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HODY V BYSTŘICI SE VYDAŘILY

toto období, neodradil bystřické 
občany, aby se podívali na průvod 
s tradičními pajduláky, policajty, 
židovkou a židem k budově městské-
ho úřadu. Zde si děti mateřských škol 
vymohly otevření dveří od pana sta-
rosty a byl jim předán klíč od města. 
Slavnostní předání klíče proběhlo za 
doprovodu Bystřické kapely a bylo 

Tradičním bystřickým hodům letos 
přálo počasí, a to je vždy základ úspě-
chu. Zájem stánkařů byl v letošním 
roce opět větší než loni, řadu z nich 
jsme museli odmítnout, což svědčí 
o dobrém jménu těchto hodů. Poprvé 
jsme umístili na náměstí houpačky, 
ruské kolo a trampolínu, které společ-
ně se skákacím hradem vytvořily ten 
správný koloryt hodů a těšily se velké 
oblibě především u těch nejmenších.
Široká nabídka občerstvení a všech 
možných nápojů musela rovněž uspo-
kojit každého.

Program bystřických hodů byl 
zahájen v sobotu stavěním máje, které 
společně s vyzdobením bravurně zvlá-
dá místní Sbor dobrovolných hasičů. 
Neodmyslitelně tento rituál doprovází 
dechová hudba P. Slezáka. Následo-
valo vystoupení populární skupiny 
Kamelot se zpěvákem Romanem Hor-
kým a program sobotního odpoledne 
zakončila ohňová show historického  
společenství ohně a šermu AD INFI-
NITUM a vystoupení Rytířů Země 
zubra. Tato úspěšná vystoupení a zá-
jem bystřických občanů dávaly tušit, 
že se v hlavní den máme na co těšit.
   Ani silný ranní mráz, nezvyklý na 

V naší překrásné Zubří zemi 
najdete více než tucet tajuplných 
hradů. Jen málokterý z nich změnil 
svoji podobu tak jako hrad Skály 
u Javorku. Pokud jste se tzv. výpa-
dovou brankou museli před 15 lety 
plazit, dnes stejným místem projde 
vztyčený muž. I žena samozřejmě, 
aby mě feministky neplísnily… 

Jádro sesutého hradu vykopali 
v posledních 13 letech archeologové 
pod vedením PhDr. Ludvíka Belcre-

diho, vedoucího Archeologické-
ho ústavu Moravského zemského 
muzea v Brně. 

Loni v říjnu pozvali na své praco-
viště veřejnost a pro velký úspěch se 
koná i letos „Den otevřených dveří 
na hradě Skály“. Proběhne v sobotu 
27. října a zájemci se dozvědí nejen 
o historii hradu, ale na vlastní oči 
spatří mnohé cenné nálezy a sou-
časnou podobu zajímavé památky.

Pokračování na str. 6

Podrobnější informace na str. 6

HRAD OTEVÍRÁ SVÉ DVEŘEHRAD OTEVÍRÁ SVÉ DVEŘE



2. strana                                                                                             Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INZERCE

070529_IGNIS_LIMIT_SM.indd 1 29.8.2007 9:39:3



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                              3. strana

ZPRÁVY Z MĚSTA A POZVÁNKY

Ve dnech 12. až 14. října navští-
vila naše město delegace z družeb-
ního města Crimmitschau. Naše 
město navštívil starosta města 
Holm Günter, místostarosta Ulrich 
Wolf a zástupci „Podpůrného 
spolku partnerských vztahů města 
Crimmitschau“ manželé Kahlovi.

Němečtí hosté byli ubytováni 
ve Sporthotelu vedle sportovní ha-
ly. V průběhu soboty jsme si s na-
šimi hosty prohlédli zajímavosti 
blízkého okolí města. Ještě před 
začátkem našeho výletu jsme se 
zastavili na hřbitově u hrobu pana 
učitele Josefa Kšici, který dlouhá 

Návštěva z družebního města Crimmitschau

léta pomáhal vzájemnou družbu 
mezi městy Bystřice nad Pern-
štejnem a Crimmitschau organi-
zovat. V Crimmitschau na něho 
stále v dobrém vzpomínají a při 
každé návštěvě se zastaví s kyticí 
u jeho hrobu. Dále jsme s našimi 
hosty vystoupili na karasínskou 
rozhlednu a navštívili vítochovský 
kostelík, kde nám byl poskytnut 
odborný výklad od pana Hanu-
se. Z Vítochova jsme pokračovali 
do stylové hospůdky „Pohádka“ 
v Hlubokém. V odpoledních hodi-
nách si hosté prohlédli zrekon-
struované městské muzeum, Mu-

zeum malých motocyklů pana 
Františka Proseckého a kostel sv. 
Vavřince na náměstí. 

Celodenní program jsme zakon-
čili utkáním v bowlingu ve spor-
tovní hale. Při večerním turnaji ve 
sportovní hale bylo také dohod-
nuto konání „sportovních olympi-
ád“ družebních měst. Tuto tradici 
zahájí město Bystřice nad Pern-
štejnem v květnu příštího roku 
pozváním sportovců z družebních 
měst Crimmitschau z Německa 
a Vranov nad Topľou ze Sloven-
ska. Domníváme se, že založení 
této tradice ve sportovním odvětví, 
zejména pak v kolektivních spor-
tech, přispěje k navázání bližší 

spolupráce a přátelství nejen mezi 
radnicemi družebních měst, ale 
i mezi sportovci, studenty a obča-
ny družebních měst.

Návštěva z družebního měs-
ta Crimmitschau byla zakončena 
v neděli pozváním hostů na tradič-
ní podzimní hody. Hosté přivezli 
dětem z mateřské školy 2 kolo-
běžky, které pro tuto příležitost 
dětem věnoval „Podpůrný spo-
lek partnerských vztahů města 
Crimmitschau“. Ofi ciálně je dětem 
před radnicí předali starosta Holm 
Günter a místostarosta Ulrich 
Wolf.

Tajemnice MěÚ
JUDr. Eva Špatková 

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žïár nad Sázavou

terý 16.10. - støeda 31.10. 
vývìsní skøíò Mìstského úøadu Bystøice nad Pernštejnem

Prezentace výrobkù centra sociálnì aktivizaèních 
služeb pro seniory Vèela
Ú

se sídlem na Hornické 643 
v Bystøici nad Pernštejnem
Vás zve na

 tel.: 566 551 766, mob.: 777 155 374, e -mail: chps.bystrice@caritas.cz, http://www.zdar.caritas.cz

______________________________________________________

Prodej vystavených výrobkù
Pátek 2.11.-pátek 9.11.
9.00-16.00 hod. 
v prostorách Domu s peèovatelskou službou 
na Hornické ulici 643 v Bystøici nad Pernštejnem
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

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

LISTOPAD 2007 
Datum Název akce Místo Organizátor 

16.10.-31.10.2007 Prezentace výrobk� centra sociáln� aktiviza�ních služeb pro 
seniory V�ela (výv�sní sk�í� M�stského ú�adu v Byst�ici n.P.) 

nám�stí TGM 
Byst�ice n.P. 

Diecézní charita Brno – 
Oblastní charita Ž�ár n.S.

20.10.-13.11.2007 5. ro�ník výtvarné sout�že „O nejlepší strom roku 2007“, 
s podtématem „Strom a jeho plody“ 

Zvole – Základní 
škola ZŠ Zvole 

26.10.2007 Beseda s cestovatelem Ji�ím Kolbabou Sokolovna Jimramov �SŽ Míchov 
27.10.2007 Uzavírání silnic motorká�i (cca 14.30) nám�stí Byst�ice n.P. FATE & ŠIKULA 

28.10.-11.11.2007 Prodejní výstava „Sklen�ný sv�t“
(vernisáž 28.10. v 15.00 hod.) 

Vír – galerie „Na 
Bahnech“ Obec Vír 

listopad Tane�ní zábava  Sokolovna TJ Sokol, od.házené 
2.11.2007 Odpolední diskotéka VS KD KD 

2.-4.11.2007 Víkend s aerobikem Sportovní hala Roman Ondrášek, 
Lenka Velínská 

3.11.2007 Hodová zábava – hrají Pikardi V�chnov – KD  
3.11.2007 Koncert dechového orchestru ZUŠ VS KD ZUŠ a KD 
4.11.2007 Tradi�ní hody (14.30 hod. u máje) V�chnov Obec V�chnov 
4.11.2007 Turnaj ve volejbalu žen Sportovní hala Miroslav Felcman 
6.11.2007 To nejlepší z Fulghuma (program pražské Violy) 

(Miroslav Moravec �te povídky americ. spisovatele R. Fulghuma) 
d�tské odd�lení
M�stské knihovny

M�stská knihovna 
Byst�ice n.P. 

6.11.2007 21. Ochutnávka vín MS KD KD 
9.11.2007 Konference: Život a dílo prof. Antonína Bo�ka

(zahájení konference v 9.00 hod.) 
VS KD M�stské muzeum 

a M�sto Byst�ice 
9.11.2007 Anna rock (p�edhodová zábava) Píse�né SDH Píse�né
9.11.2007 Kinokavárna - ROMING VS KD KD 

9.-11.11.2007 Víkend s aerobikem Sportovní hala Michaela Hladká 

10.11.2007 Tradi�ní hody (14.30 hod. u máje) Vír Obec Vír, SDH Vír, TJ 
Jiskra Vír 

10.11.2007 Hodová zábava – hrají Bosorky Vír - KD  
10.11.2007 Hodová zábava – hraje ANNA rock Píse�né - KD  
10.11.2007 Koncert Balady a romance VS KD ZUŠ a KD 
10.11.2007 Tenisový turnaj ve �ty�h�e Sportovní hala KB Byst�ice n.P. 
11.11.2007 Tradi�ní hody (14.00 hod. u máje) Píse�né Obec Píse�né
11.11.2007 Turnaj ve florbalu juniorek Sportovní hala ZŠ Horní Brno 
12.11.2007 Václav Hude�ek – houslový koncert VS KD KD 
13.11.2007 Pravidelná sch�zka �len� Sdružení k�es	anských senior� pro 

region Byst�icko 
Orlovna SKS+Orel 

14.11.2007 Animované pásmo pohádek VS KD KD 
15.11.2007 Prodloužená VS KD KD 

15.-18.11.2007 Podzimní wellness víkend Sportovní hala Hana Kabrnová 
16.11.1007        Den studentstva – kulturn� vzd�lávací pásmo student� aula Gy.By. 
17.11.2007 Velká cena M�sta Byst�ice ve st�elb� ze vzduchových zbraní 

(9.00-15.00 hod.) 
Sport. st�elecký klub 

0303 Byst�ice n.P. 
VS KD 

17.11.2007 Vernisáž výstavy L.Šauera VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ 
21.11.2007 Vladimír Merta –koncert písni�ká�ské a folkové legendy VS KD KD 
24.11.2007 Kate�inská zábava – hraje ABC rock Št�pánov n.S. - KD �SŽ Št�pánov n.S. 
24.11.2007 V. Hubertský bál VS KD Lesní spole�. obcí s.r.o.
24.11.2007 Turnaj ve florbalu Sportovní hala ZŠ Horní Brno 
25.11.2007 Turnaj ve florbalu pro p�íchozí Sportovní hala Royal Rangers 
26.11.2007 Prázdniny sn� – divadelní p�edstavení, Háta Praha VS KD KD 
28.11.2007 �ert�v švagr – divadelní p�edstavení pro d�ti VS KD KD 
29.11.2007 Den otev�ených dve�í VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ 

Z jednání místní 
samosprávy v Domaníně

V neděli 14. října proběhl v Do-
maníně na hřišti po dlouhé sed-
mileté přestávce fotbalový turnaj 
amatérských týmů z okolních obcí. 
Krásné podzimní počasí přispělo 
k úspěchu této akce, který byl pro 
pořadatele podpořen vítězstvím do-
mácího týmu Domanína. Na dal-
ších pozicích se umístily týmy 
z Dalečína, Písečného, Lísku, Bohu-
ňova a Velkých Janovic.

Vážení občané,
podnikatelé, zástupci fi rem a orga-

nizací. Podáváme Vám informaci 
o plošné deratizaci v našem městě 
a žádáme Vás o spolupráci při reali-
zaci této akce.

Deratizaci budou provádět vyškole-
ní pracovníci fi rmy Asanační služby 
Ambrož – Eler, Hamry nad Sázavou 
ve spolupráci s Městským úřadem 
v Bystřici nad Pernštejnem

ve dnech 22. 10. – 20. 11. 2007
Obracíme se na majitele, nájemce 

a správce všech objektů se žádostí, 
aby před vlastní deratizací proved-
li preventivní opatření, která mají 
zamezit vstup hlodavců do objektů 

a přístup ke krmivům a potravinám.
Jde především o úklid sklepních 

prostor, suterénů, okolí domů, ukli-
zení míst pro umístění odpadních 
nádob, jímek a septiků, utěsnění vstu-
pů do budov, sklepních okének apod. 
Dbát na hygienické ukládání odpad-
ků a pořádek v chovech domácích či 
hospodářských zvířat.

Jen tak se omezí možnost úkrytu 
a obživy hlodavců a zvýší se účinnost 
deratizačního zásahu v obci.

Upozorňujeme občany, že v do-
bě probíhající deratizace je třeba 
zamezit volnému pobíhání domá-
cích zvířat, psů a koček bez dohledu 
chovatele. 

CHCETE BÝT V KATALOGU UBYTOVATELŮ?
Součástí právě probíhajícího 

projektu města Bystřice n.P. „Za 
poznáním Zubří země“ je i zho-
tovení katalogu ubytovatelů Bys-
třicka. Vyjde jako barevná brožura 
formátu A5 a zájemci z řad uby-
tovatelů od hotelů a ubytoven až 
po ubytování v soukromí v něm 

budou prezentováni stručnou cha-
rakteristikou a fotografi emi interi-
éru i exteriéru. 

Prezentace v katalogu bude zdar-
ma, stačí vyplnit dotazník a do-
mluvit se na fotografi ích. Zájemci 
o tuto službu mohou kontaktovat 
Turistické informační centrum 

Plošná deratizace v Bystřici nad PernštejnemPlošná deratizace v Bystřici nad Pernštejnem
Předejdete tak možným kompli-

kacím po náhodném požití nástrahy 
nebo uhynulého hlodavce Vaším zví-
řetem! Občané mohou své požadav-
ky na provedení deratizace případně 
poznatky z výskytu hlodavců nahlá-
sit na: sekretariát MěÚ 566 590 311 
nebo na odbor životního prostředí, 
566 590 325, 566 590 301, odbor 
bytového hospodářství 566 550 821.

Občané, kteří bydlí v RD nebo 
bytových domech v soukromém 
vlastnictví a mají poznatky z výsky-
tu nebo preventivně, mohou si objed-
nat položení jednorázového balení 
návnady ve svém objektu na náklady 
této akce.

v Bystřici nad Pernštejnem. Tele-
fon: 566 551 532, mail: info@bys-
tricenp.cz.

Dotazník bude dostupný na 
webové stránce Města Bystřice 
n.P: www.bystricenp.cz nebo na 
webové stránce mikroregionu Bys-
třicko: www.bystricko.cz.     -HJ-

O dva týdny dříve proběhla akce 
pro děti zvaná šipkovaná. Díky času, 
který věnovali přípravě rodiče a vlíd-
nému prostředí Borovinky, si toto 
nedělní odpoledne děti opravdu užily, 
o čemž svědčí jejich hojná a aktivní 
účast.

Začátkem října bylo zahájeno pra-
videlné úterní podvečerní cvičení pro 
ženy. Na první schůzce se pod vede-
ním slečny Novotné sešlo 9 žen, což 
je dobrým příslibem do budoucna.

Zdeněk Skula, předseda

Sňatky

29.9.  Jana Tomanová
          Pavel Dvořák

 
Narození

SRPEN 2007

  7.8. Marek Zich
10.8. Johana Musilová
10.8. Marek Musil  

Jubilanti

LISTOPAD 2007

Františka Šabartová             80 let
Drahoslava Šebková            75 let
Miloslav Matuška                75 let
František Janík                     70 let
Žofi e Šebestíková                 70 let
Jan Grézl                               70 let
Pavel Vyhlídal Ing.               70 let

Úmrtí

30.8.    Věra Rajnochová
  1.9.    Stanislav Karas
  3.10.  Antonín Šnajdr MUDr.
  8.10.  Ludvík Šikula

Plošná deratizace v Bystřici nad PernštejnemPlošná deratizace v Bystřici nad Pernštejnem
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 ZPRÁVY Z RADNICE

V období od 1.9. do 26.9.2007 do-
šlo na Bystřicku k 18 událostem za 
přítomnosti Hasičského záchranného 
sboru z Bystřice nad Pernštejnem. 
Z těchto událostí bylo 6 dopravních 
nehod, 8 technických pomocí, 2 po-
žáry, 1 technologická pomoc a 1 pro-
věřovací cvičení.

Nejzajímavější události:
Dne 15. září byl ohlášen požár lesa 

u obce Kobylnice. Jednalo se o požár 
hrabanky, který byl likvidován 3 jed-
notkami hasičů (HZS Bystřice n.P., 
SDH Bystřice n. P. a SDH Štěpánov 
nad Svratkou). Jednalo se o požár 
o rozloze 30 x 20 metrů. Způsobe-
ná škoda 0 Kč, Uchráněná hodnota 
200 000 Kč.

Dne 17. září došlo k dopravní ne-
hodě mezi Dolní Rožínkou a Stříte-
ží. Jednalo se o srážku nákladního 
a osobního automobilu. Při střetu 
došlo ke zranění řidičky osobního 
vozu. Jednotka HZS Bystřice n.P. za-
mezila dalšímu úniku provozních ka-
palin, provedla protipožární opatření 
a řídila provoz do příjezdu policie ČR.

Také dne 17. září došlo k požáru 
salónu ve Westernovém městečku 
nedaleko Zvole. Po příjezdu HZS 
Bystřice n.P. bylo zjištěno, že se jedná 
o prověřovací cvičení. Cvičení bylo 
simulováno na požár dřevěného stro-

Události HZS Bystřice n. P.Události HZS Bystřice n. P.
pu. Na místě dále zasahovaly 4 jed-
notky dobrovolných hasičů z Bys-
třice, Blažkova, Bobrové a Rožné. 
Požár byl likvidován třemi proudy 
C. Cvičení bylo zaměřeno na při-
pravenost jednotek, spolupráci HZS 
a SDH a na seznámení jednotek 
s možným nebezpečím při skuteč-
ném požáru. 

Dne 24.9. došlo k vážné doprav-
ní nehodě u obce Věžná. Jednalo se 
o nehodu jednoho osobního vozu, 
které se po nárazu do stromu přetoči-
lo na střechu. Náraz způsobil zranění 
1 dospělé osoby a 2 dětí. Na místě za-
sahovali ZZS Bystřice n.P., HZS Bys-
třice n.P. a vrtulník záchranné služby.
Po zdokumentování nehody Doprav-
ní policií, jednotka HZS Bystřice n.P. 
provedla odstranění následků doprav-
ní nehody. 

Dne 26.9. byl ohlášen požár rodin-
ného domu v obci Rozsochy. Jednalo 
se o požár dřeva v přízemní míst-
nosti, který byl uhašen pomocí vod-
ních hasících přístrojů. Po odvětrání 
zakouřeného prostoru pomocí agre-
gátu byly ohořelé zbytky vynešeny.
Na místě zasahovaly jednotky SDH 
Rozsochy, HZS Bystřice n.P., SDH 
Bystřice n.P., SDH Dolní Rožínka 
a ZBZS Dolní Rožínka.

Lukeš Petr

strávníky. V případě většího zájmu 
bude služba spuštěna začátkem roku 
2008. Občané, kteří projeví zájem 
o službu „dovoz jídel až do domu“ 
se mohou informovat a nahlásit pří-
mo na obecním úřadě jejich obce do 
30. 11. 2007.

Ale již v současné době je reali-
zován prodej obědů občanům města 
Bystřice n. P., a to způsobem osobní-
ho odběru stravy ve dvou výdejních 
místech. Jedná se o školní jídelnu 
ZŠ Nádražní, Nádražní 615 a školní 
jídelnu ZŠ T.G. Masaryka, Tyršova 
409, Bystřice nad Pernštejnem. Pro-
vozní doba výdeje stravy je od 11:00 
do 11:30 hodin. Cena oběda (kom-
pletní menu – polévka a hlavní jídlo) 
je 43,50 Kč včetně DPH. Občané 

VÝVAŘOVNA NOVĚ A LÉPEVÝVAŘOVNA NOVĚ A LÉPE
Dne 1. září 2007 zahájila fi rma 

GTH zařízení školního stravování 
s.r.o. provozování školní vývařovny 
v Bystřici nad Pernštejnem, Nádražní 
ulice č. 615. Tato činnost byla zahá-
jena na základě smlouvy s městem 
Bystřice nad Pernštejnem, jakožto 
majitelem uvedeného zařízení. Firma 
GTH byla vybrána v silné konkurenci 
zájemců o provozování této velkoku-
chyně, a to jako strategický partner 
města s cílem zvýšit kapacitu výroby. 

Vzhledem k této skutečnosti bych 
Vás rád seznámil s činností fi rmy a se 
službami, které občanům města Bys-
třice nad Pernštejnem nabízí. Společ-
nost GTH zařízení školního stravová-
ní s.r.o. je zařazena do sítě školských 
zařízení a je oprávněna k poskytování 
služby školního stravování, ale i služ-
by stravování dospělých. Jedná se 
o dceřinnou společnost fi rmy GTH 
CATERING, a.s., která patří do spo-
lečenství fi rem GTH, působících od 
roku 1990 na českém trhu, obecně 
uznávaného ve všech oblastech stra-
vovacích služeb. Tato společnost zís-
kala jako první česká fi rma v oboru 
gastronomických služeb mezinárodní 
akreditované certifi káty jakosti ISO 
9001:2000, ISO 14001:2004 a HAC-
CP. Měsíčně stravuje cca. 400 tis. lidí 
ve více než 50ti provozech v oblasti 
personálního, školního a armádního 
stravování.

Jako jeden z prvních kroků, smě-
řujících k naplnění cíle, bylo setkání 
zástupců společnosti GTH se zástup-
ci obcí mikroregionu Bystřicko. Toto 
setkání se uskutečnilo dne 4. října ve 
Štěpánově nad Svratkou. Zde byli 

zástupci obcí seznámeni s nabídkou 
služby „dovoz jídel až do domu“. 
Služba zde byla prezentována jako 
možnost dovozu teplých obědů do 
místa bydliště občanů (PO – PÁ, 
mimo svátků) a dále jako možnost 
dovozu jednoporcových jídel, kte-
rá jsou vakuově balená a zchlaze-
ná, lze je uchovávat v chladničce 
a ohřívat standardním způsobem např. 
v mikrovlnné troubě. Zájemci o tuto 
službu mají denní výběr ze 3 druhů 
teplých jídel a jedné polévky. To vše 
dle týdenního jídelního lístku. Objed-
návka bude provedena vždy nejpoz-
ději předchozí den odběru stravy, 
a to do 13.00 hodin (telefonicky nebo 
při závozu). Objednané jídlo bude 
doručeno na místo určení v době 
od 10.00 do 13.00 hodin, dodáváno 
v označeném jídlonosiči – majetek 
strávníka, nutnost pořízení dvou 
kusů tak, aby byla možná výměna. 
V případě zájmu občanů lze jídlo-
nosiče dodat za zvýhodněnou cenu. 
V současné době ještě není stanovena 
přesná cena, ale kvalifi kovaný před-
poklad je 40 – 45 Kč vč. 9% DPH od 
roku 2008. Tato cena bude jednotná 
pro danou obec a bude stanovena dle 
vyhodnocení zájmu a s ohledem na 
náklady na dopravu. O spolupráci při 
mapování zájmu o tuto službu byli 
požádáni zástupci obcí mikroregionu 
Bystřicko tak, aby společnost GTH 
mohla v nejbližší době tento zájem 
vyhodnotit a vypracovat konkrétní 
plán dopravy s konečnou cenou pro 

města mají v současné době výběr ze 
tří druhů teplých jídel a jedné polév-
ky. To vše dle předem stanoveného 
jídelního lístku, na základě které-
ho provádějí objednávky předem. 
Všichni občané Bystřice n. P., kteří 
by měli zájem o tuto službu, mohou 
kontaktovat přímo vedoucí školní 
vývařovny, a to na tel. číslech 724 
493 653 nebo 566 550 057, kde jim 
budou sděleny a vysvětleny podrob-
nější informace. Dále mohou osobně 
navštívit výdejní místo ZŠ Nádražní, 
kde se mohou zaregistrovat k odběru 
stravy. 

Na závěr mi dovolte, abych všem 
našim stávajícím i budoucím zákaz-
níkům popřál dobrou chuť a rozlou-
čil se heslem společnosti GTH „jídlo 
je radost“.

Jaroslav Hájek
oblastní ředitel GTH 

BEZPEČNOSTNÍ PRVKYBEZPEČNOSTNÍ PRVKY

V měsíci říjnu můžete vidět ve městě Bystřice nad Pernštejnem nové bezpeč-
nostní prvky pro bezpečnost a plynulost silničního provozu. Před Gymnáziem 
a II. Základní školou, a dále v blízkosti křižovatky ve směru na Věchnov jsou 
nově nastříkány přechody pro chodce v provedení 3D. Nové přechody budou 
pozitivně ovlivňovat chování jak řidičů vozidel, kteří „jsou“ nuceni zpomalit 
jízdu svého vozidla, tak i chování samotných chodců. Tyto nové přechody jsou 
nově provedeny na sil. II. a III. tř. tedy instalace je spjata s Krajským úřadem 
kraje Vysočina, resp. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, cestmis-
trovství Bystřice nad Pernštejnem. 

Dalším psychologickým prvkem „bezpečnosti a plynulosti silničního provo-
zu“ je instalace informačních uvítacích tabulí, které informují řidiče vozidla, že 
se nacházejí v obci, tedy v oblasti s omezenou rychlostí 50 km/hod. Tato tabule 
se nachází u Stavebnin Zeman a druhá je instalována na ul. Rácová u křižovat-
ky s ul. Zahradní, ze směru Nového Města na Moravě. Tyto informační tabule 
byly instalovány z grantu Ministerstva dopravy a České pojišťovny, do kterého 
se Město Bystřice nad Pernštejnem zapojilo.           

 Odbor dopravy a SH 
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ZPRÁVY Z MĚSTA A OKOLÍ

Čtyři prohlídky hradu jsou 
naplánovány v 10.00, 11.00, 14.00 
a 15.00 hodin. Nejlépe zaparkujete 
hned za mostkem na konci Nového 
Jimramova a stačí vyjít po červené 
značce půl kilometru ke zřícenině. 
Na loňských snímcích představu-
jeme část nálezů z hradu Skály 
a výpadovou branku.

Text i foto: Hynek Jurman

HODY V BYSTŘICI SE VYDAŘILY

Legendy tvrdí, že Trenkova rokle 
v údolí Bobrůvky-Loučky skrývá 
poklad. Má být ukrytý pod kame-
nem, na němž jsou vyryté zkřížené 
nůž a vidlička. Generace jej hleda-
ly, všechno marné! Až letos 17. září 
našel nejmenovaný badatel kámen, 
který zhruba odpovídá legendě. 

Společnost Františka Kroha se 
vzápětí vypravila do lůna krásné 

LIDÉ BYSTŘÍ, A LIDÉ TUPÍ…
Už dva roky přibližujeme v naší 

oblíbené rubrice bystré a moudré 
rodáky a občany Bystřice. Kromě 
nich však mezi námi žijí i mnozí 
méně bystří, nebál bych se přímo říci 
tupí. Takoví lidé rádi navštěvují vždy 
v pátek večer noční klub „Ferko“, jak 
se baví je jejich věc, ale nikdy jim 
nestačí konzumace přímo v klubu. 
Nápoje ve skle si pokaždé berou i na 

cestu, hodí to do sebe velmi rychle, 
a sklem pak praští o silnici. Nepama-
tuji jedinou sobotu, kdy by ve Vírské 
ulici neležely ráno stovky střepů.

Co s tím? Napadají mě dvě mož-
nosti. První spočívá v tom, že by 
jim „Ferko“ prodávalo na cestu pití 
v plastových obalech. Druhou mož-
ností je udělat z tupých konzumentů 
lidi bystré. Ale jak?                        -hj-

NAŠEL SE TRENKŮV POKLAD?

Městské muzeum a Město Bystři-
ce nad Pernštejnem srdečnou zvou 
občany města z řad odborné i laické 
veřejnosti na konferenci o bystřickém 
rodákovi prof. Antonínu Bočkovi. 
Konference a připravovaný „Sbor-
ník“ jsou věnovány 160. výročí úmrtí 
tohoto historika a archiváře. 

Z oslovených osobností působících 
v oblasti historických věd a archiv-
nictví poskytli svůj odborný příspě-
vek PhDr. Ivan Štarha, PhDr. Hubert 
Valášek, CSc. a Mgr. Jana Blažková 
z Moravského zemského archivu v 
Brně, Doc. Jaroslav Teplý z Filozo-
fi cké fakulty v Pardubicích a prof. 
Zdeněk Měřínský z Archeologického 
ústavu Filozofi cké fakulty v Brně. 
Vedle těchto příspěvků se ve „Sbor-
níku“ objeví i obsáhlá práce místního 
badatele Ing. Petra Dvořáčka a pří-
spěvek Ing. Hynka Jurmana. Úvodní 
slovo ke „Sborníku“ napsal ředitel 
městského muzea PhDr. Vladimír 
Cisár. Vedle těchto příspěvků našich 
současníků se ve „Sborníku“ objeví i 
studie prof. PhDr. Ladislava Hosáka, 
DrSc., který působil na Katedře his-
torie Filozofi cké fakulty v Olomouci. 
Prof. Hosák zemřel v roce 1972 a pří-
spěvek nám poskytl jeho syn MUDr. 

Dokončení ze str. 1

v letošním roce o to slavnostnější, že 
se jej zúčastnila delegace z partner-
ského města Crimitschau. Pro děti 
pak čekalo další překvapení, když 
si odnesly od hostů 2 zbrusu nové 
koloběžky. Krátce na to byl na hlav-
ním podiu zahájen hlavní program. 
Dechový orchestr ZUŠ s dirigentem 
p. Makovským odvedl tradičně vel-
mi dobrý výkon a všichni jsme obdi-
vovali mladé hudebníky, jak dokázali 
hrát se zmrzlými prsty. Sluníčko stá-
le ještě svoje blahodárné paprsky na 
podium nevyslalo. O trochu více slu-
níčka už měly malé tanečnice aero-
biku – Růžové panterky a Lemouni 
z Madagaskaru z DDM, které se 
líbily. Závěr tanečního bloku završil 
národopisný soubor Groš z Dolní 
Rožínky. Diváci potleskem nešetřili 
a tento soubor si to rozhodně 
zasloužil. A to se již připravovala 
soutěž v pojídání bramborových ši-
šek s mákem za účasti špičkových 
jedlíků v čele s K. Hamerským. Sou-
těž moderoval prezident Agentury 
„Dobrý den“, která eviduje všechny 
možné rekordy a navrhuje i zápisy 
do Guinessovy knihy rekordů. Soutěž 

nevyhrál nikdo jiný než největší favo-
rit – K. Hamerský, který za 20 minut 
snědl 2.444 g bramborových šišek 
s mákem, čímž vylepšil nejlepší čes-
ký rekord vytvořený v loňském roce 
v Bystřici n. P. o 54 g.

Cimbálová muzika Slovácko 
mladší se zpěváky J. Šmukařem 
a K. Grufíkovou měla mimořádný 
úspěch a kdyby nebylo třeba připra-
vovat soudní stolici na tradiční ortel, 
hráli by snad do večera. Vystoupení 
Rytířů Země zubra má tradičně vyso-
kou úroveň a těšilo se i tentokrát vel-
kému zájmu diváků. 

Tradiční ortel se souzením berana 
doznal personálních změn. Vzhle-
dem k tomu, že se stále nedaří berana 
za lumpárny, které ve městě vyvádí, 
odsoudit a hlavu mu katem setnout, 
do soudní stolice byly povolány dvě 
ženy, a to prokurátorka a soudkyně. 
Bohužel, ani tato změna nevedla k lep-
šímu. I když obě slibovaly a dušovaly 
se, že to dokáží, opak byl pravdou.

Ale tak to asi má být. Úspěšný 
den završilo vystoupení Bystřické 
kapely, která hrála k tanci i poslechu 
u máje.                             M. Špaček

ŽIVOT A DÍLO PROF. ANTONÍNA BOČKAŽIVOT A DÍLO PROF. ANTONÍNA BOČKA
Ladislav Hosák, který je dědicem 
autorských práv svého otce. Rovněž 
tak se ve „Sborníku“ objeví postřehy 
místního badatele, historika a kroni-
káře Bohuše Schwarzera, zemřelého 
v roce 2004. Součástí „Sborníku“ 
bude CD nosič s obrazovými přílo-
hami dokumentujícími život a dílo 
Antonína Bočka. „Sborník“ v ceně 
100,- Kč bude k dispozici přímo na 
konferenci a po ukončení této akce 
bude v prodeji v Informačním centru 
v Bystřici nad Pernštejnem.

Konference se bude konat 9. listo-
padu 2007 od 9,00 hodin v Kulturním 
domě v Bystřici nad Pernštejnem. 
Pořadatelé konference budou u pre-
zence vybírat účastnický poplatek 
100,- Kč, ve kterém je pro účastníka 
konference zahrnuta cena oběda a ob-
čerstvení v průběhu konference. 
Muzejní rada, která tuto akci připra-
vuje pod hlavičkou Městského muzea 
a Města Bystřice nad Pernštejnem, si 
od tohoto projektu slibuje nejen kon-
frontaci názorů odborné veřejnosti 
na osobu Antonína Bočka, ale i při-
blížení jména, života a díla tohoto 
bystřického rodáka laické veřejnosti.

Předsedkyně muzejní rady:
JUDr. Eva Špatková

HRAD OTEVÍRÁ SVÉ DVEŘEHRAD OTEVÍRÁ SVÉ DVEŘE
Dokončení ze str. 1

přírody s krumpáčem. Našli její 
členové poklad barona Trenka?

Nechtějí říct. Okolnosti naleze-
ní pokladu vždycky halí tajemství. 
Média zaostřila a pokladu věnovala 
pozornost! Uvidíme, co další dny 
přinesou.

Více o Trenkově rokli najdete 
v našem seriálu „Omyly tradované“.

-HJ-

S přicházejícím podzimem oče-
káváme nárust nezaměstnanosti, do 
evidence budou přicházet sezonní 
pracovníci a také živnostníci, jejichž 
živnosti jsou svázány s počasím nebo 
se službami /stavební obory, kucha-
ři, číšníci…/ Stále je malá nabídka 
zaměstnání jen  na ranní směnu, či na 
zkrácený pracovní úvazek ze strany 
zaměstnavatelů. Takové zaměstnání 
by využily zejména ženy s malými 
dětmi a také klienti se zdravotním 
postižením.

K 12. 10. 2007 evidujeme celkem 
911 uchazečů, z tohoto počtu je jich 
873 dosažitelných. Počet uchazečů 
odpovídá  míře nezaměstnanosti ve 
výši 8,8 % .

Od 1. 10. 2007 do 12. 10. 2007 se 
nově zaevidovalo celkem 47 a ve stej-
ném období vyřadilo 13 uchazečů. 
V nabídce máme od 61 podnikatel-
ských subjektů 98 volných pracov-
ních míst. Enormní zájem o kovo-
řemeslníky, zejména zámečníky 
a soustružníky trvá.

SITUACE V MIKROREGIONU
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Zubní pohotovost k říjnu
a listopadu 2007

ŘÍJEN
27.10.2007  MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka
      MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
28.10.2007 MUDr. Ondřej Bartoš, Dolní 22, Nové Veselí
      MUDr. Marie Šenkýřová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

LISTOPAD
3.11.2007  MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí
    MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
4.11.2007 MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko
    MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár nad Sázavou
10.11.2007 MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš
    MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
11.11.2007 MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n.M.
    MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice
17.11.2007 MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka
    MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n.P.
18.11.2007 MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě
    MUDr. Milena Koutková, Studentská 7, 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 pracovního klidu: 

Nemocnice U sv. Anny, tel.: 543 183 431

„Být nechtěný je nejhorší nemoc, 
jaká může člověka potkat. 

Jedinou možnou léčbou jsou 
ochotné sloužící ruce a srdce, jež 
nepřestávají milovat.“ 

Právě tato myšlenka dobročinné 
Matky Terezy se stala základním 
mottem Charitní pečovatelské služ-
by se sídlem v Bystřici nad Pern-
štejnem, která má svou pobočku ve 
Žďáře nad Sázavou a v Nedvědici.

Charitní pečovatelská služba spa-
dá pod Oblastní charitu Žďár nad 
Sázavou. Zařízení poskytuje službu 

Charita nabízí péči všem potřebnýmCharita nabízí péči všem potřebným
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé 
sociální situaci a nejsou schopni 
se z důvodu stáří či zdravotního 
postižení postarat vlastními silami 
o sebe a svou domácnost. Jejím cílem 
je poskytnout uživatelům fyzickou 
a psychickou oporu a zlepšit tak kva-
litu jejich života. 

Mezi poskytované služby patří 
zejména zajištění chodu domácnosti 
(nákupy, úklid, praní a žehlení prá-
dla apod.), zajištění osobní hygieny, 
koupele, pedikúra, donáška obědů, 
příprava a podání stravy. Zároveň je 
možné využít i nabídky doprovodu 
a dovozu k lékaři a na úřady, dohle-
du, pomoci při oblékání, při chůzi. 
Nezbytný je mnohdy i pouhý lidský 
kontakt, protože pouhé naslouchání 

a vypovídání se, bývá pro člověka, 
který je osamocen, velmi důležité. 
Pečovatelky jsou k dispozici vždy 
ve všední den od 7.00 do 15.30 hod. 
Pečovatelské úkony jsou z části hra-
zeny příjemcem služby. 

„Služba není poskytována pouze 
lidem, kteří žijí v Domě s pečova-
telskou službou na Hornické ulici. 
Nabízíme péči všem lidem, kteří 
naši pomoc potřebují, tedy i těm, 
o které nemůže být během dne posta-
ráno prostřednictvím rodinných pří-
slušníků,“ řekl Miroslav Prudký, 
vedoucí Charitní pečovatelské 
služby. Případní zájemci o službu 
mohou pana Prudkého kontakto-
vat na telefonním čísle 566 551 766 
nebo na 777 155 374. Tisková zpráva ze dne 3.10. 2007

Diecézní charita 
Brno

Oblastní charita 
Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 
Žďár nad Sázavou

Jednou z aktivit, kterou zařízení 
poskytuje, je projekt „Včela – centrum 
sociálně-aktivizačních programů pro 
seniory“. Senioři se pravidelně schá-
zejí v přízemních prostorách Domu 
s pečovatelskou službou v Hornické 
ulici v Bystřici nad Pernštejnem, 
a to v každý všední den mimo středu 
(pondělí od 9.00 do 12.30 hod., úte-
rý od 9.00 do 14.00 hod., čtvrtek od 
12.00 do 14.00 hod. a pátek od 9.00 
do 12.30 hod). Náplní setkání jsou 
zejména výtvarné techniky, kerami-
ka, pohybové aktivity, návštěvy kul-
turních akcí, vzájemné popovídání 
či zazpívání si apod. Ani tato služba 
není podmíněna pobytem v Domě, 
naopak je otevřená všem zájemcům 
a je poskytována zdarma.

Město Bystřice nad Pernštejnem  
začalo plánovat sociální služby od 
listopadu 2005. Tento proces trval 
více než rok a půl a podíleli se na 
něm zástupci poskytovatelů, uživa-
telů a zadavatelů sociálních služeb. 
Za poskytovatele bych jmenovala 
Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, 
která v našem městě provozuje Cha-
ritní pečovatelskou službu, Klub 
seniorů Včela, Centrum pro rodiče 
s dětmi Kopretina, nízkoprahový klub 
Nadosah- centrum prevence, Klub 
v 9, další je Sdružení Nové Město 
na Moravě, které zřizuje Občan-
skou poradnu a Centrum pro zdra-

Komunitní plán sociálních služeb města Bystřice nad Pernštejnem na období 2008-2016
votně postižené kraje Vysočina. 
Z uživatelů sociálních služeb to by-
li především senioři, zdravotně 
postižení občané, rodiče s dětmi, 
studenti a občané města, kteří měli 
zájem o tuto problematiku. Jako 
zadavatel vstupovalo do plánování 
město Bystřice nad Pernštejnem 
(blíže se dozvíte o soc. službách na  
www.bystricenp.cz).

Podstatou komunitního plánování 
je zapojení široké veřejnosti do toho-
to procesu, zjištění potřeb obyvatel 
města a na základě dialogu zúčastně-
ných naplánovat služby, které budou 
dostupné, kvalitní a budou korespon-

dovat s požadavky uživatelů.
V Bystřici n.P. jsme se zabývali 

plánováním služeb pro cílovou sku-
pinu – Rodina, děti a mládež a Senio-
ři a zdravotně postižení. Potřeby 
a požadavky občanů jsme zjišťovali 
prostřednictvím dotazníků, veřej-
ných setkání a především díky čle-
nům pracovních skupin. 

Finální podoba komunitního 
plánu vznikla na základě připomín-
kového řízení, které proběhlo na 

Zubní ordinace 
MUDr. Olgy Čumplové, 

poliklinika, Bystřice n. P., 
oznamuje 

možnost registrace nových pacientů

veřejném setkání, dále v pracovních 
skupinách a radě města. Dne 19.9. 
2007 schválilo Zastupitelstvo města 
Bystřice n.P. komunitní plán sociál-
ních služeb, tím se tento dokument 
stal závazným pro plánovací období 
2008-2016 a měl by být v tomto ter-
mínu zrealizován. (Podrobná podo-
ba Komunitního plánu v následují-
cím čísle novin Bystřicko)

Drahomíra Lukšová 
ved. odboru soc. věcí a zdravotnictví 

V první půli října jsme obdrželi 
dobrou zprávu, že město dostane 
dotaci ve výši 4,5 mil. Kč na část 
rekonstrukce domu s pečovatelskou 
službou na ulici Hornické. Špatná 
zpráva byla ta, že celá suma musí být 
proinvestována do konce tohoto roku. 

I přes tento šibeniční termín se 
nám podařilo v daném termínu do-
hodnout s fi rmou PKS výměnu 
oken, venkovních dveří a zábradlí 
u balkónů. Dohoda byla možná hlav-
ně díky tomu, že byla s předstihem 
vypracována projektová dokumenta-
ce a vyřízeno stavební povolení. Ne 
nadarmo staré úsloví říká „štěstí přeje 
připraveným“, což v tomto případě 
platí doslova.

Štěstí přeje připravenýmŠtěstí přeje připraveným
Projektová dokumentace byla vy-

pracována jako celková rekonstrukce 
domu s pečovatelskou službou za část-
ku 35 mil. Kč. Proto je nutné jednot-
livé opravy rozdělit do několika etap 
a postupně zajišťovat další peníze. 

Na schůzce s občany domu s pe-
čovatelskou službou jsme spolu se 
starostou Karlem Pačiskou, vedoucí 
odboru bytového hospodářství Věrou 
Vančovou, vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Drahomírou Luk-
šovou a zástupci pečovatelské služby 
popsali průběh, rozsah a harmono-
gram prací, které budou probíhat tak, 
aby obyvatelé domu byli co nejméně 
zatíženi a obtěžování.

Josef Vojta, místostarosta  
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ZAJÍMAVOSTI

V listopadu letošního roku uplyne 
rovných 50 let od dokončení vodní-
ho díla Vír. Slavnostní akt předání 
tohoto vodního díla veřejnosti se 
uskutečnil za přítomnosti tehdejší-
ho ministra stavebnictví Emanuela 
Šlechty dne 9. listopadu 1957.

V souvislosti s tímto výročím 
vyhlásil také státní podnik Povodí 
Moravy ke dni 1. února 2007 výtvar-
nou soutěž pro děti a mládež na téma 
přehrada Vír a její začlenění do živo-
ta tamních obyvatel s názvem „Život 
u Vírské přehrady“. Soutěž byla 
určena dětem mateřských škol, žá-
kům základních a středních škol, 
domovům mládeže a dětským domo-
vům Bystřického mikroregionu. 

Soutěžní práce se vyznačovaly 
vnímavostí jednotlivých autorů vůči 
prostředí, v němž žijí, originalitou 
výtvarného provedení a v neposlední 
řadě i profesionalitou vedení ze stra-
ny pedagogů. Vyhodnocení soutěže 
proběhlo 10. 10. 2007 a vzhledem 
k souhrnnému charakteru výtvar-
ných prací a věkové struktuře jejich 
autorů udělila porota celkem 11 cen 
ve třech věkových kategoriích. 

Vyhodnocení soutěže „Život u Vír-
ské přehrady“

Kategorie do 5 let
1. Jana Čechová, 5 let, MŠ „Korál-

ky“ Bystřice nad Pernštejnem,Vír + 
ryby + voda – to je fajn!, kombino-
vaná technika – pastel, fi x

2. Lukáš Uhlíř, 5 let, MŠ „Pohád-
ka“ Bystřice nad Pernštejnem, Hráz 
Vírské přehrady, kombinovaná tech-
nika, malba, fi x

3. Adéla Skoumalová, 5 let, MŠ 
Vír, Ryby v přehradě, kresba

Cena nejmladšímu malíři
Lukáš Matějů, 3 roky, MŠ „Pohád-

ka“ Bystřice nad Pernštejnem, Na 
hrázi přehrady, malba

Kategorie do 10 let
1. Marie Nedomová, 6 let, ZŠ 

Štěpánov nad Svratkou, Vírské ryby, 
malba

1. Aleš Fiala, 10 let, ZŠ Zvole, 
Vírská přehrada, malba

2. Martina Praislerová, 7 let, ZŠ 
Štěpánov nad Svratkou, Labutě na 
Vírské přehradě, olejový pastel

3. Alena Konečná, 6 let, MŠ 

50. let vodního díla Vír

Rovečné, Na hrázi přehrady, kombi-
novaná technika

Kategorie do 15 let
1. Pavlína Martínková, 15 let, 

Gymnázium Bystřice nad Pernštej-
nem, Podzimní vír barev na Vírské 
přehradě, kombinovaná technika, 
tempera

2. Terezka Juračková, 11 let, ZŠ 
Rozsochy, Voda, kombinovaná tech-
nika

3. Filip Halva, 12 let, ZŠ Štěpá-
nov nad Svratkou, Podzim na Vírské 
přehradě, kombinovaná technika, 
tempera, tisk

Cena generálního ředitele za 
kolektivní práci

Kolektiv autorů ZŠ Vír, 7–12 let, 
ZŠ Vír, nástěnný kalendář Vírská pře-
hrada 2008, kombinovaná technika.

Vodní dílo Vír I
Myšlenka postavit na řece Svrat-

ce několik menších přehrad, které by 
regulovaly kolísání průtoků v jejím 
povodí, se objevila již v roce 1911. 
Návrh na stavbu pouze jedné velké 
nádrže v údolí nad obcí Vír a její 
následnou přípravu však přerušily 
události druhé světové války. Přesto, 
a to i po zákazu okupačních úřadů, 
byla velká povodeň v povodí Svrat-
ky v březnu 1941 impulsem pro sku-

pinu mladých inženýrů v čele s Ing. 
Františkem Tomanem k intenzivní 
práci na rozpracování návrhu. Díky 
této projekční připravenosti se pak 
s vlastní realizací projektu mohlo 
začít krátce po skončení války.

Stavba vodního díla byla povolena 
výměrem Zemského úřadu v Brně 
v květnu 1946 a zahájena v roce 
1947. Započaly přípravné práce, 
během nichž byl mimo jiné v obci 
Korouhvice otevřen kamenolom 
a budovala se příjezdová cesta na 
staveniště. Vodoprávní projednání 
stavby proběhlo v roce 1948 a roku 
1949 začala příprava základů hráze. 
Celá stavba skončila roku 1957.

Charakteristika vodního díla
Vodní dílo Vír I bylo koncipováno 

jako soubor na sebe navazujících sta-
veb, které měly umožnit komplexní 
využití vodního zdroje. Je situováno 
v profi lu nad obcí Vír a vzdutí vody 
od hlavní hráze dosahuje až k obci 
Dalečín. Stavba si vynutila vystěho-
vání 143 obyvatel z obce Chudobín 
a 105 občanů z části obce Korouh-
vice. Hlavním článkem souboru je 
betonová gravitační hráz s osou ve 
tvaru oblouku poloměru 305,7 m. 
Nade dnem údolí dosahuje hráz výš-
ky 66,2 m, její koruna je široká 9 m 

a dlouhá 390 m.  Uvnitř hráze jsou 
v několika úrovních umístěny čty-
ři revizní chodby sloužící k měření 
provozních stavů – vztlaků, průsaků 
a pohybů tělesa hráze. Spodní výpus-
ti nádrže tvoří dvě potrubí o průměru 
1 800 mm na straně návodní, která 
jsou na straně vzdušní postupně 
zredukována na 1 600 mm. Na pra-
vé straně při patě hráze se nachází 
budova vodní elektrárny. 

Hydroenergetické využití 
S využitím vodní energie na vod-

ním díle Vír se počítalo již od prvních 
projektů. Vodní elektrárna Vír I se 
nachází na pravobřežní vzdušné patě 
hráze a její stavba probíhala součas-
ně s výstavbou přehradní hráze. Ve 
špičkovém provozu pracuje elektrár-
na s větší turbínou, v průběžném pak 
s turbínou menší, zajišťující odběr 
vody na úpravnu vody Švařec. 

Vodní elektrárna Vír II je provo-
zována jako průběžná. Systém při-
vedení vody na elektrárnu sestává 
z vtokového objektu situovaného na 
pravém břehu asi 130 m nad hrází, 
štolového přivaděče zaústěného do 
vyrovnávací komory a potrubí o díl-
ce 30 m a průměru 1,8 m s uzavíra-
telným rychlouzávěrem. 

Vír I jako vodárenská nádrž
Vodní dílo Vír vzniklo za účelem 

regulace průtoku v povodí Svratky, 
ale jeho význam byl hned v počát-
cích provozu rozšířen o využití pro 
vodárenské účely. Důvodem byl roz-
voj důlní těžby uranové rudy na Bys-
třicku ovlivňující množství a kvalitu 
podzemních vod a z toho vyplývající 
nutnost nového zdroje vody. V údolí 
pod hrází Vír I tak byla dodatečně 
postavena úpravna vody a vodovod-
ní přivaděče do Bystřice nad Pern-
štejnem a dalších obcí. Později bylo 
připojeno Nové Město na Moravě 
a Žďár nad Sázavou. Roku 1986 byla 
kolem nádrže a v jejím okolí vyhlá-
šena pásma hygienické ochrany. Na 
vodárenském významu nabyla nádrž 
výstavbou oblastního vodovodu 
s úpravnou vody ve Švařci, který 
vznikal v letech 1988–2001. Voda 
z této úpravny napomáhá v zásobová-
ní Brna a jeho okolí pitnou vodou. 

Povodí Moravy

Poslední prázdninový víkend, 
který mnozí využívali ke slast-
nému lenošení, orchestr již pilně 
pracoval. V sobotu 1. září proběh-
lo celodenní soustředění, v jehož 
polovině se k nám přidal i DPS 
Studánka. Výsledkem společné 
práce byl koncert 2. září pořádaný 
k 100. výročí založení Charitní-
ho domu na Moravci. Koncert se 
povedl a skladby a písně potěšily 
mnoho zúčastněných.

Repertoár nacvičovaný na sou-
středění zazněl i na druhém záři-
jovém koncertu. Orchestr hrál 22. 
září na nádvoří Státního hradu 
Pernštejna při zahájení již tradič-
ního Podzimu na Pernštejně. Jeho 

Orchestr N. Kyjovského – pozvánka 
na koncert Balady a romance

součástí byl i Jarmark potřebných, 
který je pořádán pro handicapova-
né děti a mládež z ústavů sociální 
péče. Nádherné počasí, milí poslu-
chači a kouzelná dominanta hradu, 
to vše umocnilo kouzlo okamžiku. 
Prohlídka hradních interiérů, 
vyzdobených krásně naaranžova-
nými květinami a plody podzimu, 
společně s pochvalou a nabídkou 
dalších vystoupení od paní kaste-
lánky Evy Škrabalové, byla krás-
nou tečkou za slunečným dnem.

A co čeká orchestr dál? Rádi by-

chom vás pozvali na trošku neob-
vyklý koncert, než na jaký jsou 
naši posluchači zvyklí. 

Když jsme v červnu 2007 vystu-
povali s orchestrem v německém 
Crimmitschau, připravili jsme si 
v rámci programu pro mládež 
moderní repertoár. Skladby měly 
úspěch a tak vznikl nápad uspo-
řádat koncert složený jen z těchto 
kusů také v Bystřici. Přemýšleli 
jsme, koho pozvat ke spolupráci. 
Volba padla na rockovou skupinu 
ARZENAL. Někteří členové se 

sice tvářili mírně vyděšeně, ale 
nakonec se rozhodli, že do toho 
půjdou s námi. A tak teď se všichni 
pilně připravují a cvičí. Můžete se 
těšit na fi lmové melodie, rockové 
balady např. od E. Preslyho, 
Simona a Garfunkela, Pink Floyd, 
Metallicy a dalších. 

Přijďte si odpočinout, zavzpo-
mínat a třeba si i zazpívat. Srdeč-
ně vás zveme v sobotu 10. lis-
topadu v 19.30 ve velkém sále 
Kulturního domu v Bystřici nad 
Pernštejnem na koncert ARZE-
NAL a Orchestr N. Kyjovského 
- Balady a Romance. Moc se na 
vás těšíme.

Lenka Macháčková
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ŠKOLSTVÍ

Ve dnech 3. – 6. 10. 2007 uspo-
řádalo Gymnázium Bystřice nad 
Pernštejnem poznávací zájezd po 
nejkrásnějších místech Bavorska 
a Rakouska. 

Akce se zúčastnilo 44 studentů 
naší školy, především němčinářů. 
Program poznávacího zájezdu byl 
velmi nabytý. Po nočním přejezdu ze 
středy na čtvrtek nás hned ráno přiví-
talo hlavní město Bavorska, Mnichov. 
Prohlédli jsme si Olympijský areál, 
historické centrum a v poledne jsme 
se přesunuli dále na jih k nejpohád-
kovějšímu zámku na světě, k zámku 
Neuschwanstein. Zde jsme absolvo-
vali prohlídku a krátkou procházku 
barevnou podzimní přírodou kolem 
zámku. V pozdních hodinách na nás 
čekala večeře a nocleh ve studentské 
ubytovně v rakouském Innsbrucku.

Po prohlídce Innsbrucku jsme ještě 
absolvovali prohlídku druhého pohád-
kového zámku Ludvíka II. Bavorské-
ho na jezeře Chiemsee. Německé Ver-
sailles nás, bohužel, přivítalo pořádnou 
sprchou, ale ani ta nám nezkazila 
dojem z nádhery zde vybudované. 
Všichni doufali, že se počasí umoudří. 

Za pohádkovými krásami
Při příjezdu do Berchtesgadenu 

nám ale bylo jasné, že nám štěstí 
nepřeje. Osud a počasí chtělo tomu, 
abychom místo letního sídla největší-
ho tyrana 
všech dob, 
s h l é d l i 
jeden z 
n e j r o z -
sáhlejších 
s o l n ý c h 
dolů v 
Německu 
a myslíme, 
že nikdo 
n e b y l 
zklamán. 
Orlímu hnízdu, jak je také nazýváno 
Hitlerovo letní sídlo, jsme, bohužel, 
museli jenom zamávat ze břehu jeze-
ra Königsee, protože bylo zastřeno 
zcela nepropustnou mlhou.

Večer jsme se ubytovali v Sal-
zburgu a těšili se na přejezd domů, 
který byl doplněn dvěma plánovaný-
mi zastávkami. Nejdříve prohlídka 
rodiště W.A.Mozarta, nádherné měs-

to Salzburg a poté německé Passau na 
soutoku tří řek, Innu, Ilzu a Dunaje. 
Obě místa nám zpestřila dlouhé puto-
vání. 

I přes 
v r t o c h y 
p o č a s í 
jsme měli 
možnost 
shlédnout 
to nejlepší 
z tohoto 
k o u s k u 
E v r o p y 
a myslí-
me, že se 
akce vel-

mi podařila, jak také dokládají slova 
zúčastněných studentů.

Tento poznávací zájezd se mohl 
uskutečnit také díky velkorysé 
fi nanční pomoci MÚ Bystřice n. 
P., který tuto akci na základě naší 
žádosti podpořil částkou 21.000,-.
Mnohokrát děkujeme! Cena, kte-
rá na každého studenta byla díky 
grantu snížena o příjemných pár 

stokorun, se stala přijatelnější 
a zájezd tak dostupnější pro celou 
řadu studentů, kteří rovněž děkují 
za podporu.

Mgr. David Veselý, 
Mgr. Pavla Filipová

Putování očima našich studentů:
Co vám nejvíce utkvělo v paměti?
Asi zámky Neuschwanstein a Her-

renchiemsee, ale ani na skluzavku 
v solných dolech se nedá zapomenout.

(Lenka Trdá)
Mně se líbilo v Alpách v krásných 

podzimních barvách. A konkrétně 
nejvíc zámek Neuschwanstein. 

(Martina Hájková)
Jeli byste znovu či tuto oblast 

doporučili ostatním?
Osobně si myslím, že zájezd vyčer-

pal všechny možnosti, stihli jsme nav-
štívit opravdu hodně památek a při-
tom se ani moc neunavili. Proto bych 
určitě tuto oblast navštívila znovu.
    (Renata Peňázová)

Myslím, že do stejné oblasti bych 
hned znovu nejel, ale tak za 10 let, 
proč ne. Kdo má možnost, ať neváhá 
a jede, bylo to totiž exkluzivní. 

(Jakub Rejda)

Ve dvou zářijových týdnech odje-
li naši šesťáčci na prima výlet. Výlet 
ne tak doslova, ale na tzv. Expedici 
TAJKAN. Konala se na Podmitrově, 
kde se nově vytvořené třídní kolekti-
vy poznávaly. Program jim vytvořilo 
centrum NADOSAH. Za přítomnosti 
psychologa, třídních učitelů, výchov-
né poradkyně a pracovníků tohoto 
centra formou různých her, aktivit 
a činností chápali žáci smysl práce 
v kolektivu, význam ohleduplnosti, 
otevřenosti. Dětem se tento výlet líbil 
- vždyť byl místo vyučování, rodiče 
byli daleko 
a večerka až 
v deset. Jedi-
né možná pro 
ně negativní 
– mobilní te-
lefon musel 
zůstat doma. 
Tři dny uběhly 
velmi rychle 
a teď, po návra-
tu do školních 
lavic, už je jen 
na nich, jak se 
získanými poznatky naloží a jak se 
budou sžívat v kolektivu třídy.

  Samotné děti  vnímaly tento adap-
tační kurz velmi intenzivně. Bohdan 
Štěpánek, žák VI.B, napsal: „Co jsem 

TAJKAN 2007

Jedete desítky a stovky kilometrů 
krajinou jehličnatých lesů a kdekoli 
zastavíte a vydáte se nejbližší cestou, 
brzy se před vámi otevře uchvacující 
pohled na jezero, na blízké i vzdá-
lenější ostrůvky. A kam jsme se to 
vlastně vyda-
li? Tentokrát 
jsme vyrazili 
do země tisíce 
jezer - Finska.

Expedice 
po komářích 
stezkách již-
ního Finska 
se uskutečni-
la od 28.8. do 
9.9. 2007. Ne 
často se nám, 
žákům a stu-
dentům na školách, poštěstí účastnit 
se ekologických expedic. Našeho 
putování se také zúčastnili studenti 
gymnázia Bystřice n. P., Humpolce 
a žáci Základní školy Kamenice. 

Naše cesta vedla přes Polsko, Lit-
vu, Lotyšsko, Estonsko do Finska. 
První zastavení bylo v Litvě, kde 
jsme navštívili jejich nejvýznamnější 
hrad Trakai. Pokračovali jsme přes 
Lotyšsko až do Estonska. V hlav-
ním městě Tallinu jsme se nalodili 
na trajekt, abychom mohli překonat 
Finský záliv. Cesta rychle ubíhala 
a za čtyři hodiny se před námi objevi-
lo přístavní město Helsinky.

A proč jsme vlastně urazili pět 
a půl tisíce kilometrů? Abychom vidě-
li památky a hlavně fi nskou přírodu. 
V Helsinkách jsme navštívili pevnost 
Suomenlinnu - součást světového 
kulturního dědictví UNESCO, pro-
hlédli jsme si největší dřevěný kostel 
na světě pro pět tisíc lidí v Kerima-
ki. Nejvíce nás uchvátila krásná, ale 
drsná příroda v národních parcích 

Po komářích stezkách jižního Finska
Kolovesi, Koli, Hiidenporttii, Rokua, 
Salamajervi, Pyha-Hakki a Liesjarvi. 
Nejsevernější cíl naší cesty - 250 km 

od severního 
p o l á r n í h o 
kruhu byl 
v národním 
parku Rokua. 
Vyzkoušeli 
jsme si, že 
dokážeme 
žít v drsné 
přírodě bez 
e l e k t ř i ny, 
teplé vody, 
televize …. 
Myli jsme 

se jen v jezerech, která v podzimním 
období nedosahovala ani 14°C. Na 
televizi nikdo z nás ani nepomyslel. 

A jak vlastně probíhal náš den? 
Probudili jsme se do chladného rána 
a nechtělo se nám opustit vyhřáté 
spacáky. Museli jsme vždy složit 
stany, sbalit krosny a jít k auto-
busu. Tam už na nás čekal náš 
kuchař Tonda s teplým čajem a sní-
daní. Jídlo z jeho provizorní kuchyně 
bylo opravdu výborné. Stejně jako 
v minulých letech jsme provádě-
li hydrologická a meteorologická 
měření, určovali jsme polohu a nad-
mořské výšky pomocí GPS. Pozo-
rovali jsme zvířata a ptáky v při-
rozeném prostředí, poznávali 
místní fl óru. Cestou jsme se kocha-
li krásou národních parků Fin-
ska. Večer jsme se sesedli k ohni 
a zpívali písně. 

A největší zážitek z cesty? Těch 
bylo opravdu hodně. Viděli jsme 
losy a soby. S medvědy jsme se 
setkali naštěstí jen na výstražných 

značkách. Za potlesku místních 
obyvatel jsme se koupali v ledových 
jezerech. Komáři na nás stále útoči-
li. Hřiby se na nás smály na každém 
kroku a náš skvělý kuchař Tonda 
z nich dokázal připravit výbornou 
polévku či praženici. V národním par-

ku Rokua jsme stavěli stany na lišej-
nících vypadajících jako zasněžená 
krajina obarvená borůvkami 
a brusinkami.

Zajímavých zážitků máme více, 
a proto vás zveme na prezentaci, kte-
rou připravujeme na konec listopadu 
v Městské knihovně Bystřice n. P.      
                                  Petra Findejsová

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

od kurzu TAJKAN očekával? Nedo-
kázal jsem si pod tímto názvem nic 
představit. Až později jsem zjistil, že 
se jedná o volbu tajného kandidáta, 
jenž má zachránit naši planetu. Viděl 
jsem jen ty volné dny, kdy nebudu 
muset do školy a nebudu se učit.

Těšil jsem se jen do té chvíle, než 
jsem zjistil, že si s sebou nebudeme 
moci vzít mobil. To jsem  uvažoval 
i o tom, že zůstanu doma. Ale zvě-
davost byla silnější.Tak jsem si sbalil 
svých „pět švestek“ a vyrazil vstříc 
novým dobrodružstvím.

Na kurzu se 
mi líbilo uby-
tování, chut-
nalo mi tam 
jídlo. Byly 
tam dobré 
hry, při kte-
rých jsme se 
skvěle bavi-
li. I přístup 
instruktorů 
byl výborný.
I když se mi 
Tajkan líbil, 

rád jsem se zas vrátil domů. Jak praví 
známé české pořekadlo – všude dob-
ře, doma nejlépe.“

třídní učitelé 6. tříd
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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Vyšší odborná škola a Střední 
odborná škola zemědělsko-tech-
nická Bystřice nad Pernštejnem 
po projednání s Městským úřadem 
Bystřice nad Pernštejnem, se spo-
lečností Wera Werk s.r.o., Bystřice 
nad Pernštejnem a dalšími strojíren-
skými fi rmami v regionu Bystřicko, 
bude přijímat od 1.9.2008 hochy 
i dívky do 3-letého učebního obo-
ru s výučním listem Zámečník se 
zaměřením na strojní výrobu.

Škola tak vychází vstříc potřebám 
současných strojírenských společ-
ností i fi rem, které hledají v regionu 
Bystřicka možnost podnikání v obo-
ru strojírenství, především v oblasti 
strojního obrábění kovů.

Škola spolupracuje se společností 
Wera Werk s.r.o., Bystřice nad Pern-
štejnem už několik let v rámci tříle-
tého učebního oboru Opravář země-
dělských strojů. Žáci si vyzkouší 
pracovní podmínky v této fi rmě 
v rámci placené souvislé 2-3 měsíční 
praxe (s možností pozdějšího nástu-
pu do zaměstnání) pod dohledem 
pracovníka fi rmy jako instruktora.

Po zaučení žáci pracují na stro-
jích přímo v provozu, např. dělení 
materiálu, práce na konvenčním 
soustruhu, CNC profi látoru nebo 
soustruhu, mohou se seznámit 

Bystřická střední škola otevírá nový obor  
Zámečník strojní výroby

s vakuovým a komorovým kalením, 
vstřikolisy,...

Výuka učební oboru Zámečník 
se zaměřením na strojní výrobu 
bude zaměřena na konkrétní pod-
mínky pracovišť fi rem v regionu 
Bystřicka. V učební osnovách před-
mětů technologie a odborný výcvik 
je zařazen základní kurz svařování 
ZK 135 W01 (obloukové svařování 
v ochranné atmosféře). Žáci se nau-
čí seřizovat obráběcí stroje, kont-

rolovat kvalitu výroby a pracovat 
s počítačem ve výrobě.

Po ukončení přípravy, úspěšném 
vykonání závěrečné zkoušky a po 
příslušné praxi bude mít takový žák 
široké uplatnění, neboť bude scho-
pen samostatně ručně nebo strojně 
zhotovovat součásti strojů, zaříze-
ní a prvků konstrukcí i stavebních, 
provádět montáž, údržbu a opra-
vy strojů a zařízení využívaných 
v nejrůznějších oblastech průmyslu 

(zejména strojírenského).
Žáci devátých ročníků, jejich 

rodiče, popřípadě další zájemci 
o studium učebního oboru Zámeč-
ník, popřípadě jiného oboru na naší 
škole (Management cestovního ru-
chu, Agropodnikání, Automecha-
nik, Autoelektrikář, Opravář země-
dělských strojů, Zámečnické práce 
ve stavebnictví, Šití oděvů a Zahrad-
nické práce) mají možnost navštívit 
naší školu ve dnech otevřených 
dveří – 29.11. a 13.12. 2007, kdy 
bude připravena mimo jiné výstava 
ovoce a zeleniny, vánočních moti-
vů, obrazů pana Šauera,… Rovněž 
si Vás dovolujeme pozvat na Mezi-
národní veletrh Didacta Třebíč 
(23.10. - 24.10.2007). Gaudeamus 
Brno (30.10. – 2.11.2007) a Festi-
val vzdělávání ve Žďáru nad Sáza-
vou (7.11.2007), kde se naše škola 
bude prezentovat. Jste srdečně zváni 
a rádi Vás uvítáme u našeho stánku.
   Milí žáci, vážení rodiče, věříme, 
že Vás nový perspektivní učební 
obor, popřípadě některý z jiných 
oborů na naší škole, zaujme. Jsme 
přesvědčeni, že tato volba bude 
šťastná jak pro Vás, Vaše děti i pro 
samotný region.

VOŠ a SOŠ
Bystřice nad Pernštejnem

„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člově-
kem.“ Platnost tohoto dnes již noto-
ricky známého rčení si uvědomuje 
asi každý z nás. A jako vše důležité 
- i jazyky slaví svůj den. Je to 26. září, 
které bylo Radou Evropy určeno jako 
Evropský den jazyků. Cílem Evrop-
ského dne jazyků je upozornit na 
důležitost jazykového vzdělání, zvýšit 
povědomí o bohatství všech jazyků, 
kterými se v Evropě mluví a podpořit 
celoživotní jazykové vzdělávání.

Naše škola T. G. Masaryka si ten-
to den, jako již tradičně, připomněla 
různými projekty a aktivitami zamě-
řenými na jazyky, kulturu a tradice 
jednotlivých národů. Zapojily se děti 
všech věkových kategorií. V někte-
rých skupinkách se mohli potkat star-
ší i mladší žáci, kteří spolupracovali 
na jednotlivých tématech. Některé 
aktivity vyžadovaly pečlivou domácí 
přípravu, dostatek originality a vti-

Jazyk na několik způsobů…
pu. A že se tvůrčí duch jednotlivých 
kolektivů opravdu nezapřel, můžete 
posoudit z následujících postřehů. 

Nejmenší žáčci se rázem proměnili 
v ostřílené cestovatele, kteří navštívili 
nejenom země evropské, ale podnikli 
i cestu kolem světa a malý výlet do 
vesmíru. Na svých toulkách se potka-
li mimo jiné i s postavičkami Teletu-
bbies, které zrovna slavily své desáté 
narozeniny v Londýně. Některé výpra-
vy zabrousily do cizokrajné říše pohá-
dek. Všichni se samozřejmě důvěrně 
seznámili s jazykem, zvyky, symboly 
a kulturou daných zemí. Nezbytným 
průvodcem při jejich toulkách byla 
též mapa. Výpravy se nebály dob-
rodružství, které na ně čekalo mimo 
Evropu, a tak žáci zavítali i na afric-
ký a asijský kontinent, kde putovali 

3. víkend v září se již tradičně 
setkávají členové klubů Pampeliš-
ka v Jiřicích u Humpolce na Národ-
ní přehlídce. Ta letošní již byla tři-
náctá v pořadí. Své zastoupení zde 
měly samozřejmě kluby z České 
republiky, ale také klub ze Soblaho-
va u Trenčína ze Slovenska.

V pátek 21.9.2007 čekal účast-
níky večer plný tance, hudby a zá-
bavy. Program byl velmi pestrý 
- posuďte sami: kluby z Valašska 
předvedly pásmo nazvané Na sta-
říčkových trnkách, Sněhurka trochu 
jinak nebo Jak se Anežka radovala 

13 nemusí znamenat smůlu
trochu předčasně. Viděli jsme ukáz-
ky různých tanců, ať už to byly tan-
ce lidové, country nebo mažoretky.

Druhý den, tedy sobota 22.9. byla 
věnována obhajobám a hodnocení 
projektů před odbornými komise-
mi. Tradičně nejsilněji byl obsazen 
obor chovatelství. Po jejich ukončení 
následoval Festival pohybu a tance. 
Před odbornými komisemi ukázali 
tentokrát své umění tanečníci, zpěvá-
ci a hudebníci. Večer čekal všechny 
účastníky ohňostroj a diskotéka. 

V neděli 23.9.2007 proběh-
lo slavnostní vyhlášení výsledků 

po stopách historie jazyků a písma. 
Netáhlo nás to jen do ciziny, ale pro-
zkoumali jsme také naše slovanské 
kořeny. Zájmu neušli naši sousedé 
z východu, a kdo se chtěl více ohřát, 
určitě jej zaujal program o zemích 
ležících při pobřeží Středozemního 
moře. 

Zkušení harcovníci druhého stup-
ně se pokusili proniknout do tajů slo-
vanské mytologie, a tak nebylo pro-
blémem setkat se na chodbách školy 
s Perunem, Moranou, Radegastem 
a ostatními pohanskými bohy. A nyní 
se přeneseme od pohanů k jazyku 
učenců – latině. I když se o latině říká, 
že je to mrtvý jazyk, naše mládež se 
přesvědčila o tom, že je důležitým 
základem mnoha vědních oborů. Při 
malování lidské kostry zjistili, že 

tento „mrtvý“ jazyk je poměrně krko-
lomný. Nasycena nebyla jen touha po 
vzdělání, ale i naše žaludky. Školou 
se linuly vůně maďarského guláše, 
italských špaget a dalších národních 
delikates. Veškerý svůj um, tempera-
ment a energii zúročili naši nejstarší, 
kteří se zabývali španělskou kulturou 
při výrobě keramiky. Den jazyků se 
ale nekonal jen za zdmi naší školy, 
a proto jsme vyrazili i do ulic. Zají-
malo nás, jak je na tom s jazyky naše 
veřejnost. Dozvěděli jsme se kolika 
jazyky Bystřičané hovoří, jakému 
jazyku by se chtěli ještě věnovat 
a z jakého důvodu. Výsledky byly 
velmi zajímavé.

A co by mohl říct na závěr prů-
měrný žák naší školy? „Přišel jsem, 
poznal jsem, bavil jsem se.“

Mgr. Radka Hanychová 
a Mgr. Marie Gregorová,

vyučující angličtiny na ZŠ TGM

a předání cen a diplomů soutěžícím.
A jak si letos vedl náš klub 

Pampeliška ze ZŠ Bystřice n.P., 
Nádražní 615? Jak jinak než opět 
na výtečnou! Ačkoliv jsme nejeli 
v plném počtu, některé naše sou-
těžící vyřadila nemoc, přesto jsme 
přivezli významná ocenění. Na 4. 
místě se umístil Richard Švarc ze 
7.A se svým projektem Medvědi, na 
3. místě Natálie Danielová ze 7.B 
s prací nazvanou Koně a své vítěz-
ství z loňské přehlídky obhájila 
Lucie Vičarová ze 7.A svým pro-
jektem Dorozumívání s koněm.

Mgr. A. Gabrielová
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
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Městská knihovna informuje

V měsíci září naše knihovna zaevidovala 151 nových 
svazků knih.

Pro zpříjemnění podzimních večerů  nabízíme čtená-
řům tento výběr.

Knihy pro dospělé:
Cole Martina  Procitnutí
Connelly Michael  Park ozvěn
Černická Marie Jana Česká kuchařka podle  
   krevních skupin
Deaver Jeff  Spící panna
Dorovský Ivan  Slovník autorů literatury 
   pro děti a mládež
Dübell Richard  Ďáblova bible
Goldstein Donald M. Hirošima a Nagasaki
Hanibal Jiří  Úděl královský
   Toulky minulostí světa
Benčík Antonín  V chapadlech kremelské  
   chobotnice
Borovička V.P.  Pařížská Sureté pátrá
Cloud Henry  Děti a hranice
Cloud Henry  Hranice v manželství
Hrbek Antonín  Jak nám mohou pomoci  
   drahé kameny
Kryl Karel  Pochyby
Křivohlavý Jaro  Psychologie vděčnosti a  
   nevděčnosti
Kuchař Jiří  Zjevení Matky Boží v Tur-
   zovce
Lehmann Hanjo  Arcimboldovy truhlice
Monyová Simona  Krotitelka snů
Monyová Simona  Sebemilenec
Patá Perchta Kazi  Mé dítě má autismus
Patterson James  Stopy v písku
Rüdiger Margit  388 nejkrásnějších účesů
Teyber Edward  Děti a rozvod
Viewegh Michal  Andělé všedního dne

Knihy pro mládež:
Adams Simon  Atlas starověkého světa
Adams Simon  Atlas středověkého světa
Kessel Carola von  Čarodějky z jezdecké ško- 
   ly. Vzhůru na slet čarodějnic!
Miller Karin  Detektivní kancelář Pod 
   kova. Tajemství cirkusu  
   Lombardi
Němeček Jaroslav  Veselé příběhy čtyřlístku
Nesvadba Michal  Michal maluje s tátou

Dne 11. října 2007 jsme v městské knihovně měli možnost přivítat autora cestopisné 
knihy „Idioti na plavbě kolem světa“, pana Ivana Orla. S humorem sobě vlastním před-
stavil fi lm, který vznikl v průběhu jeho pětileté cesty po mořích a oceánech celé planety. 
V podobně zábavném duchu pak v závěru přednášky proběhla i tombola, do které pan Orel 
věnoval několik památek ze svých cest. Snad nikdo z přítomných posluchačů nelitoval, že 
nestrávil možná poslední slunečné odpoledne letošního podzimu v přírodě, a dal přednost 
vyprávění o lidech, kteří vypluli na moře, aniž by tušili, co všechno je čeká.

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

Idioti na plavbě kolem světa

Mìstská knihovna
 Bystøice nad Pernštejnem

Vás zve v úterý
6.listopadu 2007 v 16 hodin

na mimoøádnì úspìšný program
pražské Violy

s názvem

MIROSLAV  MORAVEC
ète povídky 

amerického spisovatele, pastora, 
filosofa, uèitele, zpìváka a malíøe

ROBERTA  FULGHUMA

Literární setkání se uskuteèní
v dìtském oddìlení Mìstské knihovny

TO
NEJLEPŠÍ

Z
FULGHUMA

Naše Společnost Anny Pammrové 
shlédla přímo v areálu Kláštera 8. září 
2007 Výstavu TIŠNOV – dějiny města 
pod Květnicí – vývoj města od pravě-
ku po současnost.

V obsáhlé nabídce mě na jednom pa-
nelu zaujala báseň z pohnutých listopa-
dových dní r. 1989.

My starší si vzpomeňme, mládí ať se 
ptá, jaké to bylo.

Libuše Pechová

POSLEDNÍ DECH

DŘÍVE

My jsme strana, máme pravdu,
vy musíte poslouchat.

Ten, kdo s námi nesouhlasí,
Toho můžem odbouchat.

NYNÍ

Těmto frázím už je konec,
Přišlo na vás mládí,

celý národ tomu fandí,
dělníci jsou rádi.

Proud se valí ulicemi,
Všude radost, štěstí.

Každý, Kdo chtěl něco říci,
Spěchal na náměstí.

Kdy už skončí ta nadvláda,
Kdy odstoupí vedení?
Lží a slibů bylo hodně,
Že jsme z toho zmateni.

Měli jste vždy moc a sílu,
Most – však stal se lávkou,
My svou pevnost dokážeme

Generální stávkou

Listopadové dny 1989Listopadové dny 1989

KNIHOVNA
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Pátek 2. listopadu - velký sál KD - 
15.00 - 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné 30 Kč

Sobota 3. listopadu – velký sál KD 
– 18.00 hodin
Pořádá: Základní umělecká škola 
a kulturní dům
KONCERT
KONCERT DECHOVÉHO OR-
CHESTRU ZUŠ
Dirigent: Eduard Makovský

V programu zazní nejúspěšnější 
a nejoblíbenější skladby orchestru, 
ale také několik čerstvých novinek. 
Uslyšíte převážně koncertní skladby, 
chybět nebude polka Jaromíra Vejvo-
dy, či tango Karla Vacka.
Vstupné: dobrovolné

Úterý 6. listopadu – malý sál KD 
– 19.30 hodin
21. OCHUTNÁVKA VÍN 
Prezentace fi rmy VINAŘSTVÍ  
DVOŘÁČEK  LTM, člen sdružení 
COLLEGIUM VINITORUM.
Obec Mikulčice, vinařská oblast Podluží 

Vinařství Dvořáček LTM se v roce 
2005 stalo druhým českým výrob-
cem košer vína, které je na Moravě 
vyráběno pod dozorem rabína Židov-
ské obce Brno Rabbi Mosche Chaim 
Kollera znovu po více než 60 letech. 
Toto víno, díky velmi šetrné techno-
logii, se vyrábí prakticky bez použití 
dalších přísad, s vyloučením pasteri-
začního procesu.

Vinařství obdrželo desítky zlatých 
medailí a diplomů na oblastních vý-
stavách. K největším úspěchům patří 
umístění na výstavách Vinex, zlatá 
medaile na výstavě Znojemská galerie 
veltlínů, stříbrná medaile Sauvignon-
forum, zlatá medaile Vinoforum atd.
Hraje Petr Marada a Petr Zpěvák, 
zpívá Jožka Šmukař.

Hlavním reklamním partnerem ve-
čera je fi rma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: KD 22.10. 2007 

Pátek 9. listopadu – velký sál KD - 
9.00 hodin 
Pořádá: Městské muzeum a Město 
Bystřice n.P.
KONFERENCE
ŽIVOT A DÍLO PROFESORA 
ANTONÍNA BOČKA

Pátek 9. listopadu – velký sál KD 
– 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
ROMING

Svérázná komedie, která potěší, od 
režiséra  „Účastníků zájezdu“ Jiřího 
Vejdělka. 

Roman dal kdysi dávno kamarádo-
vi slib, že až jejich děti dospějí, ožení 
se Romanův syn Jura s jeho dcerou. 
Cesty rodin se rozešly. Po letech při-
chází dopis, nevěsta dosáhla dospě-
losti a je třeba dávný slib naplnit. 

Program Kulturního domu na listopad 2007Program Kulturního domu na listopad 2007
Potíž je v tom, že Jura studuje vyso-
kou školu, chodí s atraktivní blondý-
nou, ženit se nechce a už vůbec nestojí 
o děvče odkudsi ze slovenské vesnič-
ky, které v životě neviděl. Po otcově 
naléhání ale nakonec souhlasí, že se 
pojede na tajemnou nevěstu podívat. 
Výprava, již velí tatínkův svérázný 
kamarád Stano, se stane nepřetržitým 
sledem bláznivých situací, často 
s komicko-katastrofi ckým nádechem. 
Stano má totiž v sobě nespoutanou 
duši věčného tuláka a neodolatelné-
ho dobrodruha. Komediální příběh 
o cestě tří mužů za tajemnou nevěstou 
nabízí lákavý mix situační komiky, 
laskavého humoru a typické člově-
činy v duchu nejlepších tradic české 
veselohry.
Hrají: B. Polívka, M. Labuda, O. Vlach, 
V. Javorský, V. Holub a další
Režie: Jiří Vejdělek
zvuk Dolby Digital 5.1 – 105 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 31.10. 2007

Sobota 10. listopadu – velký sál KD 
– 19.30 hodin
Pořádá: Základní umělecká škola 
a kulturní dům
KONCERT
BALADY A ROMANCE
Účinkují: Orchestr N. Kyjovského 
a rocková skupina ARZENAL
Program: J. Lennon, Beatles, Pink 
Floyd, Metallica, Lord of the Dance, 
The Verve, E. Presley a další
Vstupné: dobrovolné

Pondělí 12. listopadu – velký sál KD 
– 19.30 hodin
HOUSLOVÝ KONCERT
VÁCLAV HUDEČEK – housle
PETR ADAMEC - klavír
Hostem koncertu je vítěz Letních 
houslových kurzů V. Hudečka v Lu-
hačovicích 
JAN MRÁČEK– housle

Václav Hudeček zahájil svoji str-
mou cestu mezi českou a mezinárodní 
interpretační elitu v šedesátých letech. 
Přesně 12. listopadu 1967 vystoupil 
na koncertu v Londýně s Royal Phil-
harmonic Orchestra. O den později 
ho slyšel legendární David Oistrach, 
předpověděl mu velkou budoucnost a 
nabídl mu pedagogickou pomoc. Od 
roku 1970 až do jeho smrti byl žákem 
tohoto velkého Mistra.

V. Hudeček vystupoval po celém 
světě na nejprestižnějších podiích, 
s nejlepšími světovými orchestry. Jeho 
nahrávky jsou stále nejúspěšnější pro-
dukcí v České republice a interpret za 
ně obdržel zlaté a platinové desky.
Bystřický koncert bude přesně 40 let 
po úspěšném debutu v Londýně.

Systematicky se stará a pomáhá 
nastupující české interpretační gene-
raci a to jak pořádáním letních mis-
trovských kurzů, tak představováním 
těch nejlepších jako hostů na svých 
koncertech.

Program: J. A. Benda, F. Haën-

del, G. Martini, L. v. Beethoven, P. de 
Sarasate
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 120 a 60 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 31.10. 2007

Středa 14. listopadu – 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

Čtvrtek 15. listopadu – velký sál KD 
– 18.30 - 22.30 hodin
PRODLOUŽENÁ
účastníků kurzu taneční a společenské 
výchovy, hraje AJ CAPELLA Brno, 
vstup pouze ve společenském oblečení
Vstupné: 70 Kč 
Předprodej: KD od 31.10. 2007

Sobota 17. listopadu – velký sál KD 
– 9.00 – 15.00 hodin
Pořádá: Sportovně střelecký klub 
0303 Bystřice n.P.
VELKÁ CENA MĚSTA BYSTŘICE
ve střelbě ze vzduchových zbraní
Vstupné: dobrovolné

Středa 21. listopadu – velký sál KD 
-19.30 hodin
KONCERT 
VLADIMÍR MERTA - kytara, 
harmonika, zpěv
Spoluúčinkuje: LAĎA ZÍTKA
Po J. Hutkovi a P. Streichlovi, před-
stavujeme další písničkářskou a fol-
kovou legendu.

V. Merta vystudoval architektu-
ru na ČVUT, režii a scenáristiku na 
FAMU, je publicistou, esejistou, 
spisovatelem, pro hudebníky inspira-
tivním kytaristou a náročným písnič-
kářem, jehož texty by mohly být reci-
továny jako básně. Na jeho koncerty 
se v předrevoluční době vždy chodilo 
s napjatým očekáváním – zákaz nebo 
ještě ne? Když nemohl koncertovat, 
maloval, skládal, psal scénáře. Počát-
kem 90. let založil vlastní naklada-
telství ARTeM, kde vydává knihy 
a zvukové nosiče, píše scénickou 
a fi lmovou hudbu, přednáší na kated-
ře kulturologie.
Vstupné: 80 Kč
Předprodej: KD od 7.11. 2007

Sobota 24. listopadu - velký sál KD 
– 20.00 hodin
Pořádá: Lesní společenství obcí s.r.o.
V. HUBERTSTKÝ BÁL 
Hraje skupina DRING
Bohatá zvěřinová tombola a mysli-
vecká kuchyně
Vstupné: 90 Kč
Předprodej: KD od 7.11. 2007

Pondělí 26. listopadu – velký sál KD 
– 19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

PRÁZDNINY SNŮ
Uvádí Divadelní společnost HÁTA Praha

Francis Offo je jeden z nejúspěšněj-
ších francouzských autorů. Jeho kome-
die jsou mistrovsky napsány a uvá-
děny v divadlech na celém světě.
Komedie „Prázdniny snů“ je plná 
rafi novanosti, vtipu, překvapení, ale 
i velké lidskosti. Navíc autor nezapo-
míná na dámské obsazení. J. Perthuis 
a jeho žena Dominique přijíždějí brzy 
ráno do vily na Azurové pobřeží, kte-
rou si s přáteli pronajali. Vilu dobře 
znají, a tak jsou přesvědčení, že zde 
jejich dovolenou nemůže nic nepřed-
vídatelného rušit. Nicméně se na je-
jich hlavy sesype během dvou hodin 
po jejich příjezdu celá řada neuvěři-
telných katastrof, které je vtáhnou do 
bláznivého dobrodružství, jaké si jen 
mohli těžko představit…
Osoby a obsazení:
Dominique Perthuis: 
Ivana Andrlová/Olga Želenská
Jacques Perthuis:
Vladislav Beneš/Marcel Vašinka
Arnaut Fauchin:
Ernesto Čekan/Michal Jagelka
Maurice Decouches:
Vladimír Čech/Zbyšek Pantůček
Juliette:
Lucie Zedníčková/Jana Zenáhlíková
Agathe Sidoux:
Milena Dvorská/Jana Šulcová
Brigitte Sidoux:
Lucie Zedníčková/Jana Zenáhlíková
Miriam Sidoux:
Kristýna Jetenská/Hana Kusnjerová
Režie: Antonín Procházka
Vstupné: 170 Kč
Předprodej: knihkupectví od 7.11. 2007

Středa 28. listopadu – velký sál KD 
– 8.30 a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
ČERTŮV ŠVAGR

Účinkuje Divadelní společnost Ju-
lie Jurištové, Praha

Dětský muzikál na motivy B. Něm-
cové vás zavede za hlavním hrdinou 
Petrem. Zlá a vypočítavá macecha vy-
žene nevlastního syna z domu a všude 
ho posílají k čertu. Po sedmi letech se 
vrací na zem, kde poznává dobré i zlé.
Doba trvání: cca 60 minut, určeno 
dětem MŠ a I. st. ZŠ

Změna programu vyhrazena!
V listopadu zahajujeme kurz taneč-

ních pro dospělé – pokročilí. Bližší in-
formace v kanceláři kulturního domu.

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 V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - 22.

BYSTŘÍ LIDÉ  

Po studiu na gymnáziu a na 
Filozofi ckém ústavu v Brně nav-
štěvoval na olomoucké univer-
zitě práva, ale nakonec přešel na 
duchovní dráhu a v Brně dokončil 
v roce 1844 seminář. Po vysvěce-
ní, slavná poutní primice proběh-
la 11. 8. 1844 ve farním chrámu 
v Bystřici, působil nejdříve jako 
kooperátor v Hustopečích.

Karel Šmídek byl žákem brněn-
ského profesora Františka Matou-
še Klácela, jenž byl ve své době 
pozoruhodnou osobností a Šmídek 
se jím zabýval v některých svých 
dílech.

Působil jako profesor češtiny na 
gymnáziu v Jihlavě, v letech 1852-
1857 pak ve Znojmě a od roku 
1857 až do smrti na německém 
gymnáziu v Brně. Na všech těchto 
ústavech úspěšně rozvíjel fi lozo-

Karel Šmídek Karel Šmídek 
*17. 5. 1818 Bystřice n. P.
+ 2. 10. (uváděno i 30. 9. ) 

1878 Brno 

fi i dialektického a pedagogické-
ho procesu. Některé jeho práce 
z tohoto oboru jsou publikovány ve 
výročních zprávách těchto ústavů. 
Příchod do Brna znamenal také 
plné uplatnění jeho organizačních 
a redaktorských schopností, jež 
mohl využít v časopise Hlas, kte-
rý redigoval v letech 1859-1870. 
Sám publikoval v Časopise Matice 
moravské, v Časopise katolického 
duchovenstva, v Květech, Lumí-
ru, Osvětě, Hlasech, v Brněnské 
Besedě či v Koledě Olomoucké. 

Článkem „Literární ruch na 
Moravě v novější době“ (ČMM  
1870) se stal vlastně zakladatelem 
literární historie na Moravě. Tuto 
práci je třeba považovat za základ 
pro moravskou literární historio-
grafi i oné doby nejen materiálově, 
nýbrž mnohdy i po stránce svého 
pojetí. Ostatní Šmídkovy práce 
v tomto oboru v podstatě tuto prá-
ci jen doplňují. Je autorem pozo-
ruhodných výkladů Shakespearo-
va Hamleta i Krále Leara, rozebral 
i mnohá česká dramata.

Kvůli Rukopisu královédvor-
skému a zelenohorskému se dostal 
Šmídek do sporu se svým studen-
tem Tomášem Masarykem, který 
později do rukopisných sporů tak 
důrazně zasáhl. 

Z dalšího okruhu Šmídkova 
zájmu je třeba klást důraz na jeho 
hodnocení Moravských bratří. 
Jejich zakladatelem byl Šmídkův 
učitel Klácel, jenž získal pro člen-

ství i Boženu Němcovou. Šmídek 
si všímal právě i Klácelových 
„Listů přítele přítelkyni o původu 
socialismu a komunismu“, které 
byly adresovány Boženě Němco-
vé. Nelze ani opomenout Šmíd-
kův podíl na budování moravské 
estetiky, především divadelní. 
V pražských časopisech publiko-
val významné glosy z moravské-
ho kulturního života, především 
kritiky brněnských divadelních 
představení.

První Šmídkova větší literár-
ní práce je „Cesta konaná v roce 
1843“, v níž líčí svoje dojmy 
z cesty do předbřeznové Prahy. 
V těchto vzpomínkách zachytil 
i svoje rodné město, v němž zob-
razil několik výrazných představi-
telů Bystřice, své příbuzné i otce 
a všímal si především rozvoje slo-
vanského národního uvědomění 
ve městě.

Z jeho dalších prací jmenujme 
díla „Věda, národnost a církev“ 
(1847) a „O rozkolu literárním na 
Slovensku“ (1860).

Část Šmídkova díla zůstala 
v rukopise. Jeho „Paměti“ ukazují 
na bohaté názorové prostředí sta-
robrněnského kláštera, přinášejí 
velmi mnoho informací o Kláce-
lovi i o Mendlovi.

Karel Šmídek proslul rovněž 
jako bohatý podporovatel českých 
obrozeneckých snah. Finančně 
podporoval Matici Besedního domu 
v Brně, Matici moravskou i studen-

Se jménem Karla Šmídka se 
mezi bystřickými rodáky můžeme 
setkat hned dvakrát. První Karel 
Šmídek, kněz, fi lozof a literární 
historik, patřil k předním předsta-
vitelům české obrozenecké vědy 
na Moravě, druhý byl moravským 
pedagogickým spisovatelem. Při-
pomeňme si oba alespoň ve struč-
nosti.

Karel Šmídek Karel Šmídek 
*7. 9. 1834 Bystřice n. P. 

+ 4. 5. 1921 Brno 
Stejnojmenný Karel Šmídek, 

příbuzný prvého, pocházel rovněž 
z Bystřice nad Pernštejnem. Stu-
doval zprvu na reálce v Poličce, ale 
přešel do Brna na učitelský ústav, 
aby po absolvování našel pedago-
gické uplatnění na měšťanských 
školách v Dolním Rakousku. 
V roce 1864 získal místo na uči-
telském ústavu v Olomouci, v roce 
1875 se stal ředitelem učitelského 
ústavu v Příboru, v letech 1879-
1896 působil na učitelském ústavu 
v Brně, kde žil až do konce života. 

Hlavní pole Šmídkovy působ-
nosti byla pedagogika, jak doklá-
dají jeho práce sloužící jako učeb-
nice českých učitelských ústavů na 
Moravě. Zásadní je kniha „Pedago-
gický  význam Babičky B. Němco-
vé“. Kromě překladů napsal i spisy 
„Císařovna Marie Terezie“ (1875) 
a „Obecná pedagogika pro ústavy 
učitelské“ (1893).

Karel Šmídek byl výraznou kul-
turní osobností, jež silně ovlivnila 
posluchače rozsáhlými znalostmi 
z historie a z pedagogiky.

Hynek Jurman

ty někdejšího Slovanského gym-
názia v Brně. Šmídkovy paměti 
měl do tisku připravit Josef Skutil, 
zatím však k realizaci nedošlo.

píseň. Míša si vybrala zpěv v dopro-
vodu houslí. Nikdy nezapomenu na 
okamžik, kdy přistoupila k mikro-
fonu, pozvedla housle a začala hrát. 
TO TICHO. Hrála tak klidně, jako by 
to hrála jen pro nás, zpívala tak čis-
tě, pevným netřesoucím se hlasem, 
jakoby ani neměla trému. A ona ji 

Přesně si pamatuji na ten den, kdy 
jsme si s Míšou řekli, že pojedeme 
do Brna na soutěž MiniMiss aero-
bik. Přiznávám, manželovi se moc 
nechtělo, a já jakožto řidič začátečník 
s orientačním smyslem hodným ženy, 
jsem si na tu cestu sama netroufl a.

Při příjezdu do haly nás atmosféra 
vtáhla natolik, že jsme byli nakonec 
rádi, že jsme jeli. O to větší radost 
byla, když se Míša umístila na dru-
hém místě. Pro ni to znamenalo 
postup do základního kola, které se 
konalo v  Praze, ještě s dalšími devíti 
děvčaty.

V Praze 12. 5. 2007 se Míša setkala 
s výběrem 105 dívek , které postoupi-
ly z 12 měst celé ČR. Zde se již jed-
nalo o postup 30 nejlepších dívek do 
semifi nálového kola, které se mělo 
opět konat v Praze o měsíc později. 
V tomto kole byly dvě disciplíny. 
Představení sama sebe a cvičení aero-
biku dle lektora. Samozřejmě, že nyní 
už víte, že Míša postoupila. 

O měsíc později si tedy Míša změ-
řila síly se třiceti, teď už opravdu 
vyrovnanými soupeřkami. Druhou 
disciplínou měla být báseň nebo 

MINIMISS AEROBIK ČR 2007MINIMISS AEROBIK ČR 2007
neměla. Říkala nám, že když kou-
kala po lidech okolo ní, viděla jak 
se na ni usmívají a někteří z nich si 
píseň zpívají s ní. A co že to zpíva-
la a hrála? Hrála píseň Husličky od 
Vlasty Rédla, kterou ji pro semifi nále 
pomohla vybrat její učitelka houslí 
Lenka Macháčková. Tímto, Lenko, 
moc děkujeme.

Na konci všeho snažení, kde byla 
spousta básní, písní, scének, nás 
čekalo vyhlášení nejlepších 5ti dívek. 
Vyhlášeny byly tři Michalky, a ta 
naše Exlová, tam byla  taky. 

Jako hrdí rodiče jsme se snažili 
celé dění natočit, ale nervozita a ra-
dost zároveň z nás stativ neudělaly.

Samotné fi nále se mělo natáčet 
29. 9. 2007 v Top Hotelu Praha. 
Tomu všemu ale předcházela dvě 
soustředění, kde dívky nacvičovaly 
své volné disciplíny, průpravu aerobi-
ku a samozřejmě zde trénovaly svoji 
závodní sestavu pod vedením loňské 
Miss aerobik Kateřiny Wiesnerové, 
Moniky Hubáčkové a samozřejmě 
Aničky Kolmanové MiniMiss aero-
bik 2006. Zde se dívky lépe poznaly 
a navázala se zde krásná přátelství.

29. 9. 2007 v 8.30 hod. si dívky  
převzaly Kateřina, Monika a Anička 
a začal kolotoč příprav. To vše trvalo do 
17.30, kdy to vše začalo naostro. Sedě-
li jsme v hledišti se  synem Matýskem, 
synovci a s naší kamarádkou a čeka-
li, jak to dopadne. Drželi jsme palce 
všem, vždyť každá z dívek byla něčím 
jedinečná. Cvičení i volnou disciplínu 
zvládly holky už jako profesionálky. 
Nechyběl jim úsměv ani radost ze cvi-
čení. Porota to měla těžké.

Většina z Vás už ví, že to pro naši 
Míšu nemohlo dopadnout lépe. Ano, 
stala se MiniMiss aerobik ČR 2007.

A co to pro ni znamená do budouc-
na? Na jaře začne nová tour MiniMiss 
aerobik 2008 a Míša bude ta, která 
bude předávat zkušenosti novým 
stejně naladěným děvčátkům jako je 
nyní ona. Do toho jí přejeme hodně 
štěstí, zdraví, mnoho dalších sportov-
ních i osobních úspěchů,  příjemné 
lidi okolo sebe a samozřejmě, aby 
zůstala stejně krásnou, milou, přátel-
skou holčičkou, kterou doposud byla 
a je. 

Hodně štěstí Míšo.
Miloš a Jitka Exlovi
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První soutěž historických koňských 
stříkaček ve Stříteži byla uspořádána v 
rámci oslav u příležitosti výročí 120 let 
od založení sboru dobrovolných hasi-
čů v roce 2005. Při akci samotné se 
všichni návštěvníci mohli přesvědčit, 
že tento typ soutěže je velice nevšední 
a zajímavý, a proto byla stejná soutěž 
uspořádána o rok později, tentokrát 
jako součást oslav 650ti let obce Stří-
tež a opět s velikým úspěchem.

Vzhledem k velice kladným 
ohlasům příznivců hasičské historie 
vznikla myšlenka opakovat podobné 
akce každoročně se zaměřením na 
propagaci hasičské činnosti hlavně 
pro nejmladší generace. Z tohoto 
důvodu organizátoři akce oslovili 
žáky okolních škol a vyhlásili soutěž 
o „Návrh podoby a jména maskota“. 
Této soutěže se zúčastnilo celkem 86 
dětí z celkem 5ti tříd dvou základ-
ních škol. Za vítězný návrh maskota 
byl vybrán slon se jménem Hasík. 
Všechny zúčastněné kolektivy dosta-
ly nemalou fi nanční odměnu od obce 
Střítež a od hlavního sponzora celé 
akce balíček s velice pěknými dárky.

Hasičský den s Hasíkem se usku-
tečnil v sobotu 1. září 2007 za pěkné-
ho i když trochu chladnějšího počasí.
Ve střítežském sportovním areálu 
se sešlo více jak 300 diváků, aby si 
mohli prohlédnout hasičskou tech-
niku od nejstarších exponátů až po 

nejmodernější vysokovýkonné stoje. 
K vidění toho bylo skutečně mnoho 
a pýchou domácích byl fakt, že nej-
starší i nejmladší vystavená stříkačka 
patří jejich sboru,  tedy SDH Střítež. 
Ta nejstarší je z roku 1885 a nejmlad-
ší je zakoupena v roce 2006.

Družstva mladých hasičů a děvčat 
z SDH Olší předvedla přihlížejícím 
vskutku neuvěřitelné požární úto-
ky v požárním sportu, za který by 
se nemusel stydět, ani při závodech 
Žďárské ligy.

Z širokého okolí se sjelo 8 sborů,  
aby se pochlubily svými perfektně 
udržovanými a plně funkčními his-
torickými stroji jejichž stáří je více 
jak celé jedno století. Na start soutěže 
„ O střítežského Hasíka“ se včetně 
domácích postavilo 9 družstev. Sou-
těž se skládala z požárního útoku 
a pivní štafety. Časy obou disciplín 
se sčítaly a tým s celkově nejkratším 
časem získal originální pohár a další 
hodnotné ceny. Požární útok zvládli 
nejlépe hasiči z Radňovsi. Ve druhé 
disciplíně se zaskvělo kvarteto domá-
cích borců, kteří za bouřlivé podpory 
publika vypili své poháry nejrychleji. 
Na celkové vítězství však nedosáhli. 
To vybojovalo družstvo hasičů z Lita-
vy svými vyrovnanými výkony.

Mimo soutěže o Hasíka, probíhalo 
zápolení zhruba 100 školou povin-
ných dětí v několika disciplínách, kte-
ré se odvíjely od hasičské tematiky. Za 
účast v těchto soutěžích byly odmě-
ňovány balíčky od hlavního sponzora 
akce ČEZ a.s. Pořadatelé nezapomně-
li, ani na dospělé a uspořádali soutěž 
v hodu do dálky prázdným sudem 
od piva. I tato část byla velice zdařilá 
zvláště pro zástupce Stříteže. Nejdále 
ze čtyř desítek atletů dohodil střítežský 
hasič Aleš Orgoň. 

Hasičský den s Hasíkem

sponzor akce

Ke krásnému zážitku přispělo i vy-
stoupení orientálních tanečnic z Bys-
třice nad Pernštejnem a hudební pro-
dukce country skupiny Sympatic.

Z příjemně prožitého odpoledne 
všichni odcházeli s dobrou náladou, 
mnoha cenami a dárky, a mohli 
pochválit nejen sebe za skvělé výko-
ny, ale i pořadatele, za výbornou 
organizaci dne. Všechny děti si odná-
šeli dárečky od hlavního sponzora 
akce ČEZ a.s., a jejich úsměvy byli 
odměnou všem pořadatelům této 
akce za vynaloženou námahu a čas, 
který přípravě věnovali. 

Na závěr bych rád poděkoval 

zúčastněným sborům z Radňovsi, 
Jam, Borače, Heřmanova, Litavy, 
Nedvědice, Nové Vsi, Olší a Rodkova 
za kvalitní hasičské sportovní výkony, 
br. Aloisi Stehlíkovi a Karlovi Vone-
šovi za velení požární soutěže, panu 
Milanu Kulkovi za věnování origi-
nální hasičské trubky, br.Bedřichovi 
Chocholáčovi za moderování celé-
ho odpoledne, sponzorovi celé akce 
ČEZ a.s., a v neposlední řadě všem 
občanům obce a příslušníkům sboru 
dobrovolných hasičů ze Stříteže, kte-
ří se podíleli na organizaci akce, za 
jejich obětavost.

Radek Štourač – starosta obce
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výtokem z Dářka, ale hledali dále. Bohužel, hledali jen pramen potoka 
Karel! Škoda, jinak velmi pěkný pořad by si zasloužil ještě malou 
dotáčku. Samotný Luděk Munzar nakonec označil jeden z pramenů 
a poznamenal, že jej „vybral a označil s právem na omyl“. Smutně 
zněl i závěr, že pramen Sázavy je „nejopuštěnější místo na světě“. 
Až pan Munzar dorazí ke skutečnému prameni u Cikháje, určitě se 
rozveselí… V lednu 2005 mi volal autor pořadu pan Ludvík, že chystá 
dodatek k pramenům a že i na tu Sázavu se ještě podívá…

Jako zajímavost lze uvést, že editoři vydání Kroniky z r. 1964 zto-
tožňují také řeku Polnou s dnešním potokem Stržským (s. 241) a jako 
Sázavu nechávají druhý tok, aby se zřejmě nelišili od stávajících map. 
Protože však víme, že Sázava byla na horním toku od nepaměti hra-
niční řekou, nenacházel by se při této konfi guraci klášter na pravém 
břehu v Čechách, ale ležel by na levém břehu, tedy na Moravě. Ale 
tak tomu nebylo, jak dokazuje verš č. 371 v Řezbářově kronice. A tak 
je neoddiskutovatelné, že Sázavou byl přinejmenším od 13. století tok 
od Žákovy hory. Tento pramen je tedy z historického i geologického 
hlediska pravým počátkem řeky Sázavy!

9. SKRÝVÁ TRENKOVA ROKLE POKLAD?

Malebné údolí říčky Loučky-Bobrůvky je místy tvořeno kolmými 
skalními stěnami, do nichž ústí houštinami porostlé rokle. Ta nejpa-
mátnější z nich se nazývá Trenkova.

z ležení. Stačili pobrat nejcennější naloupené poklady a beze stopy 
zmizet.

V té době žil ve vsi Drahoníně výměnkář Večeřa, který se vyznal v 
léčivých bylinách, sbíral je po celém okolí a připravoval z nich léky. 
Jednoho dne sestoupil do hluboké rokle v údolí Bobrůvky a pátral 
tam po rostlinách. Když sestoupil až na dno, spatřil rozdělaný oheň a 
kolem něj čtyři zarostlé a po zuby ozbrojené muže. Stařeček se ulekl 
a chtěl uprchnout, ale muži mu zastoupili cestu a jejich velitel pro-
hlásil:

„Nechceme ti ublížit! Potřebujeme tě. Když nám pomůžeš, bohatě 
se ti odměníme. Jsem baron Trenk a musím se tu skrývat! Ty nám 
přineseš každý čtvrtý den jednu ovci. Zaplatíme ti za ni dvacet dukátů, 
ale náš úkryt nesmíš nikomu prozradit. Jinak se staneš synem smrti!“

Vyděšený stařeček všechno přislíbil a byl propuštěn. Hned druhého 
dne se vypravil k rokli s čerstvě zabitou ovcí. Bedlivě se rozhlížel, aby 
ho nikdo nespatřil, protože se bál baronovy hrozby. V příkré stráni už 

ho očekával jeden z důstojníků a 
skutečně mu vyplatil dvacet duká-
tů. Stařeček nadšeně zíral na tako-
vé množství peněz a chodil pak za 
uprchlíky po mnoho týdnů.

Jednou se zase spustil do rokle 
s ovcí, ale nikoho tu nenašel. Roz-
hlížel se, volal, ale všechno marné! 

Popel na ohništi byl ještě teplý, ale 

Václavský turnaj v Písečném
V neděli 30. září pořádal Sportovní 

klub Písečné tradiční Václavský turnaj 
v kopané. Tohoto turnaje se účastní 
šestice mužstev z okolí, jež mezi sebou 
svádí od jara do podzimu líté boje 
v turnajích na hřištích hostitelských 
týmů. Vyvrcholením celé sezóny je 
Václavský turnaj v Písečném, který 
jediný se hraje v plném počtu (11) hrá-
čů a bývá bohatě dotován cenami.

Letošního ročníku se účastnila 
mužstva z Písečného, Dalečína, Zub-
ří, Bohuňova, Lísku a Velkých Jano-
vic. Po utkáních ve skupinách sehrály 
týmy Dalečína a Lísku zápas o 3. až 

4. místo. Z něj vyšlo vítězně mužstvo 
Dalečína. Ve fi nále se utkalo Písečné 
s Bohuňovem. V dramatickém boji 
zvítězil až po penaltovém rozstře-
lu Bohuňov, který si odvezl velký 
Putovní pohár s řadou dalších věc-
ných cen. Aktivní účastníci turnaje si 
kromě osobních šrámů odnesli uspo-
kojující pocit z vlastního sportovního 
výkonu, diváci pak zážitky z kvalitní 
hry a dobrého občerstvení.

Pořadatelé děkují touto cestou 
všem sponzorům, jejichž příspěvky 
umožnily kvalitní uspořádání turnaje.                  
                                              Ivo Solař

Pozvánka na 

TRADIČNÍ MARTINSKÉ HODY
V PÍSEČNÉM,

které se konají

v neděli 11.11.2007 pod májí  od 14.30 hodin.

Po přivítání hodovníků bude přednesena obžalo-

ba i obhajoba a vynesen spravedlivý ortel nad 

hříšníkem - beranem.

Na zajímavou podívanou, občerstvení 

i hodové veselí srdečně zvou pořadatelé.
Pozvánka na prodejní výstavu 

„Skleněný svět“
Prodejní výstava bude slavnostně zahájena 28.10.2007 

v 15.00 hodin v galerii „Na Bahnech“ ve Víru. Výstava 

potrvá do 11. 11. 2007

Výstava otevřena:

• Po – Pá: 14.00-17.00 hodin

• So – Ne: 10.00-16.00 hodin

Pozvánka na Martinské hody
Tradiční Martinské hody se uskuteční 

10.11.2007 ve Víru. 

Program: 
• dopoledne zvaní hostů po obci

• 13.30 řazení průvodu 

• 14.30 kázání a soud berana před májí

• 20.00 hodová zábava v KD – hraje skupina Bosorky

ČSŽ Míchov pořádá 26.10.2007 
besedu s cestovatelem Jiřím Kolbabou.

Místo konání Jimramov sokolovna.
Začátek v 18.00 hodin. Vstupné 50,-Kč.

Srdečně zvou pořadatelé.

Z karasínské myslivny pocházel 
Gustav Pfl eger Moravský (1833-
1875), spisovatel, jehož román „Z ma-
lého světa“ snesl i soudobá světo-
vá měřítka. Jeho původ připomíná 
pamětní deska na myslivně, která se 
díky fi rmě „Lesní společenství obcí 

Pamětní deska obnovena
s.r.o.“ zaskvěla zase v plné parádě. Při 
návštěvě karasínské rozhledny tedy 
můžete postát i pod deskou, kterou 
obdivoval i Vilém Mrštík a u níž řečnil 
Arne Novák. Milovníci literatury se 
k ní vypraví zase na jaře při 3. ročníku 
soutěže Pfl egrův Karasín.             -HJ-

Ilustrace St. Bělík



16. strana                                                                                           Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Věnec pro barona v Trenkově rokli.
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František Trenk se stal legendární postavou, byly o něm natočeny 
fi lmy, knihu jeho života sepsali třeba Zdeněk Vyhlídal či Karel Rich-
ter, povídku Pandur a granátník (1883) o něm napsal i Karel May, 
autor Vinnetoua. Jeho jméno nesou alkoholické nápoje, restaurace, 
cestovní kanceláře i agentury. Trenk se narodil 1. 1. 1711 v Reggiu, 
působil nejdříve v ruské a potom v rakouské armádě. Odmalička ho 
stíhalo jedno nebezpečí za druhým, jeho život byl neustále v ohrožení, 
ale pokaždé vyvázl bez pohromy. Navzdory dvěma vážným zraněním, 
kdy byl jednou zasažen explozí sudu se střelným prachem a podruhé 
střelen do nohy.

V mnoha válkách prokázal baron Trenk císařovně Marii Terezii 
velké služby, ta jej postupně povýšila až na plukovníka. Soustředil ko-
lem sebe mohutnou tlupu dobrodruhů, často i zlodějů a lupičů. Říkalo 
se jim panduři, rekrutovali se hlavně ze Slavonie a Trenk byl jejich 
vůdcem. Podle červeného pláště s kapucí se jim říkalo rudí kapucí-
ni. Panduři působili nepříteli značné škody, byli udatní, nebojovali v 
sevřených šicích, ale vedli už jakási účinný druh partyzánské války, 
takže se vypracovali v elitní sbor. Ale nikdy nezapomínali na svůj pro-
spěch, přivlastňovali si tučnou kořist a někdy pustošili i vlastní města 
a vesnice, pokud jim tam kynul bohatý lup. Loupili, pálili a nezastavili 
se ani před drancováním a vražděním bezbranných obyvatel.

Trenk byl několikrát obviněn a souzen, často proti němu kuli pik-
le jiní neschopní důstojníci. Ještě v ruských službách byl dvakrát 
odsouzen k trestu smrti, ale štěstí mu pořád přálo. Poprvé se zavázal 
srazit třem tureckým vojákům hlavy v boji, pokud bude propuštěn. 

Stalo se a Trenk dovezl s 
hurónským smíchem hla-
vy hned čtyři. Podruhé 
mu byl trest změněn ve 
vyhnanství na Sibiř a pak 
ještě zmírněn. I v rakous-
kých službách byl neu-
stále osočován, císařovna 
však stála při něm. Trenk 
ji měl platonicky milo-
vat, některé bulvárnější 
prameny z nich udělaly 
přímo milence. Stížnosti 
na řádění pandurů se však 
množily a intriky nepře-
stávaly. Trenk byl obvi-
něn z podílu na prohrané 
bitvě u Trutnova 30. lis-
topadu 1745, kde panduři 
loupili a do bitvy se příliš 
nehrnuli. Navíc byl faleš-

ně obviněn, že za úplatu propustil pruského krále, že chystá povstání 
proti císařovně a že surově trestá vojáky.

Ještě než císařovna nařídila jeho zadržení, měl se podle pověsti 
Trenk o tomto rozkazu dozvědět a včas prý uprchl se třemi důstojníky 
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MEMORIÁL JIŘÍHO MIKULECKÉHO

V sobotu 22. září 2007 proběhl 
v Nedvědici a ve Štěpánově 1. ročník 
basketbalového Memoriálu Jiřího 
Mikuleckého. Kamarádi a spoluhrá-
či si tak připomenuli památku před 
rokem zemřelého sportovce. Program 
byl zahájen na hřbitově v Nedvědici, 
kde přátelé a příbuzní položili květy 
na Jirkův hrob a postáli v tichém roz-

jímání. 
Pietní část pak byla vystřídána 

basketbalovým zápasem v tělocvič-
ně ZŠ ve Štěpánově, kde odehrál Jiří 
Mikulecký svá nejlepší utkání. Do 
zápasu jednak nastoupili jeho bývalí 
spoluhráči, kteří ještě váleli krajskou 
soutěž v dresu Štěpánova, Nedvědi-
ce i Bystřice (Hynek Jurman, Pavel 
Vejrosta, Antonín Vojta, David Vavří-
ček), ale i spoluhráči z nedvědických 
tréninků v čele s Rudou Žákem, Pet-
rem Pokorným, Petrem Čermákem, 
Mirkem Procházkou či Radkem Háj-
kem. Někteří další alespoň fandili. 
Výsledek nebyl důležitý, léta i kila 
navíc byla poznat, přesto žádný hráč 
nezklamal, každý předvedl řadu hez-
kých akcí. Tím byl docela překvapen 
jeden z nejmladších aktivních účast-
níků D. Vavříček při závěrečném glo-

sování v Penzionu Hodůnka.
Program byl zakončen veselou 

besedou nad basketbalovou kronikou 
ke spokojenosti všech zúčastněných 

– kamarádů i paní Jitky Mikulecké. 
Všichni se loučili s předsevzetím dal-
šího setkání zase za rok.

-HJ-
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Základní škola ZVOLE 
                                                                      

             vyhlašuje 

                     
s podtématem: 

"Strom a jeho plody". 

Sout�žní výstava potrvá : 
od 20. �íjna 2007 do 13. listopadu 2007.

Každý všední den od 8.00 hodin do 15. hodin
V sobotu a v ned�li dopoledne od 8.00 hodin do 12.00 hodin.  

Slavnostní zahájení: 
sobota 20. �íjna v 11. hodin.
                      20. �íjna -Mezinárodní den stromu  
Slavnostní ukon�ení : 
pátek 16. listopadu v 11. hodin.
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První týden v září společně s pra-
videlnou údržbou vnitřního bazénu 
proběhla ve sportovní hale v Bystřici 
n.P. rozsáhlá rekonstrukce posilovny. 
Vlastními silami zde zaměstnan-
ci haly rozšířili prostor posilovny 
o místnost nevyužité masérny a také 
o část chodby u bazénu. Vznikla tak 
výrazně větší místnost, která byla 

Rekonstrukce posilovny
doplněna o 3 nové posilovací stroje 
(leg-press, hyperextenze, eliptical) 
a klimatizační jednotku. Vzhled po-
silovny doplňuje nová podlaha a ba-
revná výmalba. Po těchto úpravách 
tak může v rekonstruované posilovně 
cvičit více sportovců, kteří jistě ocení 
příjemné prostředí v této posilovně.

Zdeněk Mašík

Ke konci střelecké sezony z Malo-
rážkových zbraní uvádíme výsledky. 

2. 9. se uskutečnilo 4. kolo meziklu-
bové soutěže. V mužích zvítězil 
Pavel Pěch Slatina Brno. Z našich 
střelců se Ota Musil umístnil na 
3. místě a Jaroslav Nečas na místě 6.
V dorostu Jiří Zach vystřílel 5. místo.
  9.9. se střílel Pernštejnský pohár. 
V mužích zvítězil Jiří Materna ze 
Žďáru n.S., Oto musil pátý a Josef 
Roháček osmý. 

16. 9. Bystřická dokupovačka. 1 mís-
to Oto Musil, 2. místo Pavel Pěch ze 
Slatiny Brno. Na 3.-7. místě se umíst-
nili naši střelci v pořadí: Roháček,  
Zach, Čapka, Čapková a Nečas. 

23. 9. Velká cena Pomezí. Zvítězil 

ZE STŘELECKÉHO KLUBU
Aleš Poláček ze Solnice, Oto Musil 
3., Zach 5., Roháček7. 

30. 9. Velká cena Mostiště, zvítězil 
Kaman ze Žďáru n.S. Musil skončil 
na 7. a Roháček na 9. místě. 

7. 10. Velká cena Kablo Velké Me-
ziříčí. Zvítězil Kaman ze Žďáru n.S., 
Musil 5. a Roháček 6. místo. V doros-
tenecké kategorii zvítězil Jiří Zach 
z Bystřice n.P. 

Malorážková sezóna na naší střelnici 
skončila Bystřickou dokupovačkou. 

17. 11. se uskuteční v Kulturním 
domě Velká cena Bystřice nad Pern-
štejnem ve střelbě ze vzduchových 
zbraní. Příznivce tohoto sportu srdeč-
ně zveme. 

Za SSK Vobr F.

Už 8. ročník sportovního utkání 
„O pohár starosty města Bystřice 
nad Pernštejnem“ proběhl v našem 
městě ve dnech 11. a 12. října 2007. 
Sportovní soutěž byla doprovázena 
zápolením v odborných disciplínách 
a obojí je výsledkem více než třice-
tileté družby mezi zemědělskými 
školami v Šahách na Slovensku, 
v maďarském Szeszény a Vyšší od-
bornou školou a Střední školou země-
dělsko-technickou v Bystřici, která 
byla pořadatelem celé akce.

V technické soutěži (zapojení 

MALÁ OLYMPIÁDA V BYSTŘICI

O mimořádný úspěch se postaraly 
studentky, které reprezentovaly naši 
školu při 26. ročníku Corny středo-
školského atletického poháru 2007. 
Okresní kolo proběhlo 25. září na 
atletickém hřišti ve Žďáru nad Sáza-
vou. Za ideálního počasí kolektiv 12 
dívek vybojoval vítězství a ziskem 
7 150 bodů nechal za sebou dalších 
šest družstev včetně sportovních 
tříd. Vyrovnané výkony a maximální 
nasazení rozhodly o postupu do regio-
nálního kola. Z kvalitních výkonů 
uvádíme: běh 60 m - R. Janoušová 8,7 
s , R. Vášová - 8,8s, běh 200m - J. Cac-
ková – 30,77, vrh koulí - T. Nunvářová 
- 10,10 m, skok daleký - R. Janou-
šová - 498 cm .

Dne 27. září se konalo v Jihla-
vě regionální kolo, jemuž, bohužel, 
vůbec nepřálo počasí. Vytrvalý celo-
denní déšť a chlad změnily podmínky, 
s nimiž se musely všechny závodnice 
vyrovnat. Některé výkony zůstaly za 
možnostmi našich atletek, ale např. 
osobní rekord ve skoku dalekém - 503 
cm - R. Janoušové je obdivuhodný. 

Tělocvičná jednota Sokol zve veřejnost k následujícím cvičením:
1. Sportovní hry pro mladší školní věk, kde se budou děti učit základům 
gymnastiky atletiky a míčovým hrám. Cvičení bude každý pátek od 16.00 
hod.v malé tělocvičně sokolovny. Zahájili v pátek 12. 10. 2007 v 16.00 hod. 
s cvičitelkou Mifkovou Magdou.
2. Cvičení AEROBIKU - každé pondělí a čtvrtek od 19.00 hod. v malé tělo-
cvičně ZŠ TGM s cvičitelkou Čuhelovou Ivetou. Zahájení bylo v pondělí 
8.10.2007 v 19.00 hod. 
3. TJ Sokol rozbíhá nový oddíl TAEKWONDA - bojového umění z orientu 
pro zájemce od 11 let  do nekonečna, každou středu ve velkém sále sokolovny 
od 16.30 hod.

Kroužky v Bystřici

zásuvky, poznávací test a jízda zruč-
nosti) zvítězila ZSŠ Šahy před LBM-
SI Szeczény a VOŠ a SOPŠ Bystřice.

V hlavní soutěži „O pohár starosty 
města Bystřice n. P.“ (nohejbal, pla-
vání, střelba, streetball, šplh) zvítězili 
už potřetí za sebou bystřičtí studenti 
a studentky (654 bodů) před maďar-
skými kolegy z Szecsény (461 b), tře-
tí skončili reprezentanti bystřického 
gymnázia (449 b) a čtvrtí závodníci 
ZSŠ Šahy (356 b).

Dvoudenní akce se těšila pozornos-
ti studentů i veřejnosti.               -HJ-

Atletky z gymnázia na stupních vítězů
Stejně tak skvěle zaběhlo družstvo šta-
fetu 100-200-300-400 m a zvítězilo. 
Celkově naše dívky obsadily lichoti-
vé 2. místo ziskem 7 008 bodů.

Sympatickým zpestřením atletické-
ho klání byla osobní návštěva oštěpař-
ky Barbory Špotákové, mistryně světa 
2007 z Japonska, která nad celým 
Corny cupem převzala patronát a při-
jela předat vítězům diplomy a ceny.

Následná autogramiáda a nefor-
mální beseda jistě zůstane v paměti 
všech přítomných. Životní krédo 
B. Špotákové: „Sport tě hodí do 
pohody a budeš se cítit fajn!“ vyzná-
vají i naše atletky.

Děkujeme jmenovitě M. Dufkové, 
T. Nunvářové, S. Hájkové, M. Ondráš-
kové, L. Polnické, L. Brázdové, J. Cac-
kové, J. Sedláčkové, R. Janoušové, R. 
Vášové, L. Houdkové, K. Dobiášové 
za skvělou reprezentaci školy a města. 
Doufáme, že i bystřičtí atleti a atletky 
budou jednou moci trénovat či závo-
dit na kvalitním atletickém stadionu.

za předmětovou komisi 
tělesné výchovy L. Císařová

Šermíři Sokola Bystřice n.P. pokraču-
jí intenzivně ve svých soutěžích.

28. 9. 2007 Brněnské kolo kadeti:
3. místo Jan Kurfürst
28. 9. 2007 Brněnské kolo junioři:
11. místo Jan Kurfürst
28. 9. 2007 Cena internetového časo-
pisu MILITARIA Praha kadetky:
2. místo Kateřina Jakubcová
3. místo Zuzana Bukáčková
28. 9. 2007 Cena internetového časo-
pisu MILITARIA Praha juniorky:

Šermíři Sokola Bystřice n.P.
3. místo Zuzana Bukáčková
5. místo Kateřina Jakubcová
6. 10. 2007 Memoriál J. Duška Orel 
Hradec Králové mladší žáci:
13. místo Břetislav Jakubec
21. místo Radek Šibor
6. 10. 2007 Mezinárodní turnaj 
Šamorín /SVK/ žáci:
3. místo Filip Londin
6. 10. 2007 Mezinárodní turnaj 
Šamorín /SVK/ žačky:
3. místo Zuzana Bukáčková

Kurfürst V.
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• 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

• Prodám 10 ks zánovních plechových šatnových dvojskříněk. Cena 
 dohodou. Tel.: 775681395

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

První župní turnaj ve stolním 
tenisu kategorie mužů začínající 
sezóny se uskutečnil v bystřické 
Orlovně v sobotu 6. října. Byl to již 
pátý turnaj letošního roku. Uspořá-
dala jej jednota Orla  Bystřice n. P. 
a zúčastnilo se ho celkem 13 mužů 
(z Bystřice n.P., Nového Města 
na Moravě a z Jimramova). Mezi 
nimi však tentokrát chyběli ještě 
další pravidelní hráči z ostatních 
jednot. Účastníci byli rozlosováni 
do dvou skupin, z nichž po třech 
nejlepších postoupilo do fi nálové 
skupiny, zbývající sehráli utkání 
o 7. – 13. místo. Výsledky ze 
základní skupiny se započítávaly 

Turnaj ve stolním tenisu
do dalších bojů. V případě rovnos-
tí bodů rozhodovaly výsledky ze 
vzájemných zápasů.

Bystřická jednota zde měla 
zastoupení pěti hráčů, z nichž opět 
nejúspěšnější byl pan Zítka Ladi-
slav, který obsazuje na všech tur-
najích  převážně přední místa a je 
rovněž silným konkurentem mno-
hem mladším spoluhráčům. Tímto 
by chtělo vedení Orla panu Zítkovi 
L. poděkovat za příkladnou repre-
zentaci a popřát mu ještě mnoho 
úspěchů v dalších vítězných utká-
ních. K tomu ať mu slouží také 
zdraví.

Kučerová M.

Pěšky na Vranov se vydali čle-
nové orelského turistického krouž-
ku a několik příznivců turistiky 
z řad veřejnosti poslední zářijovou 
neděli. Pěší trasa začínala v České 
a po zdolání pěkného počátečního 
stoupání na Babí lom,  se jim na-
skytl překrásný pohled do okolní 
krajiny z tamní rozhledny. Přes 
skaliska z červených devonských 
slepenců do Vranova to byla rov-
něž zajímavá procházka. Tam se, 
při tělesném i duchovním  odpočin-
ku,  ztratila veškerá únava a cesta 

Pěšky na Vranov

z kopce, překrásnými podzimními 
lesními útvary do Adamova, byla 
již jen pěknou procházkou. Výlet 
v Adamově byl zakončen prohlíd-
kou farního kostela s pozoruhod-
ným pozdně gotickým oltářem, 
darovaným z rakouského cisterci-
áckého kláštera ve Zwettlu.

Předposlední turistický výlet 
letošní sezóny se ke spokojenosti 
všech účastníků opět vydařil. Zbý-
vá se již jen těšit  na ten poslední, 
říjnový.

Kučerová M.

Za nepříznivého a chladného počasí se 
přece jenom uskutečnilo v neděli 9. září  
na bystřickém náměstí sportovní odpoled-
ne. Sešly se tu na tři desítky dětí, ty menší 
v doprovodu svých rodičů. Soutěžilo se ve 
zručnosti a dovednosti, ale i obratnosti. Při-
šla řada i na pár lehkých otázek, týkajících 
se zdejších pamětihodností. Soutěžilo se 
nejenom na náměstí, ale i v přilehlé zahradě 
kolem kostela, kam se jen tak běžně každý 
nedostane. 

I když sluníčko bylo schováno za mraky, 
jistě každé dítě na konci soutěže zahřála 
myšlenka na zaslouženou sladkou odmě-
nu.             

                                              Kučerová M.

Soutěžní odpoledne na 
bystřickém náměstí

Kosmetický salón VIKA
kosmetika & vizážistika

!Novinka!
Ošetření přístrojem VPL TM

Poslední generace pulzního 
světla!

Fotodepilace
trvalé odstranění chloupků

Fotoomlazení

informace na tel:
737665111 nebo 566553401

Kolbábková Soňa
Bočkova 261

Bystřice nad Pernštejnem
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Požadujeme:
 - řidičský průkaz skupiny „C“ (skupina „E“ výhodou)
 - časovou fl exibilitu a spolehlivost
 - zodpovědný přístup k práci 
 - zkušenosti v nákladní dopravě vítány
 Nabízíme: 
 - odpovídající fi nanční ohodnocení 
 - zaměstnanecké výhody
 - dlouhodobé perspektivní zaměstnání
 Termín nástupu: 
 - ihned příp. dohodou
 Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P.
 nebo telefonicky na tel. 566 552 595, 607 213 418 (p. Císař)
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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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Tel.: 733 110 721 nebo 566 551 421

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

BEZ POPLATKU

MOB. 774 511 300

PŮJČÍM PENÍZE
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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: Ždírec nad Doubravou
Okres: Havlíèkùv Brod
RD  se zahr. (5+1,2x WC a koup., 

2sklep, kot., gar., pùda) Poz.: 565 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 2.800.000,- Kè

Obec: Ždírec nad Doubravou
Okres: Havlíèkùv Brod
Starší RD (sklep, 5+1, koup. a WC, 

2kot., gar., pùda). Poz.:1250 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 750.000,- Kè

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

2kùlna). Poz. 617 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 2.490.000,- Kè

NOVINKA!

13RD12813RD13413RD123

Pro sebe a svou 
rodinu

sháním

blízko
obyvatelný RD 

Bystøice n.P.

Tel.: 731 480 795

13RD137 13RD109

Obec: Polná
Okres: Jihlava
RD se zahr. k rek. (4+1, 2 sklepy.,

2koup. s WC, pùda) Poz.: 1417m  ) 

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.260.000,- Kè

Obec: Svratka
Okres: Žïár nad Sázavou
Starší rod. dùm (sklep, 5+1, 2x 

2koupelna a WC, pùda). Poz.: 183 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 1.150.000,- Kè

SLEVA!

13RD111

Obec: Lesoòovice
Okres: Žïár nad SázavouVelký RD se 
zahr. (5+1, 2 skl.,koup., hosp. bud., 

2pùda) Poz.:1842 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 4.200.000,- Kè

13RD125

Prosím o nabídnutí 

nebo RD 

k rek. 

nebo . 

staveb. parcely 

v Bystøici

Nedvìdici

Tel.: 608 559 814

Obec: Vítochov
Okres: Žïár nad Sázavou
Venk. stav. (2+1, stod., chlévy, dvorek, 

2sklep, pùda) Poz.: 853 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 570.000,- Kè

13RD136

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

22 místn., kùlna) Poz.:281 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 305.000,- Kè

NOVINKA!

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: Radostín u Voj. Mìstce
Okres: Žïár nad Sázavou
Stavební pozemek v Radostínì. 

2Pøípojky na hr. poz. Poz. 632m

Tel.: 566 524 979
CENA: 430.000,- Kè

SLEVA!

13PZ12713CH121


