává veřejnou listinou. Za 
údaje, které žadatel z výstupu získá, 
nese právní odpovědnost (např. ve 
vztahu k zákonu o ochraně osobních 
údajů).

Žadatel musí znát určité identifi -

Elektronické úřady Elektronické úřady 
Czech POINTCzech POINT

kační údaje o subjektu, ke kterému 
chce získat výstup.

Co Vám Czech POINT nabízí?
1. VÝSTUP Z KATASTRU 
NEMOVITOSTÍ

Co dostanete
- Úplný výstup z listu vlastnictví 
k nemovitostem či parcelám 
v jakémkoli katastrálním území 
v České republice.

Co potřebujete vědět
- Katastrální území a číslo listu 
vlastnictví

Kolik to bude stát
- 50,-Kč za každou, i započatou 
stránku
Pro snímky z katastrální mapy či 
výpis vlastnictví nemovitého ma-
jetku v České republice je třeba se 
obrátit na pracoviště Katastrálního 
úřadu
2. VÝSTUP Z OBCHODNÍHO 

REJSTŘÍKU
Co dostanete

- Úplný výstup z obchodního rejs-

tříku
Co potřebujete vědět

- identifi kační číslo subjektu (IČ)
Kolik to bude stát

- 50,-Kč za každou, i započatou 
stránku

3. VÝSTUP ZE ŽIVNOSTEN-
SKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete

- Úplný výstup ze živnostenského 
rejstříku

Co potřebujete vědět
- identifi kační číslo subjektu (IČ)

Kolik to bude stát
- 50,-Kč za každou, i započatou 
stránku
Kde můžete o výstupy požádat?
Obecní živnostenský úřad
Bystřice nad Pernštejnem
Příční ul. 405, 593 01 Bystřice n.P.

Marie Nováčková
obecní živnostenský úřad

Z jednání místní samosprávy v Domaníně
V den státního svátku 28. říj-

na proběhla v Domaníně poslední 
podzimní akce pro děti - již tradiční 
„drakiáda“. Totální absence větru se 
snad podařila vyvážit sladkostmi, 
horkým čajem a jinými pochutina-
mi. Brzký nástup zimního počasí 
potvrdil, že akci bylo nutno uspo-
řádat v tomto termínu, a že odklad 
nepřicházel v úvahu.

V sobotu 8. října v 15 hodin začne 
v sále kulturního domu v Domaní-
ně Mikulášská diskotéka pro děti. 

Pořadatelé zvou děti nejen místní, 
ale i z okolních obcí. Občerstvení 
odpovídající věku tanečníků bude 
pochopitelně připraveno.

Koncem října byl u kapličky zasa-
zen smrček, který (pokud nám jej 
vandalové nezničí) bude od letoška 
sloužit jako místo veřejného zdo-
bení vánočního stromku. To letošní 
zdobení je předběžně plánováno na 
15. prosince.

Zdeněk Skula,
předseda místní samosprávy



KNIHOVNA  

Městská knihovna informuje

Našim čtenářům nabízíme pro dlouhé zimní večery 
malý výběr nových knih, z celkem 188 titulů zaevidova-
ných v průběhu měsíce října.
Knihy pro dospělé:
   1000 lodí
   Guiness world records 2008
   Osobnosti českých dějin
Ajšman Jiří  Čeští králové
Beníšková Tereza  První třídou bez pláče
Cílek Roman  Úder šílených katů
Clark Mary Higgins Děvčátka v modrém
Clarke Artur C.  Povídky z deseti světů
Denker Henry  Volba
Fikejz Miloš  Český fi lm
Fogle Bruce  Kdyby váš pes mohl mluvit
Formanová Martina  Trojdílné plavky
Fořtík Václav  Nadané dítě a rozvoj jeho 
   schopností
Frýbová Zdena  Milostí prezidenta
Haggard H. Rider  Doly krále Šalamouna
Halík Tomáš  Vzdáleným nablízku
Haughton Brian  Tajemství minulosti
Hay Louise L.  Síla je ve vás
Charvát Jan  Současný politický extre-
   mismus a radikalismus
Jackson Lisa  Absolutní strach
Koudelková Barbora Útěk z afrického pekla
Kovaříková Lucie  Na hliníkovém oři Divo-
   kým západem
Lukavský Radovan  Moje nejmilejší verše
Marciano Francesca V žáru Afriky
McBain Ed  Smrt ošetřovatelky
Nietzsche Friedrich  Genealogie morálky
Plaidy Jean  Vdova z Windsdoru
Praško Ján  Deprese a jak ji zvládat
Richter Karel  Apokalypsa v Karpatech
Samuelson Paul A.  Ekonomie
Stránský Jiří  Stařec a smrt
Žáček Jiří   Okurková sezóna
Knihy pro mládež:
   Fotbalové hvězdy 2008 + 
                    20 nejlepších Čechů a Slováků
   Hvězdy NHL 2008 + Češi 
   a Slováci v sezoně 2006/07
Francková Zuzana  Lucka, Bambulín a kou-
   zelný prstýnek
Goscini René  Asterix gladiátorem
Hoňková Iva  Pověsti o čertech a jiných  
   strašidlech
Řeháčková Věra  Jana a Dana, aneb, Když 
   holky mají za ušima
Řeháčková Věra  Jana a Dana, aneb, Ro-
   zumbrady k popukání
Řeháčková Věra  Léto plné kotrmelců
Tomšů Kateřina  Jak Oskar ke štěstí přišel, 
   aneb, Příběhy Dády a tele-
   vizních kamarádů
Wilson Jacqueline  Anděl Vicky

20.10.2007 se ve velkém sále Kulturního domu 
v Bystřici nad Pernštejnem konala módní přehlídka 
s názvem: Mozaika aneb móda v pohybu, kterou 
pořádal Ateliér Liba. Prezentovala se zde tvorba p. Li-
buše Buchtové, která se oblasti módy a módním tren-
dům věnuje již řadu let. Její hlavní náplní je tvorba 
bytových doplňků, šití oděvů, triček, tvorba batiky 
a mnohé další. Tvorba ateliéru se orientuje na všech-
ny věkové kategorie a na všechny typy postav, jak se 
účastníci módní přehlídky mohli sami přesvědčit.

Říjnová přehlídka byla v Bystřici již druhá v pořadí 
a zájem o ni byl opět veliký. Postu modelek se, jako 
v předchozím ročníku, bravurně chopily zákaznice 
a zákazníci ateliéru. Celým „módním podvečerem“ pro-
vázel pan Janč z taneční školy Starlet Brno. A jak hod-
notí celou akci hlavní organizátorka p. L. Buchtová?

„Můj dík patří všem v zákulisí i v sále za nádhernou 
atmosféru a těším se na mozaiku již příští.“

-bk-

Módní trendy 
rozvířily Bystřici

Základní škola T.G.Masary-
ka se zúčastnila literární soutě-
že vyhlášené Městskou knihov-
nou v Bystřici nad Pernštejnem 
v rámci 11. ročníku Týdne 
knihoven. Téma Každý z nás je 
básník povzbudilo mnohé žáky 
z prvního a druhého stupně 
a motivovalo je zároveň k na-
psání spousty pěkných básni-
ček. Potěšily nás práce zejmé-
na žáků 2. a 4. tříd, zdařilé byly 
i verše deváťáků. 

Za první stupeň reprezentu-
jeme školu 28 poetickými texty, 
z 9. ročníků se zúčastnilo 7 žá-
ků. Motivy se objevovaly růz-
né, práce těch nejstarších byly 
nejčastěji inspirovány právě 
probíhajícím ročním obdobím. 
Obdivovat je mohou i spolužá-
ci v našem školním časopisu.

Mgr. Jitka Jeřábková, ZŠ TGM

Ukázka z tvorby Jany Pečinko-
vé, žákyně 9.C:

Podzimní zahrada
Jana Pečinková

 
Zahrada se proměnila,
zvířata se zachumlala,

lidé lesy navštíví,
zajdou si tam na dříví.

Padá listí zářivé,
shrabeme ho, co by ne!
Barví se i do červena
může taky do hněda,

to je barev dost,
každý je tu host.

 
A to listí voňavé,

zdá se býti nepravé.
Ta veverka rezavá

za rohem vykoukává
a ostatní provokuje,

po větvích si poskakuje.

Na zahradě vévodí
vysázené jahodí,

červeňoučká jablíčka
sbírá naše babička,

ptáci k tomu štěbetají,
že jablko taky chtějí.
Vrabčáci si poskakují

a při tom si prozpěvují.

Při hře vidím dětí hlouček,
sedí tam i malý klouček.

Paprsek slunce pošimrá je, 
každý si tam moc rád hraje.

Na podzimní zahradě
cítím se jak na hradě.

Já tam chodím pro radost,
té já nemám nikdy dost.

Každý z nás je 
básník

Kontakty na naši knihovnu

Tel. 566 552 376
Mobil: 723 521 892
Fax: 566 551 590

e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

6.listopadu 2007 jsme přivítali v městské 
knihovně pana Miroslava Moravce, který nám 
svým kouzelným hlasem přiblížil povídky ame-
rického spisovatele Roberta Fulghuma. Doufáme, 
že takřka 70 diváků, kteří pořad shlédli společně 
s námi, odcházelo domů stejně příjemně naladěno 
jako my. Společně s našimi čtenáři se těšíme na dal-
ší milá setkání.                                        J. CisárováUpozoròujeme ètenáøe,

že knihovna bude ve dnech
27., 28. a 31. prosince 2007

UZAVØENA

Našim vìrným ètenáøùm
pøejeme pøíjemné a klidné prožití vánoèních svátkù.

Pohodový podvečer v knihovně
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KULTURA 

Neděle 2. prosince – velký sál KD 
– 14.00 hodin

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL
Plná nůše zábavy, legrace, her i sou-

těží a krásných písniček nejen k posle-
chu, ale i k tanci. Děti pobaví „pravý“ 
čert a Mikuláš rozdá dětem nadílku. 
Součástí karnevalu bude i losování 
masek o ceny.

To vše v režii známého a oblíbeného 
BOBODIVADLA Jihlava
Vstupné: 30 Kč

Úterý 4. prosince - velký sál KD 
– 10.00 hodin

KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK

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

Úterý 4. prosince – velký sál KD 
– 19.30 hodin

MIKULÁŠSKÁ OCHUTNÁVKA 
VÍN 
v pořadí již dvacátá druhá, za účasti 
Mikuláše s dárky a určitě přijde i čert 
…
Prezentace fi rmy „Vinařství Omasta“, 
Horní Bojanovice
Vinařská oblast Morava, podoblast 
Velkopavlovická 
Výklad k vínům – Staňa Omasta
Zpívá, o víně hovoří Jožka Šmukař 
a cimbálová muzika Slovácko mladší 
s primášem Petrem Maradou
Hlavním reklamním partnerem večera 
je fi rma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 70 Kč, omezená kapacita sálu
Předprodej: KD od 19.11.2007

Pátek 7. prosince – velký sál KD 
– 18.30 hodin

KINOKAVÁRNA
PIRÁTI Z KARIBIKU 3 – NA 
KONCI SVĚTA

Pokračování celosvětově veleúspěš-
né série, která by měla být tímto dílem 
završena. Příběh zavede diváky nejen 
na moře, ale i na solnou poušť v Utahu 
či k Niagarským vodopádům. Dobro-
družství populárního Johnyho Deppa 
v roli kapitána Jacka Sparrowa přita-
huje stále více diváků. Třetí, bohatě 
výpravné akční dobrodružství je plné 
těch nejlepších efektů a velkolepých 
námořních bitev, jež nemají ve fi lmo-
vé historii obdoby a také romantiky.
Hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush, 
Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack 
Davenport a další
Režie: Gore Verbinski
Zvuk Dolby Digital 5.1 – český da-
bing – 161 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 28.11.2007

Sobota 8. prosince – velký sál KD 
– 17.00 hodin

Program Kulturního domu na prosinec 2007Program Kulturního domu na prosinec 2007
Pořádá: Půjčovna svatebních a spole-
čenských oděvů 
PŘEHLÍDKA ODĚVŮ
Hany Baxantové, Rožná
MÓDA V RYTMU TANCE
Hana Baxantová – svatební a plesové 
šaty
Hosté:
INSPIRACE – autorská módní tvorba 
Ireny Šikulové
DANTES – klobouky, čepice, šály
MARY KAY – líčení – vizáž posled-
ních ročníků Miss ČR a SR
Moderátorka pořadu: Renata Růžová, 
radio Kiss hády
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: HB STUDIO Rožná, 
INSPIRACE Bystřice n.P., DNR  
Computers s.r.o. Bystřice n.P. a KD od 
26.11.2007

Pondělí 10. prosince - malý sál KD 
– 19.30 hodin

KONCERT KPH
PÍSŇOVÝ RECITÁL
PETR MATUSZEK – BARYTON
Spoluúčinkují: Markéta Dvořáková 
– mezzosoprán
Roman Pallas – klavír

Petr Matuszek je sólistou opery 
v Ústí nad Labem, spolupracuje s dal-
šími operními soubory u nás i v zahra-
ničí. S úspěchem se zúčastňuje řady 
hudebních festivalů po celém světě. 
Je jedním z předních interpretů expe-
rimentální hudby. Ve svých hlasových 
experimentech se pohybuje napříč 
hudebními žánry a využívá netradič-
ní vokální techniky, např. mongolský 
a tibetský alikvotní (vícehlasý) zpěv.
Markéta Dvořáková studovala zpěv na 
Konzervatoři v Teplicích. V roce 2001 
začala svoji sólovou dráhu koncertní 
a operní pěvkyně. Byla pro ni napsána 
hlavní role v opeře Ivo Medka „Vrač“. 
Od roku 2002 také spolupracuje 
s divadlem Archa v Praze.

Radim Pallas vystudoval Konzer-
vatoř v Teplicích a AMU v Praze. Je 
sbormistrem dívčího pěveckého sboru 
Puellae Cantates a uměleckým vedou-
cím vokálního souboru Syrinx.

Program:
Bedřich Smetana - Večerní písně (na 
texty Vítězslava Hálka)
Jaroslav Ježek - Výběr z písňové tvorby
Miloslav Kabeláč – Ohlasy dálav
Maurice Ravel – 2 hebrejské melodie
Robert Schumann – Láska básníkova, 
op. 48 (německy)
Vystoupení se uskuteční v rámci cyk-
lu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH – Ra-
thgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč 
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 3.12.2007

Úterý 11. prosince – velký sál KD 
– 8.30 a 10.00 hodin

DIVADLO PRO DĚTI

LEGENDA O HVĚZDĚ
Hraje: Eva Hrušková a Kateřina Ho-
vorková, Praha

Vánoční povídání autorky Evy 
Hruškové o narození Ježíška a o tom, 
co se stalo v Betlémě před dávnými 
léty. Děti se seznámí s vánočními zvy-
ky, říkadly a koledami, které si mohou 
zazpívat spolu s herci na jevišti. V jes-
ličkách uvidí malého Ježíška, děvčát-
ka si zahrají pannu Marii, chlapci sva-
tého Josefa, Tři krále a malé zpěváčky, 
kteří přišli zazpívat Ježíškovi. Děti by 
měly mít sebou malé zvonečky, které 
se v průběhu představení uplatní jako 
dokreslující rekvizita děje.
Určeno dětem 3 – 10 let, délka před-
stavení 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 25 Kč, veřejnost 30 Kč

Středa 12. prosince – velký sál KD 
– 19.30 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
JAKUB SMOLÍK a F. K. BAND

Sedmnáct vydaných alb, stejný po-
čet Zlatých desek, trvale vyprodané 
sály a romantické písně o životě – to je 
Jakub Smolík. Jeho hudební dráha, jež 
mu přinesla řadu hitů – Až se ti jednou 
bude zdát, Víš, Blázen žárlí, Ave Ma-
ria a další, vykazuje až neuvěřitelnou 
oblibu zpěváka u veřejnosti. Pokud 
jste příznivci nostalgických zamilo-
vaných písniček a country balad pro 
všední dny, pak si určitě nenecháte ujít 
příležitost a přijdete na koncert.
Vstupné: 170 Kč
Předprodej: knihkupectví od 
26.11.2007

Pátek 14. prosince – malý sál KD 
– 18.00 hodin

Pořádá: ZUŠ
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ
Vstupné: dobrovolné

Sobota 15. prosince – velký sál KD 
– 18.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÁ HUDBA BYSTŘIC-
KÁ KAPELA
Vstupné: dobrovolné

Pondělí 17. prosince – velký sál KD 
– 18.00 hodin

Pořádá: ZUŠ
VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÝ SBOR STUDÁNKA
Vstupné: dobrovolné

Úterý 18. prosince – velký sál KD 
– 9.00 hodin

Pořádá: ZŠ T.G.M.
AKADEMIE ZŠ T.G.M. 
Vstupné: dobrovolné

Středa 19. prosince – velký sál KD 
– 9.00 a 17.00 hodin

Pořádá: ZŠ T.G.M.
AKADEMIE ZŠ T.G.M. 
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 20. prosince – velký sál KD 
– 18.30 – 22.30 hodin

VĚNEČEK
účastníků kurzu taneční a společenské 
výchovy, vstup pouze ve společen-
ském oblečení
Hraje AJ CAPELLA BRNO
Vstupné: 70 Kč
Předprodej: KD od 28.11.2007

Úterý 25. prosince – malý sál KD 
– 20.00 – 02.00 hodin

VÁNOČNÍ TANEČNÍ VEČER 
PŘI SVÍČKÁCH

Tradiční a oblíbené vánoční poseze-
ní při svíčkách s hudbou 70, 80, 90 let
Kvalitní vína – míchané nápoje – vý-
běr minutkových jídel – půlnoční loso-
vání vstupenek o ceny
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: KD od 3.12.2007

Pátek 28. prosince - velký sál KD 
– 15.00 – 19.00 hodin

PŘEDSILVESTROVSKÁ ODPO-
LEDNÍ DISKOTÉKA

Loučení s rokem 2007! Mnoho 
sladkých cen a dalších překvapení! 
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Neděle 30. prosince – malý sál KD 
– 20.00 – 02.00 hodin

PŘEDSILVESTROVSKÝ TA-
NEČNÍ VEČER PŘI SVÍČKÁCH

Předsilvestrovské posezení při svíč-
kách s hudbou 70, 80, 90 let
Kvalitní vína – míchané nápoje – vý-
běr minutkových jídel – půlnoční loso-
vání vstupenek o ceny
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: KD od 3.12.2007

PŘIPRAVUJEME V LEDNU: 
15.1. 2008 - Koncert Graffova kvarteta

19.1. 2008 - Ples Kulturního domu

26.1. 2008 - Ples Gymnázia

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
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BYSTŘÍ LIDÉ

 BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - 23.

*13. 1. 1950 Brno
Jako studentík jsem fandil u televiz-

ní obrazovky jednomu sympaťákovi 
z Uranových dolů v Dolní Rožínce. 
Později jsem ho potkával v Bystřici 
a okolí na nejrůznějších kulturních 
akcích. Nakonec mi bylo potěšením 
posedět si s dotyčným a pořádně jej 
vyzpovídat při jeho loučení s naším 
městem.

Pan Ludvík Ducháček vystudo-
val v Brně gymnázium (1965-1968) 
a poté geologii na Přírodovědecké 
fakultě Masarykovy univerzity (teh-
dy UJEP). V mládí provozoval aktiv-
ně lehkou atletiku, hlavně vrh koulí, 
hod diskem i oštěpem a desetiboj. 
V roce 1973 odpromoval a nastoupil 
v Uranových dolech v Dolní Rožínce, 
kde pracoval až do konce roku 1990 
jako geolog úseku, geofyzik a krátce 
i jako pomocný měřič. Poté praco-
val na Úřadu práce ve Žďáru n. S. 
jako vedoucí kontrolního a právního 
odboru. Za prací na Vysočinu nejdří-
ve dojížděl z Brna, ale v roce 1979 se 
přestěhoval do Bystřice nad Pernštej-
nem a zůstal jí věrný až do podzimu 
2007, kdy se bolestně rozloučil s bys-
třickými přáteli a z rodinných důvodů 
se vrátil do Brna. 

Od mládí se s láskou věnoval zpě-
vu díky učiteli p. Babákovi. Zpíval 

v Brněnském akademickém sboru, 
v Brněnských madrigalistech a krátce 
i ve sboru Janáčkovy opery v Brně. 
Později v Bystřici občas vystoupil 
i sólově při svatbách a pohřbech. 
Rád vzpomíná na společné koncer-
ty s Martou Kočíkovou a Václavem 
Kyselkou a na koncert v kulturním 
domě v roce 1986 s Radimem Lin-
hartem, Josefem Kšicou st. a Sva-
toplukem Bagarou. Při vánočních 
koncertech několik let rád zpíval 
s dechovou hudbou Koroužanka.

Život pana Ducháčka zásadně 
ovlivnila televizní soutěž „Deset 
stupňů ke zlaté“, v níž úspěšně vystu-
poval od září 1975 do února 1976 
v oboru „Slavní pěvci“. Pan Ludvík 
Ducháček se během natáčení sezná-

mil nejen s televizním štábem, ale 
i s celou řadou osobností v čele 
s národním umělcem Eduardem 
Hakenem a také se svou manželkou 
Danuší. Její maminka totiž pracova-
la v Ústavu makromolekulární che-
mie v Brně se Zdeňkem Chromým, 
jenž soutěžil v oboru „Slavné ženy“ 
a který se znal s Ludvíkem ze studií. 
Nebyl problém domluvit schůzku na 
heslo, která vedla až ke svatbě v dub-
nu 1978 a ke sdílení společné lásky 
nejen k sobě, ale i k hudbě. 

„Manželka je pro mne skutečným 
životním partnerem se vším všudy, 
je pro mě velkým štěstím, že jsme 
se potkali, máme mnoho společ-
ných zájmů, zejména kulturu, hudbu, 
cestování, poznávání cizích zemí a 
přírodních krás,“ svěřil se pan dok-
tor. Paní Danuši si určitě pamatují 
četní studenti bystřického gymná-
zia, kde je učila především angličti-
nu. Syn Ludvík (1978) vystudoval 

dvě fakulty MU v Brně 
(sociologii a psychologii 
i management) a působí nyní 
v soukromé fi rmě DF part-
ner u Vizovic, mladší David 
(1980) vystudoval informati-
ku a žije v Praze a pracuje ve 
fi rmě Interspaar. Táta je pyš-
ný, že i oba synové „dovedou 
hudbu citlivě poslouchat“.

Když už jsem nakousl 
to televizní soutěžení, je 
třeba ještě jmenovat sou-
těž „Buď anebo“, v níž 
pan Ducháček v roce 1982 
zvítězil v oboru „Světová 

opera“. Cenou byl tehdy motocy-
kl mustang, ale ještě cennější jsou 
přátelství, která vznikla z diváckých 
dopisů po obou soutěžích. Po druhém 
úspěchu byl pan Ducháček oceněn 
i vedením města Bystřice za vzornou 
reprezentaci.

„Klíčovou záležitostí v mém živo-
tě je vztah k hudbě,“ říká Ludvík 
Ducháček. V rodině se hudba aktivně 
pěstovala. Maminka i tatínek ho citli-
vě vedli k lásce k hudbě, otec zpíval 
v kostelním i v dalším mužském 
sboru, velký vliv měl na mladého 
Ludvíka i strýc Jan Duchaň, hudební 
skladatel a profesor brněnské konzer-
vatoře, který moc dobře poznal, co je 
to nepřízeň vládnoucích komunistů. 

„Moje láska k opeře byla velmi 

ovlivněna seznámením a přátelstvím 
s tenoristou Vilémem Přibylem, sólis-
tou Janáčkova divadla v Brně, který 
třeba zpíval Janáčkův „Zápisník zmi-
zelého“ i pro anglickou královnu. 
Chodil jsem na všechny jeho pre-
miéry,“ vyznává se pan Ducháček. 
A přidává i výčet dalších význam-
ných umělců. Šlo o pěvce Pavla 
Kamase, Magdalenu Koženou, Vác-
lava Zítka, klavíristy Martina Kasíka 
a Igora Argaševa či o houslisty Vác-
lava Hudečka i Pavla Šporcla. Ty 
všechny ovšem poznal až za svého 
kulturního působení v Bystřici.

„Krátce po našem nastěhování 
v létě 1979 nás navštívil neznámý 
pán, představil se jako Josef Kšica 
a pozval mě do sboru Vysočina,“ 
vzpomíná Ludvík Ducháček na další 
osudové setkání. Z něj se vyvinulo 
přátelství s rodinou Kšicovou i s dal-
šími milými lidmi ze souboru, v němž 
L. Ducháček zpíval až do jeho zániku. 
Právě po J. Kšicovi převzal na jaře 

1981 pan Ducháček předsednictví 
Klubu přátel hudby v Bystřici a funk-
ci vykonával až do svého odchodu 
z města v září letošního roku. Celých 
26 let tedy pomáhal organizovat kon-
certy pro „vynikající bystřické publi-
kum“, jak sám defi noval.

Po čtyři volební období vykoná-
val pan Ducháček předsedu sboru 
pro občanské záležitosti, přičemž se 
setkal s mnoha milými a zajímavými 
lidmi, zaujaly ho jejich životní příbě-
hy i moudrost. Velmi si třeba vážil 
přátelství s Vincencem Koutníkem. 

Další Ludvíkovou láskou se staly  
kromě práce na zahrádce od školních 
let i nerosty. Základem jeho sbírky 
bylo šest krabic nerostů od strýce 
Duchaně, získaných z depozitářů tep-
lického muzea. Na jeho vztah k pří-
rodě měli vliv rodiče a také brněnský 
profesor a skutečný milovník a znalec 
přírody Bruno Valoušek, jenž mu na 
důkaz přátelství věnoval i ryzí zlato. Z 
dalších kontaktů nelze nejmenovat dr. 
Tomáše Kruťu z Moravského muzea 
v Brně. Pan Ducháček nasbíral odha-
dem na 2 000 kusů nerostů, hornin a 
zkamenělin, z nichž si do svého brněn-
ského bytu odvezl pětistovku. 

Asi 1 500 položek věnoval při 
svém odchodu Městskému muzeu 
v Bystřici nad Pernštejnem. Chystaná 
expozice bude tedy vedle kulturních 
zážitků trvalou památkou na muže 
renesančních zájmů, který obohatil 
životy mnoha lidí kolem sebe. Na 
doktora Ludvíka Ducháčka.

Hynek Jurman

RNDr. 
LUDVÍK 

DUCHÁČEK

AAA RADÍ: 
1. JAK UDRŽET SUCHÉ SILNICE?

„My jsme kluci z Vysočiny, 
s námi se zima nikdy nepára-
la,“ říkával můj kamarád. Když 
to přeložíme do slušné češti-
ny. Skutečně, jen díky několika 
zabíjačkám a také vlivem včasné 
destilace podstatné části úrody ze 
zahrádky jsme přečkávali tuhé 
zimy. Jezdívali jsme na lyžích, 
chodili pěšky, občas podupávali 
dlouhé minuty na autobusových 
zastávkách. Dost často zbytečně.

Dnes už jezdíme vlastními 
vozy a najednou jsme překva-
peni, jak to na silnicích klouže. 
Volant nás neposlouchá a svodi-
dla i protijedoucí vozidla bývají 
tak vstřícná! Co s tím? 

Naše amatérská advokátní 
agentura (AAA) „VOM-OČ“, 
v níž je jedinou kvalifi kací sel-
ský rozum, provedla náročnou 
studii dotovanou norskými peně-
zi. Pokud nechceme zalézt jako 
jezevec a auto zazimovat, zbývají 
prakticky dvě možnosti. Buď včas 
sníh a led ze silnic odstraňovat 
a využít k tomu třeba sypač, dvě 
multikáry, dva traktory s radlicí, 

jednu frézu a třeba i dva čelní 
nakladače, případně ruční hrabla 
a košťata. Elegantnějším se však 
jeví jiné řešení.

Pokud dnes mohou mít fot-
balové stánky vyhřívaný povrch 
a krytý stadion, proč bychom 
totéž nepožadovali pro naše ko-
munikace? Tam jde o hru a kra-
tochvíli, tady o zdraví a živo-
ty pracujících, voličů. Žádáme 
tedy o vybudování krytých silnic 
a dálnic a k tomu o vyhřívání sil-
ničních povrchů. Podpořte, pro-
sím, náš požadavek a obraťte se 
s ním na své zákonodárce. Kaž-
dý by měl znát svého poslance 
a svého senátora a chtít po něm 
bezpečnou silnici! Komunikace 
procházející chráněnými území-
mi by mohly být opatřeny pro-
vizorními přístřešky, které by se 
daly v letních měsících demon-
tovat. Podpořte náš rozumný 
požadavek, odstraňme společně 
zimní masakr z televizních obra-
zovek i z našich reálných životů!

Jiří Vomočil, 
jednatel AAA „VOM-OČ“
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V sobotu 27.10.2007 se na bystřic-
kém Masarykově náměstí setkalo cca 
170 motorkářů, kteří svojí poslední 
„spanilou jízdou“ ukončili letošní 
sezónu. Mohutná kolona vyrazila ze 
Žďáru nad Sázavou a vyhlídkovou 
jízdou dorazila na bystřické náměstí 

Již šestý ročník tenisové ško-
ličky bude od 4.1. do 22.2.2008 
pořádat ve sportovní hale Teniso-
vý klub Bystřice nad Pernštejnem. 
Pod vedením trenérů a hráčů TK 
se zde budou moci seznámit se 
základy tenisu děti ve věku od 7 
do 10 let. Tenisová školička bude 
probíhat každý pátek v době od 

27.10.2007 se střílel POSLEDNÍ LEŽÁK v LUŽÍCH, kterého se zúčastnili 
dva naši střelci. Oto Musil a Jiří Zach. Tito střelci si vedli velmi úspěšně. Oto 
Musil zvítězil a Jiří Zach se umístil na třetím místě. Byla to důstojná tečka za 
Malorážkovou sezonou.                                                                Za SSK Vobr F.

Také si myslíte, že zajímavých 
setkání není nikdy dost? Neomr-
zí se, protože vnímaví posluchači 
konfrontují svůj pohled na věc 
s tím, co slyší.

I proto jsme se ve středu 24. 
října 2007 těšili na návštěvu Mgr. 
Petra Punčocháře, současného 
špičkového atletického trenéra (ab-
solventa našeho gymnázia z roku 
1988). Jako přirozený talent začal 
sám intenzivněji trénovat právě na 
gymnáziu, ale hlavní úspěchy při-
šly až při vysokoškolském studiu 
a později, kdy patřil k republiko-
vé elitě v běžeckých disciplínách, 
především v běhu na 400m.

Přivítala ho aula zaplněná těmi, 
kteří sami aktivně sportují, mnozí 
na vynikající úrovni.

Petr Punčochář s sebou přivedl 
své svěřence – triatlonistu Filipa 
Ospalého, dvojnásobného účast-
níka olympijských her, medailistu 
z mistrovství světa a vítěze závo-
du Světového poháru, osmnáctile-
tou sprintérku Kateřinu Čechovou 
– momentálně nejrychlejší ženu 
České republiky (100m za 11,70 
s - el.měření) a duatlonistu Tomáše 
Sernika, juniorského reprezentan-
ta, bronzového medailistu z ME 
v Edinburghu.

Jejich úvodní povídání dopro-
vázelo promítání obrázků a au-
tentických záběrů z mistrovských 
závodů u nás, v Evropě i ve světě. 
Následovala otevřená a bezpro-
střední beseda. Dozvěděli jsme se, 
že všichni přítomní jsou mj. stu-
denty střední nebo vysoké školy. 
Sport je pro ně smyslem života, 

Účastníky posledního letošního 
turistického výletu, v sobotu 20. října, 
přivítalo tentokrát nepříznivé a chladné 
počasí se zasněženou přírodou. S pře-
kvapujícím zjištěním konstatovali, že se 
budou muset s nepřízní počasí, netypic-
kým pro toto období,  nějak vyrovnat, 
pokud celou akci nechtějí vzdát předem. 
Řádně vystrojena do nepohody vyrazila 
tedy skupinka vytrvalců do nevlídného 
rána. Počasí se během dne „umoudřilo“ 
a přestalo alespoň sněžit, ale i tak se 

Tenisová školička
15.00-16.30 hodin. Zájemci o tuto 
školičku mohou svoje děti přihlásit 
v recepci sportovní haly buď osob-
ně nebo na telefonním čísle 566 
551 098. Počet dětí bude omezený. 
Cena za celý kurz je 300,- Kč/dítě. 
Děti si mohou půjčit tenisovou 
raketu.

Zdeněk Mašík

Slova hýbají, příklady táhnou 
aneb Atletika zblízka

v současnosti je dokonce i živí, ale 
bez vzdělání si svoji budoucnost 
nedokáží představit. Vzpomínali 
na svoje začátky, charakterizovali 
režim dne a skladbu tréninků, hod-
notili vztahy k soupeřům. Ačkoli je 
zdobí skvělé výkony, vystupovali 
skromně a nemůžeme neocenit 
jejich kultivovaný projev. Dotazy 
studentů směřovaly k fi nančnímu 
zázemí sportovců, nevyhnuly se 
ani výšce nákladů na výstroj a vý-
zbroj, sponzoringu, dopingu a vzta-
hům v současném sportu. Mnohé 
zajímalo trenérské vzdělání a mož-
nost budoucích sportovních studií. 
Slyšeli jsme řadu sportovních i lid-
ských zkušeností, z nichž mnohé 
platí obecně a mohou být inspirací 
pro mladou generaci. Např. i to, že 
úspěch se skládá z 30 % z nadání 
a dispozic člověka, dalších 30 % 
zajistí houževnatý a kvalitní tré-
nink s nutnou rehabilitací – rela-
xací, nejvíce – asi 40 % - předsta-
vuje psychická složka – schopnost 
uspořádat si priority, dále vyrovna-
nost a sebedůvěra.

Autogramiáda a příznivá ode-
zva zúčastněné mládeže v závěru 
besedy dovršily pěknou atmosfé-
ru. Děkujeme našim hostům i za 
pochvalné reakce směrem ke stu-
dentům a prostředí naší školy. Věří-
me, že jejich návštěva se může v 
budoucnu zopakovat a otevírá dal-
ší možnosti k podobným setkáním 
s dalšími zajímavými osobnostmi.

Za studenty a učitele Gymnázia 
Bystřice n. P. 

Libuše Císařová, vyuč. Tv

Loučení s motorkářskou sezónou
kolem půl třetí odpoledne. Diváci se 
opravdu mohli pokochat pohledem na 
všechny možné druhy strojů. Letošní 
sezóna se již uzavřela a krásné stroje 
mohou lidé obdivovat až zase na jaře 
příštího roku.                    

-bk-

Poslední výlet
cestou muselo zápolit se zasněženými 
turistickými trasami. Nevzdali to a do 
cíle dorazili bez úhony na zdraví. Děti 
ze zasněžené přírody byly nadšené, 
i když během dne musely měnit obutí, 
což zavinil příliš mokrý terén.

Již nyní se těšíme na nové přírod-
ní krásy a oblasti , které hodláme 
v příštím roce při našich vycházkách 
navštívit. Srdečně mezi nás zveme 
další zájemce a milovníky turistiky. 

                                    Kučerová M.

Dne 21.10.2007 se konala v Ša-
moríně soutěž Coupe d´Europe 
2007. Účast v kategorii kadetky fl e-
ret bylo 197 účastnic z 15 států. Ka-
teřina Jakubcová obsadila 105. místo 
a Zuzana Bukáčková se umístnila na 
113. místě (Sokol Bystřice n.P.).

Úspěchy v šermu 
V kategorii kadetů byl nominován 

Jan Kurfürst. Spálový bacil překazil 
veškerou přípravu a Jan nemohl šer-
movat ani na ME juniorů, které se 
konalo od 1.- 4.11. 2007 v Praze.

Všem našim reprezentantům bla-
hopřejeme.                      Kurfürst V. 



S Vodomilem Zubří zemíS Vodomilem Zubří zemí

S příchodem podzimu se v oblasti 
Bystřicka v hojné míře oživují lidové 
tradice. Na některých místech pravi-
delně každoročně, jinde, jako např. 
v obci Lísek, se objeví jednou za pár 
let. O to víc se na tyto dny občané těší. 
O čem je řeč? O krojovaných hodech, 
které v Lísku příjemně zpestřily třetí 
říjnový víkend.

Po čtyřech letech opět mládež, 
hasiči a další dobrovolníci přiložili 
ruce a hlavy k dílu, aby připravili vše, 
co k hodům patří. Přípravy vyvrcho-
lily v sobotu dne 20. října zdobením 
a následným stavěním máje a kazatel-
ny. Jako největší symbol a nová okrasa 
vesnice musela být máj střežena i přes 
noc, kdyby náhodou některé škodolibé 
přátele z okolních vsí napadlo ji poká-
cet. Naštěstí i s příchodem nového dne 
stála pevně na svém místě.

V neděli ráno již obcí procházel 
průvod krojované mládeže v čele se 
stárkem a stárkovou. Tento pár zval 
hospodáře a hospodyňky k máji. Jako 
poděkování za pozvání a přípitek hos-
podář přispěl podle svých možností. 
Krojovaní před domem tančili za 
doprovodu dechové kapely Zuberská 

Dobrý den,

děkuji za zaslání velice příjemné 

zprávy o mém umístění v poznávací 

turistické akci S Vodomilem Zubří 

zemí. Opravdu jste mě překvapili vaší 

nabídkou výběru z 5 hlavních cen. Rád 

toho využívám a chci potvrdit zájem 

o víkendové ubytování v Hospůd-

ce Pohádka v Hlubokém u Dalečína.

Zároveň bych upřímně poděkoval 

všem organizátorům této akce. Mys-

lím si, že je to velmi dobrý nápad hod-

ný následování.

Určitě zvýší zájem o náš region.

Hlavně bych ho však doporučil míst-

ním obyvatelům, kteří mnohdy zna-jí 

lépe vzdálená místa republiky nebo 

spíše Evropy, ale nemají potuchy, 

kolik zajímavého a pěkného se nachá-

zí nedaleko od jejich domu.

Všechna vybraná místa jsem objel 

na kole, potkal stovky pěších turistů 

i cyklistů, ve většině případů z dale-

ka. Kdykoliv jsme se dali do řeči, 

pěli chválu na naši Vysočinu, jak je 

kouzelná, stále zachovalá, čistá.

Ještě jednou děkuji.

S pozdravem všem Vodo a Vysoči-

nomilům

Miroslav Matuška

Z iniciativy Města Bystřice nad Pern-
štejnem byla v letošním roce organi-
zována na Bystřicku poznávací akce 
s cílem nabídnout návštěvníkům i míst-
ním občanům, zejména dětem, zajímavá 
místa mikroregionu a současně zahájit 
spolupráci podniků a zařízení pro cestov-
ní ruch. Putování s Vodomilem spojilo 
12 turistických cílů.

Připomeňme si, která místa to v prv-
ním ročníku byla. Zahrnuty byly histo-
rické dominanty – státní hrad Pernštejn, 

půvabné kostely ve Zvoli, Vítochově a Rozsochách a novodobé dominanty 
cestovního ruchu -  Westernové městečko Šiklův Mlýn, strašidelný zámek 
umístěný do budovy historické sýpky v Dolní Rožínce a rozhledna v Karasí-
ně. Nabídnuty byly pobyty ve sportovně rekreačních areálech Domanínský 
rybník, Borovinka u Domanína a Areál sportu v Bystřici nad Pernštejnem. 
Jeden z cílů – Svratecká vodohospodářská naučná stezka – návštěvníkům 
přiblížil vodní díla na trase z Dalečína do Švařce. Putování pak zpravidla 
bylo zahájeno na Turistickém informačním centru v Bystřici nad Pernštej-
nem (TIC).

 Do aktivní spolupráce se tak zapojilo 15 podniků a zařízení, které jed-
nak turistům distribuovaly legitimace akce s podmínkami a vydávaly razítka 
(Vodomily), jednak poskytly výhry pro letní akci.  Dalších 19 subjektů (včet-
ně okolních IC) mělo pro zájemce k dispozici legitimace. O putování s Vodo-
milem  byly informovány i veškeré školy mikroregionu. Výkonně podpořil 
letní akci i svazek  obcí Mikroregion Bystřicko.

Šlo o první podobnou akci v mikroregionu, pokus, který měl zvýšit ces-
tovní ruch, pokus, který neměl vzor a pravidla, podle kterých by se dalo 
postupovat.  O to větší patří naše díky všem, kteří s námi šli ochotně do 
přípravy a realizace Vodomilova putování.  

Výherní poznávací akce byla vypsána na období od 1.5. do 30.9.2007 a vy-
plněné legitimace podle pravidel bylo možné odevzdávat až do 15.10.2007. 

Každý účastník, který předal dle podmínek orazítkovanou a vypl-
něnou část legitimace, získává od 1.11.2007 do 31.3.2007 jednorázový 
bezplatný hodinový vstup do krytého bazénu v Areálu sportu v Bystřici 
n.P. (v provozní době pro veřejnost), nejlépe po předchozí osobní či tele-
fonické domluvě (566 551 098).

Vyplněné a v termínu odevzdané legitimace, kterých bylo 64 ks, byly 
31.10. 2007 na setkání podnikatelů v cestovním ruchu slosovány. 

První vylosovaný (Miroslav Matuška) si již vybral víkendové ubytování 
pro 2 osoby v Hospůdce Pohádka v Hlubokém.

4 další vylosovaní výherci získají cenu dle vlastního výběru v pořadí dle 
vylosování:

• Víkendové ubytování pro 2 osoby v areálu Borovinka v Domaníně
• Romantický večer pro 2 osoby v penzionu Horácko v Unčíně 
• Slavnostní pohoštění pro 2 osoby v pohostinství U Střešňáků 
  v Rozsochách 
• Rodinné vstupné na den pobytu v Šiklově Mlýně v letní sezóně 2008
Vylosovaní výherci:
1. Miroslav Matuška, Bystřice nad Pernštejnem
2. Ing. František Cacek, Lísek
3. Jakub Čech,  Bystřice nad Pernštejnem
4. Alena Zbořilová, Nedvědice
5. Helena Knapová, Vír
Další 4 vylosovaní výherci budou v průběhu listopadu 2007 zkontaktováni 

k výběru ceny.
Gratulujeme výhercům a těšíme se na setkání s Vámi na turistických cílech 

i trasách příštího ročníku v roce 2008.
Eva Zamazalová

Jarmila Zemanová 

Vyhodnocení prvního ročníku letní 
výherní poznávací akce

HODY V LÍSKU

šestka. Hlavní jezdec, Pardon, popřál 
zdraví paní a pánu každého domu. 
Po odchodu krojovaných se domácí 
ještě mohli těšit na další návštěvu 
v podobě žebráků, židů, policajtů, 
přerostlých mimin a bezpochyby 
atraktivních cikánek.

Když mládež obešla všechny 
domy v obci, rozjela se zvát podob-
ným způsobem i občany sousedních 
vesnic. Poté se šlo doplnit energii 
na sváteční oběd většinou k dívce 
z páru. Posílení a ohřátí hodovníci 
se o půl druhé sešli opět v chladném 
podzimním dni, aby se společně pře-
sunuli k hlavnímu místu dění, k máji. 
Hudba hrála, krojovaní výskali a zpí-
vali a sousedé a sousedky se postupně 
řadili za průvod, až se všichni sešli na 
návsi. Ve 14 hodin začal soud berana. 
Lidé místní, ale i ostatní přihlížející 
se z kázání dozvěděli mnoho o tom, 
co se v Lísku za posledních pár let 
přihodilo. Kázání skončilo, beran byl 
odsouzen a znovu se tančilo a pilo. 
S muzikanty se pak hodovníci pře-
místili do kulturního domu, kde se 
(už v teple) tančilo, zpívalo a veselilo 
až do jedné hodiny ranní…
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rokle už byla opuštěna. Stařeček se sem vracel ještě po mnoho dní, 
ale nikoho už nenašel. Až ztratil poslední naději, že bohaté uprchlíky 
ještě uvidí, pak teprve vyjevil drahonínským sousedům, koho cho-
dil do rokle navštěvovat. Od té doby se rokle jmenuje Trenkova a po 
generace se opakuje, že je v ní ukryt obrovský poklad. Baron měl 
před svým odchodem právě tady zakopat všechny své poklady. Měl 
je zavalit balvanem a do něj vytesat nůž s vidličkou křížem přes sebe. 
Balvan ani poklad však zatím nikdo nenašel.

Barok Trenk nakonec svému zatčení stejně neunikl, byl odsouzen 
na smrt, císařovna však ustavila nový tribunál a konečný ortel zněl na 
doživotí. František Trenk byl převezen do kasemat na Špilberku, kde 
zemřel 4. října 1749. 

I o jeho konci se vyprávějí legendy. Ve vězení měl předstírat smrt, 
byl domluvený s lékařem i velitelem stráže, takže se ho podařilo 
dopravit v rakvi na hřbitov. Když už ho od svobody dělily jenom 
okamžiky, měl být Trenk v poslední chvíli polapen. Pomstil se mu 
prý člověk, jehož drazí byli povražděni právě pandury. Marie Terezie 
mu pak nabídla vězení v kapucínském klášteře v Brně, tuto poloviční 
milost ale baron odmítl. Předpověděl si, že zemře na svůj svátek, 29. 
září 1749 sepsal závěť a jistou sumu odkázal i brněnským kapucínům, 
a byl pak u nich proto pochován. Peníze věnoval i chudým a také na 
nový oltář v kapli na Špilberku.

Další zajímavá historka vypráví o tom, že i jeho druhé úmrtí mělo 
být fi ngované. Baron po dohodě s vězeňským lékařem požil omamný 
prostředek a měl se u kapucínů časem probrat k životu. Velitel vězni-

nebyl a že označený kámen existuje jenom v legendách. Vlado Cisár 
míní, že v Trenkově době obyčejný lid vidličkou nejedl a lidé by ani 
nepoznali, o co jde. František Dvořáček zas vyprávěl, že už jeho děd 
ryl do kamene v Trenkově rokli nůž s vidličkou, aby napálil poutníky. 
Nikdo však nic takového v rokli nikdy nenašel. Jenže…

V pondělí 17. září 2007 projížděl údolí té romantické řeky jistý 
badatel na kole, za slunečného počasí se čtrnáctkrát brodil vodou a za 
sedmým brodem našel kámen, který se hodně podobal tomu legendár-
nímu! Existuje! Existuje? A poklad pod ním? S kopáním jsme váhali. 
Není hezčí hledat než najít? Nechme se překvapit!

Společnost Františka Kroha vyrazila počátkem října do údolí s 
krumpáčem. Jak to dopadlo? Našli? Nevíme. Legislativa kolem 
pokladů je složitá. Raději nic nenajít… František Dvořáček se nechal 
slyšet, že prodal nějaké zlaté lžičky. Karel se urazil snad kvůli prstýn-
ku. Vlado možná řekne, že dělný lid lžičky nepoužíval. Natož zlaté!

Už v roce 2001 jsem vydal knihu „Kde hledat poklad“. Už tehdy 
jsem napsal, že důležitější než najít, je poklad hledat. Nějaké výtisky 
ještě doma najdu.

 
 
10. ZABIL VIKTORKU BLESK?

Četli jste Babičku? Povinná četba ji sice mnoha generacím znechu-
tila a prof. Václav Bělohradský naznal: „Babička je příšerná kniha!“ 
Vytýká ji idyličnost a mluví o „slabosti literárního díla Němcové“ a 

Den stromů ve Štěpánově nad SvratkouDen stromů ve Štěpánově nad Svratkou

V řadě měst a obcí se od roku 
2000 v podzimním čase věnuje 
pozornost oslavám Dne stromů. 
Datum novodobých oslav se po 
celém světě liší a zpravidla je odvo-
zováno dle klimatických podmínek 
dané země, ve kterých je nejvhod-
nější stromy vysazovat. U nás tento 
den připadá na 20. října. 

O rozvinutí myšlenky oslav se 
zasloužila Nadace Partnerství, kte-
rá na Den stromů vyhlašuje výsled-
ky celostátní ankety Strom roku 
a uskutečňuje řadu jiných projektů 
podporujících vytváření zdravé-
ho prostředí v souladu s přírodou 

a zejména ve jmé-
nu trvale udržitel-
ného rozvoje ve 
všech regionech 
naší republiky.

Také u nás ve 
Štěpánově vznikl 
nápad podpořit 
tuto krásnou myš-
lenku a přichystat 
oslavy Dne stro-
mů. 

Již dříve v čes-
kých zemích pro-
bíhaly obdobné 
akce pod názvem 
Stromové slav-
nosti. Podnětem 
k obnovení tradice 
také ve Štěpánově 
bylo zjištění, že 
i u nás se konaly 
stromkové slav-
nosti. Ve štěpá-
novské kronice 
je zmínka z roku 
1919, kdy proběh-
la oslava na počest 
osvobození a dále 

pak v roce 1924 vzniklo Okrašlo-
vací sdružení pod vedením pana 
Rossího. Jeho členové vysazovali 
v průběhu několika let stromy ve 
Štěpánově a jeho okolí a následně 
o ně pečovali. 

Prvním krokem k tomuto svátku 
v naší obci bylo v dubnu vyhláše-
ní ankety Strom Štěpánova 2007. 
Pořádajícími organizacemi byly 
OÚ Štěpánov a redakce štěpánov-
ského zpravodaje Štěpánovinek. 
Do ankety bylo přihlášeno osm 
kandidátů – krásných stromů, stro-
mořadí, či alejí z našeho okolí. 
Nominace byla uzavřena poslední-

ho srpna 2007 a od 1. října probí-
halo hlasování navržených stromů 
přes internet nebo na obecním úřa-
dě, kde si zájemci mohli kandidáty 
prohlédnout na fotografi ích a pře-
číst osobité příběhy. 

Milým překvapením byl počet 
hlasujících. Po sečtení hlasovacích 
lístků a hlasů na internetu se vyšpl-
hal na číslo 190. 

Vyhlášení Stromu Štěpánova 
2007 proběhlo v pátek 19. října. 
Kvůli nepřízni počasí se celá akce 
uskutečnila v KD ve Štěpánově. 
Z osmi navržených favoritů se umís-
tily na 3. místě Kaštany v parku, 2. 
místo obsadil Buk lesní na Přívra-
tích a první místo získala Lípa ve 
Vrtěžíři. Kromě tohoto ocenění se 
pokusíme také našeho vítěze nomi-
novat v dalším ročníku celostátní 
soutěže Strom roku 2008. 

Na Den stromů jsme nejen 
vyhlašovali, ale také slavili a sáze-
li. Za hasičskou zbrojnicí a pak 
dále přes silnici směrem ke hřbi-
tovu byly vysázeny čtyři moruše 
černé, které také patří  k minulosti 
Štěpánova a nedaleko tohoto místa 

kdysi rostly. 
Po výsadbě se pokračovalo 

v kulturním domě, kde byl při-
chystaný program pro děti v podo-
bě dílniček, her a soutěží s přírodní 
tematikou, dále proběhlo vystou-
pení tanečního souboru Borověnka 
a Kvapilova klarinetového kvarteta 
z Brna. 

Na hosty kromě příjemného 
programu čekalo také občerstve-
ní, jehož výtěžek bude použit na 
vybudování odpočinkového místa 
u nově vysazených moruší. Pro-
dejní byly také obrázky stromů 
žáků ze štěpánovské základní ško-
ly. Získané peníze využije škola na 
výsadbu zeleně v jejím okolí.

Chtěli bychom, aby myšlenka 
oslav Dne stromů a vyhlašování 
ankety inspirovaly i okolní obce. 
Jednou by tak snad mohla vznik-
nout anketa o strom celého mik-
roregionu Bystřicka. Zajisté je 
v našem kraji řada krásných 
a majestátních stromů, které si 
zaslouží naši pozornost a respekt.  

Stanislava PeňázováVítězný Strom Štěpánova 2007 – lípa ve Vrtěžíři

Oslavy Dne stromů v kulturním domě
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jak prý potvrdila genetická analýza. Znalecký posudek Tomáše Dací-
ka však měl podle charakteru tkáně prokázat, že hlava k tělu patří! 
Jiný zloděj ukradl pravý palec (dnes je na Špilberku) i s růžencem a o 
Vánocích 1969 se z hrobky ztratil i baronův barevný portrét.

Pěkný baronův obrázek teď najdete na stromě přímo v Trenkově 
rokli. Těch lidí, co zde poklad marně hledali! Celé generace. Vzpomí-
nám si, že při první návštěvě tohoto romantického místa moje i brat-
rovy děti obrátily každý kámen, který jen uviděly. Nůž s vidličkou na 
žádném nebyl, ale děti měly při hledání stejně radost… Tu může mít 
i bez pokladu každý, kdo si udělá ne zrovna snadný výlet po březích 
Bobrůvky právě sem.

Ale ten poklad bych stejně ještě nevzdával. V roce 2006 jsem se 
doslechl, že krátce před první světovou válkou žil v Rožné hoch, jehož 
jméno začínalo na V., který měl Trenkův poklad objevit. Jako důkaz 
přinesl domů na ukázku zlatý prstýnek. Označený kámen v rokli sa-
mozřejmě zamaskoval, aby mu poklad někdo nevyfoukl!

„Až přijdu z války, budete bohatí!“ sliboval příbuzným před odcho-
dem na frontu.

Určitě uhodnete, jak to dopadlo. Nešťastný chlapec ve válce padl a 
poklad nikdo nenašel... A kde je aspoň ten prstýnek? Chtěl jsem se s 
přáteli zeptat v Rožné, ale onen V. z Rožné na pomníku padlých není. 
Náš informátor obratem změnil místo, V. prý pocházel z Drahonína. 
Zapátrali jsme a zjistili, z Drahonína padl kromě jiných pěti mužů i 
Antonín Vojta, což ovšem není onen V. Jak to tedy je? 

Všeobecně se předpokládalo, že Trenk v údolí Bobrůvky nikdy 
42                          43

Podzim na naší škole - autoři: žáci 3., 4. a 5. ročníku
Ve škole se objevili

Podzimníčci roztomilí.
Z čeho jsme je vyrobili?

Ve vlasech měli mech.
Na ozdobu jeřabiny,

bedly, šišky, kapradiny.

Místo uší choroše,
nedáme je do koše.

Ještě k tomu velký nos,
ozobal ho černý kos.

Přidáme mu pusu z listí,
ať je vidět, že je čistý.
Oči z bukvic, oříšků

na kloboučku šištičku.

Hlava, ruce ze dřeva
je to pěkná zábava.

Podzimníčky vystavíme,
na památku vyfotíme.

Školu jsme si vyzdobili,
každému se zalíbili
Podzimníčci z listí.

Nabídka nebytových prostor

Obec Zvole nabízí k pronájmu 
nebytové prostory v budově č.p. 36 v Branišově 

(prodejna smíšeného zboží) od 1.1.2008.
Informace o nabízeném pronájmu prodejních 

prostor podá OÚ ve Zvoli.
PO - ST: 7.00-17.00 hodin, 

tel.: 566 567 165, 724 861 460
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Tělo barona Trenka u kapucínů
(z knihy T. Dacíka Pekelník) 

ce však pojal podezření a 
postavil k mrtvému stráž. 
Dokonce mu měla být 
odseknuta hlava a poslá-
na jako důkaz císařovně 
do Vídně. Cestou se měla 
ztratit, a tak byla nahrazena 
hlavou nějakého mnicha. 
Těžko věřit, že by Marie 
Terezie bažila po tak mor-
bidním důkazu. Spíše se 
spekuluje o následcích 
možné dohody kapucínů s 
Trenkem. Když prý dostali 
testament ve svůj prospěch, 
usekli mu pro jistotu hlavu, 

aby o svůj podíl nepřišli. Sotva ovšem uvěřit, že by něčeho takového 
byli schopni pobožní mniši, kterým k životu stačilo tak málo.

Pravdou je, že stejně jako mniši i baron Trenk ulehl k věčnému 
odpočinku bez rakve, podle přání prý v kutně i s řetězy a okovy na 
rukou. Až baronův prasynovec Jindřich později pořídil cínovou rakev 
se skleněným víkem. Na rakvi se skvěl nápis: „Per procelas ad portum 
– Bouřemi k přístavu.“

Příliš klidu si však František neužil ani po smrti. Nějaký Angličan 
mu nejdříve odcizil hlavu, takže k tělu byla do rakve dána hlava jiná, 



OSTATNÍ A INZERCE
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PŮJČÍM PENÍZE

BEZ POPLATKU

MOB. 774 511 300

• 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, 736 765 494

• Hledáme spolupracovníky pro poskytování nebankovních půjček. 

 Zajímavé provize! Tel.: 608 034 567 (www.profi real.cz)

• Hledáme brigádníky na rozvoz knih s vlastním autem. Telefon: 739 067 

695. Vhodné i pro důchodce.

• Hledám pracovního partnera (partnerku) z Bystřicka, zavádím na trh 

 zelené potraviny. Zajímavá práce i provize. Mobil:724 910 732

• Nabízím půjčky. Při podpisu smlouvy peníze ihned. Tel.: 723 553 701

• Koupím větší pozemek v Bystřici n.P. a blízkém okolí (do 5km). Tel.: 

606738080

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

Podzim již nadobro skončil a na
Vysočinu přišla zima. Sněhové 
vločky na sebe nedaly dlouho čekat, 
z čehož mají radost především děti. 
A dvojnásob to platí u skautů, neboť 
správné zimní výpravy musí být na 
sněhu. Ale nyní 
si přečtěte, co 
za j ímavého 
se za uplynu-
lý podzim u 
skautů stalo.

Na začátku 
října uspořádali 
roveři tradiční 
Výroční výpra-
vu. Tentokrát 
se vydali do 
nedaleké Trenkovy rokle najít bájný 
poklad barona Trenka. Vlakem doje-
li do Doubravníka a odtud pěšky do 
rokle. Díky posledním teplým nocím 
přenocovali pod širákem nedaleko 
zříceniny hradu Víckov, kterou dal-
ší den navštívili. Řeka Loučka byla 
řádně nasycená, takže nechybělo 
i několik přebrodění. Akce se poda-
řila, jen poklad jsme nenašli, to až 
nadšenci z Brna týden po nás. V týd-
nu se rozeběhly pravidelné schůzky 
uskutečňované za dobrého počasí 
venku nebo ve srubu Pod Horou. 
S přibývajícím deštivým počasím 
jsme se postupně přesunuli do příjem-
ně vytápěné klubovny na Lužánkách. 
Skautský oddíl navštívil horolezeckou 
stěnu, kde si mohli všichni vyzkoušet 
své lezecké dovednosti a vázání uzlů 

Skautské středisko KLEN informuje
v praxi. Světlušky využily pod-
zimního prostředí na výzdobu klu-
bovny a tvorbu zvířátek z kaštanů. 
Na konci října se vlčata i světlušky 
vydaly na svoje výpravy. Zrovna 
v době, kdy napadl první sníh. 

A tak nemohlo 
chybět stavění 
sněhuláků, nebo 
pravá koulovač-
ka. Skautský 
oddíl provedl 
výpravu do 
srubu na pod-
zimní prázdni-
ny. Zde všichni 
symbo l i cky 
zavzpomínali 

na založení Československa, při němž 
skauti prokázali své kvality jako poš-
tovní kurýři a udržovatelé pořádku. 
Hra s názvem Skautští kurýři vedla 
do Kozlova a účastníci plnili různé 
úkoly. Večer se srub rozvoněl vůní 
pryskyřice a skořice, když jsme si 
vyráběli indiánské šamanské váčky 
na krk. Činnost na schůzkách se již 
přesunula do klubovny a o víkendech 
se chodí buď do bazénu, haly nebo na 
vycházku ven. Zatím poslední akcí 
bylo roverské sportovní dopoledne. 
V hale jsme hráli basketbal a násled-
ně „ufec“ -  hra s létajícím talířem 
a následně jsme se přesunuli do bazé-
nu na vodní pólo a vodní volejbal. 

Zkrátka stále se něco děje a všichni 
už se těší na zimní výpravy do přírody.

S pozdravem Luboš Gável - Upír

ODĚVY - ČISTÍRNA

Marta Tomášková
Masarykovo nám. 50
V pasáži u Mazourků

Nabízíme 
oblečení pro volný čas

batohy, kabelky, peněženky 
a spacáky značek

LOAP, VACANAT, SAM73, 
PLEAS, HANNAH, ELLIP-

SE, OZONE, HIS, HERO

Provozujeme čistírnu oděvů 
a peří.

Otevřeno denně.
8.30 - 12.00  13.00-16.00

SO 9.00 - 11.00

„Prozraď mi, můj pane vážený, 
kampak vedou dveře zamčený,“ 
mohli jsme žádat některého z profe-
sorů stojíce pod Staroměstskou věží 
Karlova mostu, ale byla by to patrně 
poněkud hloupá otázka, když je od-
pověď tak evidentní. Přesto je důle-
žité uvědomit si onen fakt vchodu, 
který nejde otevřít, pročež se našinec 
nemůže dostat do kýžených lokalit, 
a sice vzhůru na ochoz, odkud by pak 
mohl pozorovat dění na tom úžasném 
vaječném mostě. Naštěstí ke všem 
dveřím existuje klíč a přáno je těm, 
kteří se nevzdávají, takže když jsme 
se do stejných míst vrátili v noci, byli 
jsme vpuštěni do věžních útrob… 

Dávným stavitelům patří všech-
na čest, o tom se snad ani nemohou 
vést diskuse. Ale na něco přece jen 
nemysleli – naprosto opomněli po-
čítat s leností budoucích generací, 
které odvyknou plahočení se po 
schodech. Anebo tehdy možná ještě 
eskalátory a samohybné výtahy ne-
znali – vzdělaný čtenář posoudí sám. 
Každopádně nahoru jsme museli po 
svých. Zdali někdo počítal schody, to 
netuším, ale já to rozhodně nebyl. Po-
dobné činnosti s radostí přenechávám 
druhým. V jednotlivých patrech jsme 
se, popoháněni naším třídním otcem, 
který ostatně spěchá naprosto všude, 
téměř ani nezastavovali. Naším cí-
lem bylo prostě místo nejvyšší, a na 
něj jsme tedy upřeli všechny své síly 
i naděje. Ani jedno nezklamalo. Místa 
sice bylo méně, než se dalo očekávat, 

plechová střecha netušitelně zavaze-
la, nějaký ten návštěvník tu ještě také 
prodléval, ale to nezabránilo některým 
nadšencům, aby mávali a volali dolů 
na ty, kteří pouť do výše položených 
oblastí pro jistotu předem vzdali. Le-
grační je, že jsme na tak malém pro-
storu a za tak krátkou chvíli dokázali 
zabloudit. Při odchodu jsme se chtěli 
logicky vydat dveřmi, které vedly ke 
středu, aniž bychom si uvědomili, 
že schodiště je vlastně nalepeno na 
samotné věži zboku a má samostat-
nou střechu. Adrenalin z bloudění po 
ochoze nebyl přílišný, spíš jsem si 
připadal jako idiot. Ale na okamžik 
jsme byli v podstatě uvězněni, což je 
zajímavé především k faktu, že Kar-
lův most byl dříve údajně využíván 
jako vězení pro dlužníky. A protože 
jsme do věže vstoupili na hromadnou 
vstupenku, kterou zaplatila jen jedna 
osoba z našeho středu, de facto jsme 
všichni ostatní byli v tu chvíli dlužní-
ky. Takže nás věž uvěznila oprávně-
ně. A hádejte, kdo nakonec našel ty 
pravé dveře… Samozřejmě to musel 
být věřitel, nebo ne? 

V jedné ze stera pražských věží 
jsme nezůstali. Museli jsme ji opus-
tit, abychom se věnovali dalším 
památkám. Zůstala ale – bůhvíproč 
– jedním z nejvíc okouzlujících míst, 
kam jsme vstoupili. Ještě na nás če-
kají desítky dalších, takže až budeme 
příště v Praze, kam se vydáme? Asi 
do věží… 

Radim Pekař (Gymnázium, IV.A) 

Asi do věží (fejeton o exkurzi do Prahy)
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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

Dřevo do vašich krbů, kamen, kotlů

Libor Vít
Lomnička, areál ZD
608 827 301
vitlibor@centrum.cz

Od 1. srpna změna sazby DPH 5%

Nabízíme:
•  neštípané v metrech
•  štípané v metrech
•  štípaná polínka (25, 33, 50 cm)
•  neštípané válečky (25, 33, 50 cm)
•  odkorky
•  řezivo stavební (trámy, desky, střešní latě)
•  řezivo listnaté BUK, DUB
•  palivo vyrábíme z BUKU, HABRU, 
   DUBU, JASANU a dodáváme v paletách 
   či volně.

DOPRAVA ZAJIŠTĚNA!
AKCE - SLEVA NA DOPRAVU
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KNIHAŘSTVÍ - Kubíčková

od 1.7.2007 přestěhováno na ulici Horní 2, Žďár nad Sázavou 

(přístavek Domu dětí a mládeže vedle bufetu VESNA)

Telefon: 566 622 164
  Provádíme:

  - vazby knih, diplomových prací, časopisů, Sbírek zákonů

  - opravy veškerých knih

  - uměleckou knižní vazbu

  Zhotovujeme:
  - kroniky, albumy, dárkové kazety, maturitní stužky

  - MENU pro restaurace

  - pasparty

  - rámování obrazů
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Mechanik strojů a zařízení 
(nástrojař)
- údržba vstřikovacích forem pro lisování 

plastů
- odborná úprava vstřikovacích forem

Zámečník strojní výroby
- seřizování obráběcích strojů
- práce s počítačem
- kontrola kvality

Elektromechanik
- údržba a opravy elektrických 

strojů a zařízení
- programování PLC systémů

Mechanik, seřizovač
- seřizování obráběcích nebo vstřikovacích 

strojů pomocí programů
- práce s počítačem
- kontrola kvality

Obráběč kovů
- seřizování obráběcích strojů
- práce s počítačem
- kontrola kvality

Možná spolupráce během studia:
letní brigády pro žáky výše uvedených oborů již od 16 let, 
stipendia, placená povinná praxe, podpora při koupi 
učebních pomůcek v prvním ročníku

Studentům technických škol nabízíme možnost uplatnění v těchto profesích:

V České Republice působíme 
od roku 1996 a v současnosti 
zaměstnáváme na 500 pracovníků. 
Patříme ke světové špičce ve výrobě 
šroubováků, bitů, speciálních držáků, 
imbusových a momentových klíčů.

VYUŽIJTE ZIMNÍCH SLEVVYUŽIJTE ZIMNÍCH SLEV
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Kontaktujte telefonicky personální oddelení nebo nás navštivte

Tyco Electronics Czech s.r.o.
Personální oddelení
K AMP 1293, 664 34 Kurim
Tel. 541 162 251, 541 162 111
e-mail: Lzovcakova@tycoelectronics.com
www.tycoelectronics.cz

Nabízíme dobré financní ohodnocení
 mesícní výkonnostní bonus 0 - 2000 Kc
 príspevek zamestnavatele na závodní stravování
 príspevek zamestnavatele na dopravu dle vzdálenosti bydlište
 perspektivní a stabilní zamestnání v prosperující spolecnosti 
 práce v cistém a príjemném prostredí moderního závodu
 týden dovolené navíc
 autobusové nádrazí prímo pred závodem s velmi dobrým spojením
 13. plat

Tyco Electronics Czech je soucástí spolecnosti Tyco Electronics, která je nejvetším 
svetovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Náš moderní 
závod se sídlem v Kurimi (okr. Brno venkov, 10 km severne od Brna) je svým výrobním 
programem zamerený na kabelovou a konektorovou techniku pro automobilový 
prumysl (VW, Mercedes, Opel, BMW). Soucasný pocet zamestnancu je více nez 1800.

ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME NOVÉ ZAMESTNANCE

• OPERÁTOR/OPERÁTORKA •
• SERIZOVAC •
• NÁSTROJAR •
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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

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

V každém domě je navrženo jen deset bytových
jednotek. Uživatelé domu budou mít k dispozici 
i velkou společnou terasu v posledním podlaží.

1+kk − 39,20 m2 včetně  balkónu 4,0 m2

1+kk − 50,15 m2 včetně  balkónu 6,3 m2

2+kk − 70,35 m2 včetně  balkónu 6,3 m2

3+kk − 91,10 m2 včetně  balkónu 6,3 m2

3+kk − 91,35 m2 včetně  balkónu 6,3 m2

Možnost zvětšení obytné plochy spojením dvou bytů

Ceny bytů od 976.000,− Kč vč. DPH

Obec: Svìtnov
Okres: Žïár nad Sázavou
RD (5+1, gar., kot., kuch., 2xWC, 2x 

2koup., kùlna). Poz. 617 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 2.390.000,- Kè

Obec: Hodov
Okres: Tøebíè
Starší rod. dùm ke komplet. rek. (kuch., 

22 místn., kùlna) Poz.:281m

Tel.: 566 524 979
CENA: 305.000,- Kè

Obec: Radešínská Svratka
Okres: Žïár nad Sázavou
Chalupa (2+1, sklep, WC, koup., pùda, 

2kùlna, zahr.) Poz.: 363 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.050.000,- Kè

NOVINKA!

13RD13RD123

NALÉHAVÌ

SHÁNÍM

TEL.: 602 729 533

VÌTŠÍ ZEMÌDÌLSKOU 
USEDLOST

I PØED REKONSTRUKCÍ
NA VYSOÈINÌ.

13RD135

13RD145

Obec: Polná
Okres: Jihlava
Rod. dùm  se zahradou (3+1, koup., 

2stodola, pùda) Poz.: 655 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 980.000,- Kè

Obec: Špinov
Okres: Žïár nad Sázavou
Nepodsklep. domek  se zahradou (2+1, 

2koupelna, WC) Poz.: 674 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 695.000,- Kè

NOVINKA!

13RD111

Obec: Žïár nad Sázavou
Okres: Žïár nad Sázavou
Družstevní byt 3+1 po rek. ve ZR. Celk. 

2pl.: 77 m  Volný 02/2009

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.678.000,- Kè

13RD121 13RD136

Obec: Bystøice n. P.
Okres: Žïár nad Sázavou
Chata s vl. rybníkem  (pokoj., kùlna, 

2suché WC). Poz. 2625 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 740.000,- Kè

Obec: Lavièky
Okres:Žïár nad Sázavou
Stavební pozemek v obci Lavièky. Inž. 

2sítì na hr. pozemku. Poz.:1 000 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 320.000,- Kè

SLEVA!

13CH121

13BT140

13RD124

13RD124 13RD135 13RD145

Nabídnìte

pole, louky, zahrady

Tel.:724 829 093

vážnému zájemci 
k odkoupení 

na Bystøicku. 

NOVINKA!

13RD136

SLEVA!

Obec: Ždírec nad Doubravou
Okres: Žïár nad Sázavou
Rek. chata (místn. s kuch. koutem, 

2místn. na spaní, sklep. Poz.:760 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 370.000,- Kè

13RD142

NOVINKA!

Obec: Popice
Okres: Jihlava
Stavební parcela k výstavbì RD. Inž. 

2sítì zavedeny na poz.,Poz.:1120 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 715.000,- Kè

13PZ139 13PZ116

13RD128


