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ODLÉVÁNÍ O BYSTŘICKÉ POUTI

se zasloužené pozornosti návštěv-
níků. Ti mohli v průjezdu muzea 
ocenit i vyčištěný parní stroj, který 
dříve poháněl zařízení bystřického 
lihovaru. 

V parku za městským úřadem 
byla trvale nainstalována socha 
akademické sochařky Miroslavy 
Špačkové „Kruhy“ (zhotovena loni 
v Železárnách Štěpánov) a od stej-
né autorky byla přímo na náměstí 
odlita bronzová cena starosty měs-
ta Bystřice. O zdárný průběh So-
chařského slévárenského sympózia 
se nejvíce zasloužil výtvarník Leoš 
Boček, ředitel muzea Vlado Cisár 
a další obětavci.

Do programu bystřické poutě 
samozřejmě patřila slavnostní mše 
svatá a také nedělní festival decho-
vek. Celý program se těšil velkému 
zájmu občanů.         Hynek Jurman

Po celý druhý srpnový víkend 
probíhala v Bystřici nad Pern-
štejnem tradiční Svatovavřinec-
ká pouť. Už v pátek odpoledne 
proběhlo žehnání rozšířené části 
zdejšího hřbitova. Ve stejnou dobu 
již přijížděli účastníci Sochař-
ského slévárenského sympózia, 
především studenti i pedagogové 
Střední průmyslové školy a Vyšší 
odborné školy technické v Brně. 
Před budovou muzea předváděli 
v sobotu i v neděli formování mode-
lů a jejich odlévání, ovšem zájemci 
mohli spatřit i ukázky kovorytectví 
a kovářství.

V sobotu 11. srpna byla též 
slavnostně otevřena pozoruhodná 
výstava prací studentů výtvarných 
oborů průmyslovky. Několik desí-
tek artefaktů mělo vysokou řeme-
slnou i uměleckou úroveň a těšilo 

V BYSTŘICI VYHRÁL KOZUBEK
V pátek 3. srpna 2007 zavítal 

cyklistický peloton poprvé v histo-
rii i do Bystřice nad Pernštejnem. 
Druhá etapa závodu Vysočina 2007 
startovala před hotelovkou a závod-
níky čekaly čtyři náročné okruhy na 
trase Bystřice - Vír - Veselí - Dale-
čín - Písečné - Bystřice. 

Hlavní pole při vjezdu do 2. kola.

Závod se těšil pozornosti divá-
ků po celé trase, nejvíce na horské 
prémii v Písečném a na dojezdu 
v Bystřici.

Po téměř třech a půl hodinách 
se přiřítil první do cíle Stanislav 
Kozubek (PSK Whirpool Kra-
dec Králové), na druhém místě 

ODLÉVÁNÍ O BYSTŘICKÉ POUTI
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CO SE DĚJE A INZERCE

Opravy a rekonstrukce ODLÉVÁNÍ O BYSTŘICKÉ 

POUTI

Foto TIC

Oprava chodníku a mostu na ulici Nádražní.

Opravená kaplička sv. Anny.



Sňatky

28.7.  Zdeňka Halvová

          Zdeněk Pospíšil

  4.8.  Pavla Soukopová

          Milan Beneš

25.8. PhDr. Martina Mlynářová

         Ing. Jiří Báca

15.9. Jana Veselá

         Slavomír Kubík

Narození

ČERVEN 2007
  4.6.  Adam Kučera

  8.6.  Martina Lebrušková

14.6.  Max Bukal  

19.6.  David Štorek

21.6.  Jakub Humplík

29.6.  Adriana Sadílková

30.6.  Gabriela Křížová

Jubilanti

SRPEN 2007
Růžena Brhelová             92 let

ZÁŘÍ 2007
Jan Špaček 90 let

Marie Šírová  90 let

Stanislav Havlík  88 let

Ondrej Galčík  88 let

Drahomíra Čtveráčková  75 let

Bohumil Beneš Ing.  70 let

Alois Zeman  70 let

Dvořáková Marie 70 let

Bělíková Růžena  70 let

Úmrtí

ČERVENEC 2007
30.7.   Jan Ťupa Ing.et Ing.

SRPEN 2007
6.8.     Miroslav Suchý

POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKAwww.bystricenp.cz
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE – ZÁŘÍ 2007
Datum Název akce Místo Organizátor 

18.-
25.8.2007 Výcvikový tábor mládeže v šermu pro celou �R Sportovní hala a 

okolní sportovišt�

TJ Sokol Byst�ice,
oddíl šermu 

25.8.2007  Mistrovství �OS žactva kadet� a kadetek, junior� a 
juniorek v šermu fleretem  

Sportovní hala 
Byst�ice n.P. 

TJ Sokol Byst�ice
n.P.

27.8.-
2.9.2007 

Vírský vánek (festival otev�eného divadla), více na 
www.virvudolisvratky.cz Vír - KD Obec Vír a o.s. 

MIRET

 1.9.2007 Hasi�ský den s Hasíkem (13.00 hod.) St�ítež – sportovní 
areál

Obec St�ítež, SDH 
St�ítež

 8.9.2007 Rybá�ské závody (od 6.30 hod.) Vír – Vojt�v rybník MO MRS Vír 

8.-9.9.2007 Welká Wodácká Pou� 2007, více na www.vodak-sport.cz Vír – pod hrází Vodák sport 

 8.9.2007 Ve�er s varhanami (benefi�ní hudební setkání varhaník�,
zahájení v 17.00 hod.)

Rozsochy – kostel sv. 
Bartolom�je

�ímskokatolická 
farnost Rozsochy 

8.9.-9.9.2007 P�átelské utkání ve florbalu (10.00-14.00 hod.) Sportovní hala ASK Byst�ice n.P. 

 9.9.2007 Orelské sout�žní odpoledne pro d�ti a mládež nám�stí Byst�ice n.P. Orel 

11.9.2007 Pravidelné setkání �len� Sdružení k�es�anských senior�
pro region Byst�icko

Orlovna SKS+Orel 

14.9.2007 Tane�ní zábava – hraje ANNA rock Byst�ice n.P.  

15.9.2007 Turistický pochod Vyso�inou: Jit�enka 2007 (start v 08:00 
- 11:00 h, trasy 15, 25 a 35 km), více na www.unites.info Vír – KD Jit�enka Community 

15.9.2007 Pou�ová zábava – hraje ANNA rock Nyklovice - KD  

15.9.2007 Pohár Vyso�ina MX CUP 2007 (motokrosové závody), 
více na www.mx-vir.cz 

Dale�ín – 
Píse�ská zmole 

Motocross sport 
Miroslav Vašek 

16.9.2007 Turnaj ve florbalu muži (9.00-14.00 hod.) Sportovní hala SK JeMoBu 
16.9.2007 Tradi�ní pou� Nyklovice  
22.9.2007 Turnaj ve florbalu muži  (8.00-18.00 hod.) Sportovní hala FBC ZŠ Horní Brno 
28.9.2007 Pou�ová zábava – hraje ANNA rock Píse�né  

29.9.2007 Pohár Vyso�ina MX CUP 2007 (motokrosové závody) Dale�ín – 
Píse�ská zmole 

Motocross sport 
Miroslav Vašek 

29.9.2007 Turnaj ve florbalu dorost (9.00-18.00 hod.) Sportovní hala ASK Byst�ice n.P 
30.9.2007 P�ší pou� na Vranov u Brna sraz na vlak. nádraží Orel 
30.9.2007 Turnaj ve florbalu ženy (8.00-16.00 hod.) Sportovní hala FBC ZŠ Horní Brno 
30.9.2007 Tradi�ní pou� Píse�né  

Bystřice nad Pernštejnem pořádá ve dnech 14. – 16. září 2007 tra-

diční podzimní výstavu drobného zvířectva v areálu Střední zeměděl-

ské školy v Bystřici nad Pernštejnem.

OTEVŘENO:
pátek 13 – 18 hodin
sobota 8 – 18 hodin
neděle 8 – 16 hodin

Na výstavě si návštěvníci a chovatelé mohou prohlédnout případně 

zakoupit chovná zvířata. Zakoupená zvířata budou ihned vydána. Pro 

návštěvníky je zajištěno v prostorách výstaviště občerstvení. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. 

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO 
SVAZU CHOVATELŮ

výstavní výbor

V měsíci září, který je poutním mariánským obdobím jsme se před 
dvěma roky poprvé pěšky vydali do Vranova u Brna. Orelský turis-
tický oddíl tuto pouť míní zopakovat i v letošním roce. Pěší celodenní 
pochod začíná až v České, kam se poutníci přepraví vlakem. Z Vra-
nova cesta dále pokračuje do Adamova a návrat domů se uskuteční 
opět vlakem. Pěší trasa vede zajímavou oblastí přes Babí lom, přírod-
ní rezervaci tvořenou skalnatým hřebenem z červených devonských 
slepenců, kolem rozhledny a dále na Vranov, známé poutní místo 
s barokním kostelem z let 1622-1624, s hodnotnými interiéry a vra-
novskými jesličkami. Pod částí kostela se nachází Lichtenštejnská 
hrobka 1819-1821. Adamovský kostel se pyšní raritou, a to zvlášt-
ním oltářem, darovaným z Rakouska.

Pěší poutní výlet se uskuteční v neděli 30. září 2007, sraz na vla-
kovém nádraží je v 6.15 hod. Nečlenům poskytne orelská organizace 
slevu na dopravu za podmínky společné skupinové jízdenky. Zveme 
opět všechny příznivce pěších turistických vycházek.

Kučerová M.

Sportovní klub se omlouvá 
všem občanům města Bystřice n.P. 
a především čtvrti Beránka za 
rušení nočního klidu při pořádá-
ní kulturních akcí na fotbalovém 
stadionu. Bohužel, nemůžeme 
ovlivnit přírodní zákony, které 
způsobují snadné šíření zvuku, 
např. vítr a tlak vzduchu a tím 
obtěžují obyvatele přilehlých 
nemovitostí.

Proto vás předem upozorňu-
jeme na další termíny tanečních 
zábav, kdy lze očekávat zvýše-
nou hlučnost.

31. srpna (METAXA)
14. září (ANAROCK)

Za SK Bystřice n.P. 
Josef Soukop

OMLUVA 
OBČANŮM

MS SMRČEK – BÝŠOVEC 
pořádá dne 16. 9. 2007 

veřejnou střeleckou soutěž o 

„Pohár města Bystřice 
nad Pernštejnem“

ROZSAH ZÁVODU
dvojboj: zajíc na průseku 20 terčů
 lovecké kolo 20 terčů

Závod je dotován množstvím 
hodnotných cen. 

ČASOVÝ POŘAD
Neděle 16. září 2007

8.00 – 8.30 přihlášení závodníků
8.30 – 9.00 zahájení losování
15.00 ukončení závodů a rozdělení cen

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Střílí se podle pravidel střeleckého 
řádu ČMMJ za každého počasí. Pro-
dej nábojů a občerstvení je zajištěno 
na střelnici. 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ředitel: Patloka Bohumil
              GSM: 420 737 031 899
Hlavní rozhodčí: Tesař Martin
Rozhodčí, pořadatelé a technická služ-
ba členové MS SMRČEK – BÝŠO-
VEC. Lékařská služba Bystřice n.P.
Změna programu vyhrazena výboru 
závodu po dohodě se sborem rozhodčích.

CENA POLOŽEK
Cena položky za dvojboj včetně 

nábojů na zajíce 300 Kč. Myslivecké 
sdružení SMRČEK – BÝŠOVEC Vás 
srdečně zve do příjemného prostře-
dí střelnice. Střelnice je označena při 
silnici mezi Nedvědicí a Bystřicí n.P, 
(asi 3 km nad hradem Pernštejnem). 

POZVÁNKA POZVÁNKA



 ZPRÁVY Z RADNICE
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Vážení spoluobčané,
blíží se nám Evropský týden 

mobility (od 16. 9. 2007 – do 22. 
9. 2007) a Evropský den bez aut 
(EDBA) ve dne 22. 9. 2007. Město 
Bystřice nad Pernštejnem se při-
pojuje k Evropskému dni bez aut. 
Cílem je deklarovat snahu o zlepše-
ní životního prostředí v rámci inte-
grace dopravy na místo individuál-
ní, včetně otázky snížení dopravní 
intenzity na úkor společenství lidí. 
Mezinárodní heslo pro rok 2007 je 
„ULICE PRO LIDI“. 

K výše uvedenému bude dne 
21. 9. 2007 městská hromadná 
doprava (MHD) jezdit zdarma. 
Samotný den EDBA připadá na 
sobotu. Vyzýváme všechny zaměst-
nance Městského úřadu Bystřice 
nad Pernštejnem a dalších státních 
institucí, popř. občany, aby v rámci 
dne EDBA již v pátek 21. 9. 2007, 

INFORMACE PRO OBČANY

šli do zaměstnání a zpět pěšky, jeli 
na kole nebo veřejnou dopravou 
(vlak, autobus).

Hlavní omezení individuální jíz-
dy vozidel je spjat v letošním roce 
se sobotou dne 22. 9. 2007. Na 
tento den bude v našem městě uza-
vřena jednosměrná místní komu-
nikace ul. Masarykovo nám., kde 
budou rozmístněny různé ukázky 
z oblasti BESIPu, životního prostředí 
a vystaveny ukázky dětí, rodičů 
nebo dalších osob s výtvarnou té-
matiku k EDBA.

Všechny děti a rodiče a další 
dospěláky oslovujeme, aby přišli 
pěšky nebo na kole na náměstí, 
kde se mohou jak děti tak i dospě-
lí zviditelnit výtvarnou tvorbou na 
téma pro děti - „S čím jsem jezdil 
o prázdninách“, pro rodiče a dal-
ší dospěláky - „S čím jsem jezdil 
o dovolené“. Mimo jiné proběhne 
slalom na koloběžce nebo na kole 
a další atrakce. Nechte se překva-
pit! Pro rodiče a další dospěláky 
již chystáme možnost procvičit se 
v testových otázkách o řidičské 
oprávnění – papírové zkušební tes-
ty. Všichni, kteří se zúčastní některé 
akce budou odměněni malou odmě-
nou stejně jako ti, kteří přijedou na 
kole nebo na jiném vozidle pohybu-
jící se pomocí lidské síly.

odbor dopravy a SH Prosíme občany, o toleranci a po-
chopení dnešního stavu na pozem-
ních komunikacích v našem městě 
vyvolaný rekonstrukcí kanalizace 
a vodovodu. Dále vyzýváme občany 
k spoluúčasti na zlidnění dopravy ve 
městě. Jedná se o zjednosměrnění 
silničního provozu (sídliště I., II.), 
vytvoření zón s dopravním omeze-
ním, které omezuje dovolenou rych-
lost v celé defi nované oblasti (např. 
Zóna 30), nebo vytvoření obytných 
zón. Tyto podněty můžete vkládat 

do schránky, která bude umístněna 
ve vestibulu (vchodu A) Městského 
úřadu Bystřice nad Pernštejnem, 
Masarykovo nám. 57, v období od 
3. 9. 2007 do 27. 9. 2007. 

Upozornění na výměnu řidič-
ských průkazů!

Opětovně Vás informujeme o nut-
nosti provést výměnu všech řidič-
ských průkazů, které byly vydány 
v období od 1. 7. 1964 do 31. 12. 
1993, do 31. prosince 2007.

Odbor dopravy a SH

EVROPSKÝ DEN BEZ AUTEVROPSKÝ DEN BEZ AUT

Obecní živnostenský úřad ve spo-
lupráci s Českou obchodní inspekcí 
oznamuje tímto našim spoluobča-
nům, že od září letošního roku budou 
probíhat pravidelné konzultační dny, 
kde budou moci naši spoluobčané 
řešit svoje spotřebitelské problémy.

Ke konzultaci mohou docházet i 
podnikatelé, kteří mají nějaké problé-
my s reklamací u svých dodavatelů.

Konzultační dny budou probíhat ve 
Žďáře nad Sázavou, v prostorách obec-
ního živnostenského úřadu Žďár n.S. 

Občané a podnikatelská veřejnost 

INFORMACE PRO OBČANY
nemusejí dojíždět přímo do Žďáru 
n.S., ale mohou své dotazy vznést 
prostřednictvím našeho obecního 
živnostenského úřadu v Bystřici n.P.

První konzultace se uskuteční 
10.9.2007 od 14.00 hodin ve Žďáře 
n.S. v prostorách obecního živnos-
tenského úřadu Žďár n.S.

Pověřený pracovník obecního 
živnostenského úřadu Bystřice n.P: 
MVDr. Oldřich Holotík. Těšíme se 
na spolupráci.

Marie Nováčková
ved. obec. živnostenského úřadu

• Rada města projednala doporuče-
ní komise výstavby, která zasedala 
21.6.2007
• Rada schvaluje přidělení bytu č. 5 
v čp. 967 o velikosti 3+1 pro novou 
paní učitelku Gymnázia v Bystři-
ci nad Pernštejnem za průměrné 
nájemné ve výši 33,- Kč/m2/měsíc.
• Rada souhlasí se zvýšením 
nájemného s účinností od 1.1.2008 
dle zák. 107/2006 Sb. a sdělení 
MMR č.151/2007 Sb. ve výši 3,36 
– 4,15 Kč/m2/měsíc, tj. v rozmezí 
18,3% - 29,9% dle návrhu odbo-
ru bytového hospodářství MěÚ 
s výjimkou domu čp. 336 na Lužán-
kách.
V bytech v DPS rozhodla rada města 
nájemné nezvyšovat.
Dále rada souhlasí s tím, aby 
v domech čp. 965-971 a čp. 983-984 
u bytů s regulovaným nájmem zůsta-
la v položce ostatní nájemné částka 
ve výši 5,- Kč/m2/měsíc a nájem se 
zvýšil dle zákona č. 107/2006 Sb.
• Rada města schvaluje výdajová 
rozpočtová opatření č. 24 -30 a pří-
jmová 11-18.
Rada města Bystřice n. P. schvaluje 
návrh komise kultury na přidělení 
příspěvků z grantu rozvoje kultury 
ve městě s výjimkou bodu d).

VÝPIS Z RADY MĚSTA
a) Sbor dobrovolných hasičů – kopie 
praporu – ve výši 10.000 Kč
b) Veterán TATRA klub – výstava 
hraček – ve výši 10.000 Kč
c) Veterán TATRA klub – Malé 
muzeum malých motocyklů – ve 
výši 10.000 Kč
d) SRPDŠ při ZUŠ – soustředění 
Orchestru N. Kyjovského a Studán-
ky – ve výši 5.000 Kč
e) SRPDŠ při ZUŠ – doprava 
Dechového orchestru ZUŠ – ve výši 
4.000 Kč
• Rada města Bystřice n. P. schvaluje 
návrh komise sportu a mládeže na 
přidělení příspěvků z grantu mlá-
deže:
Základní škola T.G.Masaryka – 
11.500,- Kč,
Junák – svaz skautů a skautek 
– 25.000,- Kč. 
Rada města Bystřice n. P. schvalu-
je návrh komise sportu a mládeže 
vyhlásit 3. kolo žádostí v měsíci 
září 2007 z důvodu rozdělení zbý-
vající částky grantu mládeže ve výši 
32.500,- Kč.
• Rada města souhlasí s proná-
jmem 1 kanceláře o ploše 15 m2.
Nájemné ve výši 627 Kč/m2 + úhra-
da za služby.

Vandalizmus má různé podoby….
S vandalizmem v Bystřici nad 

Pernštejnem město bojuje několik 
let. Naposledy jsme se s ním setka-
li za docela kuriózních okolností, 
kdy pachatel poškodil sochu Meto-
děje na kašně nejspíš tím, že se 
snažil v opilosti na ni vylézt. Ruka 
věrozvěsta nevydržela, ulomila se 
a s ní spadl i zlacený kříž, který 
pachatel odnesl s sebou. Na výzvu 
radnice pachatel sice ukradený kříž 
vrátil, ale ten byl tak poškozen, že 
již nemohl být sochám navrácen. 
Proto akademický malíř Otakar 
Marcin, který byl zrestaurováním 
pověřen, dal Metoději do rukou 
kříž zbrusu nový.

Kašna na náměstí láká vandaly 
i nadále. V noci z 12. na 13. srp-
na neznámý pachatel vhodil do 
kašny na náměstí v Bystřici nad 
Pernštejnem několik ryb. Vanda-
lizmus nebo nešťastný záměr... To, 
bohužel, nejsme schopni s jistotou 
říct. V každém případě i kdyby 
se tam ryby v dobrém úmyslu nasa-
dily, nemohou v kašně přežít. Ta 
má totiž svůj vlastní systém che-
mického čištění a fi ltrace recirku-
lované vody. Proto ryby, které tam 
byly nasazeny, nemohly přežít. 
V pondělí, k velkému překvapení 
mnoha občanů, zde plavaly bři-
chem vzhůru.                         O.K.

PROGRAM EVROPSKÉHO PROGRAM EVROPSKÉHO 
DNE BEZ AUTDNE BEZ AUT

- slalom na kolobežce

- slalom na jízdním kole

- slalom na motorové čtyřkolce

- malování obrázků na téma pro děti „S čím jsem jezdil o prázdni-

nách“, pro rodiče a další dospěláky „S čím jsem jezdil o dovolené“

- zkušební testové otázky

- ukázka vozidla po dopravní nehodě na odtahovém vozidle

- v rámci BESIPu budou možnosti získání propagačního materiálu

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem 
v Jihlavě s účinností od 9. srpna v letní sezóně roku 2007

ZAKAZUJE KOUPÁNÍ
v povrchové vodě Domanínský rybník využívané ke koupání, 

nacházejícího se v obvodu města Bystřice nad Pernštejnem 
v okrese Žďár nad Sázavou.

Tento zákaz platí do odvolání zákazu Krajskou hygienickou 
stanicí kraje Vysočina nebo do konce koupací sezóny.
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 ZPRÁVY Z RADNICE

Očima zastupitele

Vážení spoluobčané,
již od únorového vydání našich 

novin se s Vámi jednotliví členové 
rady města dělí o postřehy a program 
našeho zasedání. Ani já jsem neuni-
kl tomuto závazku, jenž si dala rada 
na svém prvním zasedání a s rados-
tí se s Vámi, milí čtenáři, podělím 
o postřehy z jednání dne 24.7.2007 
pod pořadovým číslem jedenáct.

V období prázdnin a letních dovo-

lených měla rada města výjezdní 
zasedání. Sešli jsme se v památkově 
chráněné budově s číslem popisným 
1, jenž byla v dnešní podobě vysta-
věna v roce 1808, což je, jak většina 
z Vás jistě ví, budova Městského 
muzea v Bystřici nad Pernštejnem. 
Zasedání se konalo v „Erbovní 
místnosti“, ve které dle slov PhDr. 
Vladimíra Cisára mohla probíhat 
podobná jednání již v historii, neboť 
se zde nachází trezor, s vyrytými jmé-
ny radních města z roku 1820. Tato 
místnost je také vhodná pro uzavírání 
manželství a konání jiných slavnost-
ních obřadů s menším počtem hostů, 
což bylo radou města schváleno již 
na minulém zasedání.

Na program jednání bylo připra-
veno devět bodů (což je v letošním 
roce zatím nejméně) a jednání trvalo 
bezmála čtyři hodiny. Jako téměř na 
každém zasedání se rada zabývala 
žádostí o prominutí části poplatku 
z prodlení, kterou lze na základě 
směrnice o vymáhání pohledávek 
odpustit. Dalším bodem, který před-
kládala paní Ing. Vančová, bylo 
schválení žádosti ředitelství gymná-

zia o přednostní přidělení bytu pro 
svoji zaměstnankyni, která nastoupí 
do pracovního poměru a začne od září 
učit. Velice citlivá diskuse proběhla 
před schválením zvýšení nájemného 
od 1.1.2008, jenž se řídí zákonem 
č.107/2006 Sb. a sdělením MMR 
č. 151/2007. Další body se týkaly 
rozdělení fi nančních prostředků pro 
druhé kolo v grantu mládež a grantu 
kultury, které navrhovaly jednotlivé 
komise. Myslím si, že jednotliví žada-
telé by měli rovněž žádat v ostatních 
grantech (Kraj Vysočina, Leonardo, 
EU,…), protože jejich zpracování je 
již na velmi dobré úrovni a mohli by 
dosáhnout na zajímavější částky. Při 
předložení a schválení rozpočtových 
opatření, informoval Ing. Lipovský 
radní o ukončení pracovního pomě-
ru v Bystřici nad Pernštejnem a na 
základě vyhraného výběrového řízení 
o odchodu na velice zajímavé a bez-
pochyby lukrativnější zaměstnání. 
Dlouhým bodem jednání a vzájemné 
diskuze byl rozbor závěrů komise 
výstavby, jenž z velkým přehledem 
předložil pan místostarosta Bc.Vojta.

Po ofi ciální části jednání nás 

vedoucí městského muzea prove-
dl celou renovovanou budovou od 
sklepů až po půdu, kde ve sklepních 
prostorách vzniká expozice geologic-
kého vývoje regionu, na ni navazuje 
expozice vývoje osídlení povodí hor-
ní Svratky. Zbytek sklepení je věno-
ván těžbě uranu na Vysočině. V pří-
zemí je turistické informační centrum 
a prostory využívané pro krátkodobé 
výstavy. Část těchto prostor /bývalý 
bufet/ se upravuje pro potřeby měs-
ta-obřadní síň. V prvním podlaží se 
nachází pamětní síň Aloise Lukáška, 
část expozice věnovaná železárnám 
ve Štěpánově a Horácká jizba. Nově 
bude upravena expozice věnovaná 
historii města a regionu. Ze stávají-
cích depozitů vznikne knihovna pro 
badatele a nová expozice zaměře-
ná na přírodu Bystřicka. V půdním 
prostoru vznikne centrální depozitář, 
konzervátorská dílna a poměrně roz-
sáhlá galerie. Závěrem mohu kon-
statovat, že kdo jste tuto překrásnou 
budovu, která v posledních letech 
dostála několik etap rozsáhlé rekon-
strukce, ještě nenavštívil, určitě si 
chviličku času najděte. Přeji hezký 
zbytek léta.

Miroslav Novák, zastupitel

Město Bystřice nad Pernštejnem 
dokončilo přestavbu hřbitova.

O rozšíření hřbitova v Bystři-
ci nad Pernštejnem se již napsa-
lo mnoho článků, které aktuálně 
informovaly o probíhajících změ-
nách. Dnes si Vás dovolím infor-
movat o této akci,  která je právě 
před dokončením.   

Investorem projektu  je Město 
Bystřice nad Pernštejnem. Projekt 
byl zpracován Ing. arch. Špačko-
vou. Samotná stavba byla zaháje-
na v roce 2006. Částka za rekon-
strukci činí 7 mil. Kč. Příspěvek 
200 000,- Kč získalo Město Bys-
třice nad Pernštejnem z Fondu 
Vysočiny. 

Součástí rekonstrukce byly pře-
ložky inženýrských sítí (plyno-
vod, kabel nízkého napětí, veřej-
né osvětlení a místní rozhlas), 
výstavba nové kamenné hřbitovní 
zdi včetně zabudovaných schránek 
kolumbária, předláždění chodníku 
před zdí, osazení pergol a laviček 
a samozřejmě zbourání staré hřbi-
tovní zdi. Na hřbitově se vydláž-
dily nové chodníky, položily se 
základy pro urnové hroby a obřad-

PŘESTAVBA HŘBITOVA DOKONČENA

ní stoly pro obřady vsypu a rozpty-
lu. Hřbitov byl rozšířen, přičemž  
bylo nutné vytvořit náležité terén-
ní úpravy v okolí kříže, což vedlo 
k jeho zásadní změně. Jednalo 

Stavební úpravy na  II. ZŠ Bys-
třice nad Pernštejnem byly zaháje-
ny již 29. července 2006. V letoš-
ním roce se stavba, která spočívá 
v rekonstrukci WC a v nástavbě 
střechy na hospodářském pavilonu 
administrativní budovy, dokon-
čuje. Tato akce stavebních úprav  
byla hrazena z převážné části 
z dotace poskytnuté Ministerstvem 
fi nancí České republiky. Výše do-
tace činí 6 milionů Kč, přičemž 

Rekonstrukce II. ZŠ 
Bystřice nad Pernštejnem

celkové náklady na rekonstrukci 
byly 6.867.151,- Kč. Kolaudace 
proběhla 6. prosince 2006 a stav-
ba byla předána škole do užívá-
ní. V červenci 2007 byla na tuto 
investici provedena kontrola ze 
strany Ministerstva fi nancí České 
republiky, jako správce progra-

se o sadové úpravy okolí kříže, 
vybudování zdi v blízkosti za ním 
a v neposlední řadě i nasvícení 
hřbitovního kříže.

Samotná rekonstrukce řeši-

la nedostatek hrobových míst 
a vytvoření nových prostorů 
k uložení uren. V místě nového 
rozšíření hřbitova  je rozptylová 
loučka a loučka individuálního 
vsypu. Vzniklo zde 180 nových 
kolumbárních výklenků, 60 míst 
pro kopané hroby a 170 míst pro 
urnové hroby. 60 urnových hrobů 
bude v místě původní hřbitov-
ní zdi, ostatní se budou zakládat 
postupně na ploše nové části hřbi-
tova.

Nyní ještě zbývá dokončit 
zahradnické práce, tj. zasázet stro-
my podél zdi na ulici Novoměst-
ská a popínavé rostliny na vnější 
i vnitřní straně hřbitovní zdi.

Realizace investičního záměru 
se vzhledem ke své poloze blízko 
náměstí může stát architektonic-
kou pozoruhodností našeho města.

Žehnání nového hřbitova pro-
běhlo dne 10. srpna 2007 v 16 
hodin za přítomnosti starosty 
Města Bystřice nad Pernštej-
nem Ing. Karla Pačisky a faráře 
P. Mgr. MUDr. Karla Rozehnala.                          
                                               O.K.

mu 298210 – Podpora rozvoje 
materiálně technické základny 
regionálního školství. Minister-
stvo provedlo kontrolu údajů 
uvedených v dokumentaci ve 
vztahu k platnému rozhodnutí 
o účasti státního rozpočtu na fi nan-
cování akce. Vzhledem k tomu, 

že v kontrolované dokumentaci 
nebylo zjištěno porušení závaz-
ných podmínek opravňujících pou-
žití poskytnutých dotačních pro-
středků, bylo vyjádření MFČR 
kladné a dotace na investici byla 
schválena.

V letošním roce probíhá rekon-
strukce parkoviště před II. ZŠ Bys-
třice nad Pernštejnem a výstav-
ba stání pro kontejnery na třídění 
odpadu.                                   O.K.
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Žďárská policie opětovně upo-
zorňuje na stále se množící případy 
okrádání a podvodného vylákání 
fi nančních hotovostí na starších 
občanech.

Osoby pachatelů vystupují jako 
podomní prodejci, kdy nabízejí 
různé zboží (přikrývky, hrnce, pří-
bory, sady nerezových nožů apod.) 
případně i služby (montáž těsnění 
do oken apod.). Rovněž požadu-
jí zapůjčení fi nančních hotovostí, 
kdy uvádějí smyšlené důvody (na 
opravu vozidla, pro zraněného 
muže ve vozidle apod.). Vrácení 
peněz slibují do několika hodin,
a to i o několik tisíc korun více. Aby 
jejich tvrzení vypadalo věrohodně, 

OKRADENÍ SENIOŘI
dávají do úschovy, případně do 
zástavy výše uvedené zboží. 

Ke vniknutí do obydlí používají 
i úplně jednoduché způsoby, jako je 
žádost o podání vody na zapití léků, 
případně o použití WC.   

Další formou této trestné činnos-
ti je oznamování smyšlených výher 
v různých soutěžích. Občan je oslo-
ven s tím, že vyhrál větší fi nanční 
částku, věcnou cenu nebo zájezd. 
Svou výhru si však může vyzved-
nout jen tehdy, když zaplatí v hoto-
vosti příslušný poplatek nebo daň. 
„Výherce“ nechce o svou skvělou 

cenu přijít a na předběžnou platbu 
přistupuje.

Při sjednávání těchto „obchodů“ 
pak dochází i k přímým krádežím 
fi nančních hotovostí. Poškození sami 
navedou pachatele na místa, kde si 
tyto ukládají, ti pak využijí jejich 
nepozornosti a  peníze odcizují.

Obdobné jsou i smyšlené legen-
dy s vrácením přeplatků za odběr 
elektřiny nebo plynu, případně lži-
vá sdělení, že je pro určitou fi nanč-
ní hotovost posílá někdo z příbuz-
ných, např. syn nebo vnuk.

Jelikož se nejedná o ojedinělé pří-

pady a je předpoklad, že tyto osoby 
budou v tomto jednání pokračovat, 
upozorňujeme občany na zvýšenou 
pozornost při zaznamenání jejich 
výskytu. Doporučujeme rodinným 
příslušníkům, pokud zanechávají 
v místě bydliště samotné starší lidi, 
aby je poučili o tomto nebezpečí. 
S tím, aby do domů takové osoby 
nevpouštěli, nedávali se s nimi do 
řeči a nenechali se oklamat.

Policie uvítá spolupráci občanů 
při objasňování této trestné činnos-
ti. Jakékoliv konkrétní informace, 
zjištěné k těmto osobám, sdělte, 
prosím, neprodleně nejbližšímu 
útvaru Policie ČR nebo využijte 
linky 158.

PIVO, HOKEJ A PSANÍ NA KLÁVESNICI - TŘI OBORY, PIVO, HOKEJ A PSANÍ NA KLÁVESNICI - TŘI OBORY, 
VE KTERÝCH ČEŠI PATŘÍ KE SVĚTOVÉ ELITĚVE KTERÝCH ČEŠI PATŘÍ KE SVĚTOVÉ ELITĚ

Ve dnech 21. - 27. července 2007 
proběhlo opět v Praze po 44 letech 
Mistrovství světa ve zpracování tex-
tu, kterého se zúčastnilo 270 soutě-
žících z 31 zemí světa. Ti byli rozdě-
leni do tří věkových kategorií: žáci 
(do 16 let), junioři (17 - 20) a prak-
tici (nad 20 let). Nad touto světovou 
událostí převzali záštitu Ivan Langer, 
Jan Kasal, Pavel Bém a jiní. 

Slavnostní zahájení začalo letos 
trochu netradičně. V aule pražské 
České zemědělské univerzity zazně-
la píseň Škoda lásky v šesti světo-
vých jazycích, kterou si pobrukoval 
snad každý. Po ní následoval společ-
ný přípitek. Předseda organizačního 
štábu Jaroslav Poláček komentoval 
zahájení kongresu za přítomnosti 
ministra vnitra a informatiky Ivana 
Langera slovy: „Téma klávesnicové 
gramotnosti a moderních technolo-
gií není neobvyklé. Mnoho z nás je 
používá, ale mnoho z nás to vlastně 
neumí. Hledáme písmenka a ztrácí-
me myšlenky.“

V posledních letech si naši repre-
zentanti odváží ze soutěží tohoto 
typu největší podíl medailí, jen letos 
45 z celkových více než sedmi desí-
tek! Nemalou míru na úspěchu Čes-
ké republiky má i bystřická rodačka 
Petra Kinclová, studentka Fakulty 
podnikatelské Vysokého učení tech-
nického v Brně, která letos naposle-
dy soutěžila za kategorii juniorů.

Prvním soutěžním dnem byla 
neděle 22. července, během které 
měli všichni účastníci zvládnout: 
opis textu, korekturu textu, wordpro-
cessing, korespondenci a protokolo-
vání a vícejazyčný těsnopis.

První disciplína sestávala z 30ti 
minutového opisu textu z papírové 
předlohy. Každá neopravená chyba 
byla penalizována 100 úhozy. Zde 
Petra Kinclová dokázala ve velké 
konkurenci obsadit 3. místo s výko-
nem 632 čistých úhozů za minutu.

Po královské disciplíně následova-
la korektura textu. Během 10 minut 
musí každý soutěžící provést co nej-
více předepsaných úprav v textu. Za 
neprovedenou nebo špatně vykona-
nou úpravu se sráží neuvěřitelných 
500 úhozů! Rovněž zde se Petra 
vyšplhala na 3. příčku s 222 uznaný-
mi korekturami. Přesto ji trochu mrzí, 
že nedosáhla na metu nejvyšší - mis-
trovský titul. „Trochu mě zklamala 
technika, když se mi přes infraport 
opakovaně připojoval na notebook 
vedlejší soutěžící,“ dodala Petra.

Třetí na programu byl wordpro-
cessing. Tato disciplína je z časového 
hlediska nejnáročnější, probíhá 90 
minut. Pro dosažení dobrého výsled-
ku si musí být soutěžící velmi jistý 
v práci s Microsoft Wordem, nebo 
podobnými textovými editory. Pro 
zapsání se do výsledkové listiny je 
třeba získat alespoň 50 % všech bodů. 
Tuto hranici splnili ve věkové kategorii 
juniorů letos pouze 3 závodníci, Petra 
mezi nimi ve svém prvním počínání 
v této soutěži, bohužel, nebyla.

Poté probíhal vícejazyčný těsno-
pis, tj. diktované slovo v různých 
světových jazycích. Na výběr jich 
bylo letos 18! Podmínkou pro uznání 
daného jazyka je zachycení celých 
3 minut diktátu. Tato hranice se Petře 
podařila splnit pro jazyk slovenský 
a německý, což stačilo na celkové 
2. místo.

První soutěžní den uzavřela kore-
spondence a protokolování. Soutěž 
v sobě skýtá 10-minutový diktát se 
zrychlující se tendencí. První 3 minu-
ty musí soutěžící zaznamenat doslov-
ně, dalších 7 minut je pak povinen 
dle předepsaných kritérií zkrátit, tedy 
shrnout na to nejpodstatnější. V této 
nejnovější disciplíně Petra obsadila 
6. místo za 76 % zkrácení.

Druhým soutěžním dnem bylo 

pondělí 23. července. Na progra-
mu dne byly pouze dvě disciplíny 
- strojový těsnopis a real time com-
petition.

Ve strojovém těsnopise je dikto-
váno 15 minut textu se zrychlující se 
tendencí. Soutěžící píše, dokud stačí, 
a poté má časový limit dvě hodiny, 
aby si svůj „výtvor“ zkontroloval, 
případně doplnil. Petře se podařilo 
zachytit 7 minut diktátu, což ji vynes-
lo na 3. místo na stupních vítězů.

Real-time competition se od před-
chozího liší pouze v délce diktátu (8 mi-
nut) a v čase převádění. Jakmile sou-
těžící přestane stačit, musí dát ruce 
pryč od klávesnice a vypnout moni-
tor. Petra zde získala za zachycené 
4 minuty 5. místo.

Na Mistrovství světa ve zpracová-
ní textu se sestavovala i výsledková 
listina z kombinace. Prvním kritéri-
em pro umístění byl počet disciplín, 
druhým pak koefi cient úspěšnosti 
v každé z nich. Zde Petra obsadila 
4. místo, ačkoli jí to 3. uteklo o pou-
hou jednu setinu. 

Úterý 24. července věnovala vel-
ká část soutěžících zaslouženému 
odpočinku.

Ve středu 25. července byl pro 
soutěžící připraven dobrovolný pro-
gram Den mladých. Nejprve bylo 
vytvořeno 10 družstev, každé zhru-
ba po 10 členech. „Já měla ve svém 
družstvu další tři Čechy, Rakušanku, 
Němku a tři Turky,“ vzpomíná Petra. 
Každý tým dostal pověřenou osobu, 
která měla především dohlížet, aby 
se nikdo v Praze neztratil a došel 
k cíli. Cesta začala v místě konání 
šampionátu, v pražském Suchdole, 
odkud se všichni společně přemístili 
ke stanici metra A - Malostranské. 
Zde začal souboj. „Chodili jsme 
různými uličkami, zákoutími, plnili 
úkoly, sbírali předměty a nalézali 
pečlivě schované obálky s anglický-
mi instrukcemi. Překvapivě komu-
nikace s našimi kolegy ze zahraničí 
nám problémy příliš nedělala,“ říká 
Petra a pokračuje: „I přes velké úsi-
lí jsme nakonec dorazili k cíli jako 
poslední. Ale tím někdo být musí.“ 

Na závěr čekala na všechny soutěží-
cí prohlídka fi lmových ateliérů Bar-
randov s menším občerstvením.

Poslední večer nám dokáže přib-
lížit asi jenom sama Petra Kinclová: 
„Jak to známe z pohádek, vše jed-
nou končí, tedy i soutěž se blížila ke 
svému závěru - 26. červenec byl tu! 
Dámy se oblékly do večerních šatů, 
pánové do obleků a vzhůru na Žofín 
na závěrečný večer. Ve tvářích sou-
těžících bylo vidět spoustu výrazů, 
od smutných, nervózních, přes pře-
kvapené, až ke šťastným. Vyhlášení 
výsledků, doprovázené pantomi-
mickým vystoupením, trvalo zhruba 
2 hodiny. Po večeři začala volná 
zábava. Starší dámy a pánové zůstá-
vali u svých stolů, povídali si u sklen-
ky vína se svými kolegy, tancovali 
klasické tance. Česká reprezentace 
se brzy rozutekla do diskotékového 
sálu v přízemí. Postupně za námi na 
taneční parket začali docházet bez 
jakéhokoli ostychu i naši kolegové 
ze zahraničí. Myslím, že byste nena-
šli žádného Čecha, který by byť jedi-
né slůvko v anglickém jazyce nepro-
hodil. Až do pozdních ranních hodin 
jsme tancovali, vykládali, popíjeli, 
zkrátka užívali si večera. No aby 
taky ne, byl posledním na další dva 
dlouhé roky. Poté se opět všichni 
společně sejdeme v čínském hlav-
ním městě Pekingu na Mistrovství 
světa ve zpracování textu 2009.“

Chtěla bych poděkovat městu 
Bystřice nad Pernštejnem za fi nanč-
ní podporu při soutěži, dále také své 
rodině a přátelům za psychickou 
podporu, které bylo třeba.

Petra Kinclová
A ještě třešnička na dortu: Na mis-

trovství světa padl i světový rekord. 
Během půlhodinového opisu uhodily 
prsty 108 účastníků do kláves 1 320 
041 krát! Tento rekord bude zapsán 
do Guinessovy knihy rekordů. Již 
letitý rekord byl milion úhozů. Podle 
devítinásobné mistryně světa Hele-
ny Matouškové, která má světový 
rekord 928 čistých úhozů za minutu, 
je letošní průměr zúčastněných písa-
řů 358 čistých úhozů obdivuhodný. 



Dalečín 6. října 2007 - Adrenalinový závod
Paintball

Lezení ve vysokých lanech
Sjezd terénními koloběžkami po sjezdovce

Organizace:
Závod je určen pro 3-členné týmy. Prezentace je v 9.00 hodin 

v Dalečíně přímo u sjezdovky. Možnost příjezdu den předem a pře-
spat ve stanu u sjezdovky, v blízkých pensionech (250 Kč/noc) 

nebo v tělocvičně v Dalečíně.
V pátek i v sobotu večer je možno zakoupit guláš, párky nebo točené 

pivo. Sociální zařízení v místě. 
První pomoc je zajištěna. Všichni se účastní na vlastní nebezpečí.

A nyní k jednotlivým disciplínám:
Paintbal

Hra bude probíhat v lese v Dalečíně. Půjčují se pouze ochranné masky 
na hlavu. Doporučujeme si vzít vojenské oblečení a pevné boty. Jednot-

livá družstva budou “bojovat” proti sobě a sbírat body.
Lezení ve vysokých lanech

V Dalečíně (místo upřesníme) bude v lese instalována lezecká dráha. Kaž-
dý člen družstva jí musí prolézt - odebrání bodu, pokud někdo spadne nebo 

se odmítne zúčastnit. Soutěžící bude zajišťován zkušeným horolezcem, 
nehrozí nebezpečí vážného úrazu.

Sjezd na koloběžkách sjezdovkou
Na sjezdovce bude vyznačená trať. Každý člen týmu ji musí sjet. 

Cesta nahoru bude zajištěna lyžařským vlekem. Každý dostane helmu, 
doporučujeme pevné boty a cyklistické rukavice (je i varianta jízdy na 

odpružených horských kolech).
 V sobotu večer proběhne vyhlášení vítězů a ošetřování modřin 

u táborového ohně. 
Kdy a kde :

6. října v 9.00 prezentace v Dalečíně na sjezdovce

Cena:
1200,- za 3 - členné družstvo.

(1000,- pokud se účastníci přihlásí do 30.9.2007)
Přihlášky a informace na místě

nebo na tel. 775 175 680
více na info na www.skidalecin.cz

ZPRÁVY Z RADNICE A OSTATNÍ
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Každý, kdo zavítal dne 10. květ-
na 2007 do areálu školního hospo-
dářství Nový Dvůr, určitě nelito-
val. Vydařené „Jezdecké odpoled-
ne“ v parkurovém skákání udělalo 
radost nejen pořadatelům, zúčast-
něným jezdcům, ale i hojnému 
počtu diváků.

I přes chvilkovou nepřízeň poča-
sí si přijelo zasoutěžit přes 20 koní 
a jezdců z okolí a předvedli vel-
mi kvalitní výkony. K vidění byli 
i koníci z naší stáje, se kterými 
reprezentujeme jezdecký klub při 
naší škole na kolbištích celé Jižní 
Moravy a Vysočiny, kde dosahuje-
me velmi častých umístění. 

OHLÉDNUTÍ ZA JEZDECKÝM DNEM 
V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Díky novému překážkovému ma-
teriálu, krásnému a přátelskému 
prostředí a celkové výborné orga-
nizaci odjížděli všichni jezdci veli-
ce spokojeni se slovy: „Že příští 
rok přijedou velmi rádi znovu.“ Za 
celý organizační tým mohu říci, 
že pokud se nám podaří vytvořit 
z „Jezdeckého odpoledne“ každo-
roční tradici, budeme velice spo-
kojeni. Každý, koho jezdectví 
oslovilo, ať neváhá a navštíví nás 
přímo v naší stáji a vyzkouší si, že 
opravdu nejhezčí pohled na svět je 
z koňského hřbetu.

Členové JK VOŠ 
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Vážení občané,
žádáme majitele vodovodních 

a kanalizačních přípojek bydlící 
v místě rekonstrukcí vodovodních 
a kanalizačních řadů, zejména na 
ulici Novoměstská, aby zváži-
li provedení nové přípojky tak, 
aby splňovala příslušné předpisy 
z hlediska kvality provedení a ma-
teriálu. Investor stavby vodovodu 
nebo kanalizace je ze zákona povi-
nen při realizaci provést pouze 
přepojení stávající přípojky, nemá 

VÝZVA
povinnost provést přípojku novou. 
Vodárenská akciová společnost 
předpokládá, že většina stávajících 
přípojek je v natolik špatném tech-
nickém stavu, že bude pro vlast-
níka přípojky nutné tyto přípojky 
provést nové při provádění hlavní 
stavby.

O podrobnostech pro provádění 
nebo opravu přípojky se obraťte na 
pana Karla Humplíka, tel. 602 522 
948 z Vodárenské akciové společ-
nosti.                                    MěÚ

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás infor-

moval o dopravních omezeních 
v našem městě. Jak jsme již něko-
likrát avizovali v tisku, probíha-
jí letos velké opravy kanalizací 
a vodovodů v celkové hodnotě 
bezmála 17 miliónů korun. Nej-
větší dopravní omezení se týkají 
zejména přístupu na náměstí po 
ulici Novoměstské. Do konce srp-
na bude doprava mezi ulicemi Dr. 
Veselého a Kulturní řízena sema-
forem jako doposud. Ulice Dr. 
Veselého bude uzavřena do 30. 9. 
a ulice Novoměstská bude úplně 
uzavřena v úseku od ulice Kultur-
ní ke kapličce sv. Anny od 1. 9. do 
30. 10. 2007. Úplná uzavírka ulice 
Novoměstské je tedy plánována až 
po turistické sezóně.

UPOZORNĚNÍ
Dalším problémem je uzavře-

ná jednosměrka na ulici Nádraž-
ní. Položení nového povrchu sil-
nice bylo plánováno ještě před 
rekonstrukcí Novoměstské, ovšem 
z důvodu havárie, tj. zřícení 
opěrné zdi, došlo k posunutí ter-
mínu. V současné době se staví 
kamenice okolo železobetonové-
ho základu opěrné zdi, je ofrézo-
vána vrchní vrstva asfaltu a no-
vý povrch by měl být položen do 
15. září 2007.

Jsme si samozřejmě vědomi, 
že rozkopané ulice obtěžují naše 
občany. Opravy byly nezbytné 
a snaha všech zainteresovaných je, 
aby práce proběhly co nejrychleji 
a co nejméně zatěžovaly občany 
a návštěvníky.

Josef Vojta, místostarosta

DALEČÍNSKÝ DRSŇÁKDALEČÍNSKÝ DRSŇÁK
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Poprvé za existence oddílu malé-
ho fotbalu ml. žáků bystřické jed-
noty se hráčům naskytla nebývalá 
příležitost účastnit se 26. května 
2006 ústřední fi nálové akce, a to 
turnaje bez postupu z kvalifi kace 
v Moutnici. Nebyli sice úspěšní, 
z umístění na posledním místě si 
skutečně mnoho radostí nemoh-
li odvézt, ale když zvážíme, že 
nemají žádnou příležitost účastnit 

Ústřední turnaj v malém 
fotbalu mladších žáků

se v župě během roku nějakých 
turnajů, při nichž by nabyli potřeb-
ných zkušeností, tak se v tomto 
případě není čemu divit. Ale vždyť 
všeobecně platí, že bez poražených 
by nebylo ani vítězů. Přejeme jen 
těmto mladým hráčům, aby je ten-
to jejich první neúspěch neodradil 
a nevzal jim elán a chuť do dalších 
bojů na fotbalových hřištích.

V neděli 9. září 2007 od 15.00 
hod. se v Bystřici n.P. na náměs-
tí uskuteční již podruhé soutěžní 
odpoledne pro děti a mládež. Je pro 
ně připraveno několik soutěžních 
úkolů zručnosti a vědomostních 
otázek z historie města a tamních 
památek. Pro všechny soutěžící 
jsou připraveny drobné odměny. 

Orelské soutěžní odpoledne 
pro děti a mládež

Podaří-li se získat souhlas místní-
ho duchovního správce, bude všem 
zúčastněným za odměnu umožněn 
vstup do věže kostela sv. Vavřince. 
V případě nepříznivého počasí by 
akce byla posunuta o týden. Zveme 
rodiče s dětmi k účasti na soutěžích 
v toto nedělní odpoledne.

Kučerová M.

Chladné, deštivé a větrné počasí 
letos provázelo celou pouť na Víto-
chově. Odrazilo se to i na počtu pout-
níků pravidelně jezdících autobusem 
či putujících pěšky. Místní organizá-
toři se letos snažili maximálně omezit 
vjezd a pohyb automobilů ve vesnici, 
a tak uzavřeli silnici bez předběžné 
informace z obou stran ve vzdále-
nosti nejméně 1,5 km, čímž řidičům 
způsobili nemalé problémy. I naší 
organizaci, která každoročně zajišťu-
je pravidelnou dopravu autobusem.
V těchto místech totiž nebyly žádné 
možnosti odstavit automobily a kro-

mě toho, vzdálenost na dojití pěšky 
byla  příliš značná. Záchytná parko-
viště byla totiž zřízena až za těmito 
zákazy vjezdu, těsně před Vítocho-
vem, což ovšem nikdo nevěděl. 
A tak odvážnější řidiči nakonec po 

Cyrilometodějská pouť Vítochov 
5. července 2007

delším váhání před dopravní značkou 
a uzávěrou silnice zariskovali poru-
šení dopravních předpisů  a získání 
několika trestných bodů v případě 
přítomnosti policie a jeli dále. Jakou 
možnost měli ti statní? Ale i přes tyto 
problémy se nakonec na návrší před 
kostelíkem sešel dostatečný počet 
poutníků, těch které neodradí žádná 
nepřízeň počasí a kteří si pouť dokáží 
spojit vždy s vykonáním nějaké osob-
ní oběti. Letošním hostem a celebran-
tem mše sv. byl P. ThDr. Petr Šikula, 
farář na Petrově.

Ani toto nepříznivé letošní  počasí 

na Vítochově neodradilo mladé čle-
ny orelského hudebně dramatického 
oddílu od jejich každoročního krát-
kého vystoupení v  tamním kostelíku 
u příležitosti místní poutě.

Kučerová M.

V sobotu 10. února 2007 se usku-
tečnil první přátelský turnaj bystřic-
kého orelského oddílu žáků fl orbalu 
se stejným oddílem z Nového Měs-
ta na Moravě, jediným to oddílem 
v současnosti v župě. Aby si mohli 
členové oddílu konečně vyzkoušet 
své fl orbalové dovednosti, které tré-
nují již druhým rokem, vyzvali jsme 
jednotu Nové Město n. M. k tomuto 
turnaji s tím, že nebude určena věková 
kategorie. Tak se alespoň hráči našeho 
oddílu mohli do hry zapojit všichni, 
a to již od 7 let hráče nejmladšího, až 
po ty plnoleté, kteří rovněž nemají 
k sobě dostatek věkově odpovídají-
cích hráčů, aby mohli vytvořit samo-
statný oddíl. V Novém Městě n. M. je 
složení jejich oddílu obdobné, takže 
síly byly téměř vyrovnané.

Turnaj to byl zajímavý, hráči obou 
oddílů hráli s plným nasazením od 
samého začátku až do konce. Náš 
bystřický oddíl podal překvapující 
výkon a hráči si celé utkání plnými 
doušky vychutnali. Po většinu tur-
naje vedli, ale protože nás tlačil čas 
a byli jsme odkázaní na odjezd vlaku, 
nezbyl již prostor k tomu, abychom si 

Přátelské turnaje ve fl orbalu žáků
přivezli vítězství. Turnaj skončil 7:6 
pro oddíl Nového Města na Moravě 
a nám již nezbyl čas alespoň na 
vyrovnání výsledku.

Mladí fl orbaloví hráči stejných 
orelských oddílů se opět utkali, a to
v dalším přátelském turnaji, tento-
krát v neděli dne 6. května 2007 
v bystřické Sportovní hale. Soupeř, po 
minulém svém těsném vítězství nad 
bystřickými hráči, kdy se jevily síly 
téměř vyrovnané, vyslal proti našim 
chlapcům tentokrát mužstvo jiného 
složení a neobvykle dobře sehra-
né. Utržili jsme opět porážku, nyní 
však již se značným rozdílem gólů. 
Naši hráči odcházeli sice poraženi 
v boji, ale ne na duchu. Splnilo se jim 
alespoň jedno přání, zahrát si opět 
s jiným oddílem. Škoda jen, že jim 
věkově rovných oddílů není ještě 
více, třeba by se našel i takový oddíl, 
nad kterým by dokázali zvítězit 
a napravili by si tak své sebevědomí 
v tom, že jejich poctivé tréninky 
dokáží přinést i zaslouženou výhru. 
Snad tedy zase někdy příště.

Kučerová M.

Kučerová M.

Vracíme se v příspěvku zpět až k 
měsíci květnu, kdy slavíme každo-
ročně svátek Dne matek. Ani letos 
členové orelského hudebně drama-
tického oddílu nezapomněli popřát 
svým krátkým hudebním vystou-

Ani letos nezapomněli
pením všem maminkám a babič-
kám. A tak jsme jejich vystoupení 
mohli shlédnout v příslušnou květ-
novou neděli na náměstí před kos-
telem sv. Vavřince po obou mších 
svatých.                     Kučerová M.
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Zubní pohotovost k srpnu a září 2007
SRPEN

25.8.2007 MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín
   MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172
26.8.2007 MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n.M.
   MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou

ZÁŘÍ
  1.9.2007 MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265
   MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
  2.9.2007 MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
    MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí
  8.9.2007 MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice nad Pernštějnem
    MUDr. Jana Michalová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
  9.9.2007 MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem
     MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
15.9.2007 MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko
    MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134
16.9.2007 MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem
    MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou
22.9.2007 MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.
    MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou
23.9.2007 MUDr. Jitka Kašparová, Nová Říše 624/2
    MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou

Ověření informací a sdělení změn na tel.: 566 688 219
Zubní pohotovost je držena od 8.00 - 12.00 hod.

Nepřetržitá služba ve dnech pracovního klidu: 

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

Léto je v plném proudu a děti 
si plnými doušky užívají zaslou-
žených prázdnin. O tom, že letní 
tábor je tím největším dobrodruž-
stvím, na něž se děti po celý rok 
těší, není pochyb. Táboru však 
předcházely další zajímavé akce. 
A se zážitky z nich se zde s Vámi 
podělíme.

Velkým sportovním svátkem byl 
Roverský Trojboj, který naše stře-
disko pořádalo. Tradičního klání 
ve fl orbale, basketbale a volejbale 
se účastní zástupci jednotlivých 
skautských středisek a letos jsme 
obhajovali triumf z minulého tur-
naje. Utkání byla velmi vyrovnaná 
a všemožné hudební nástroje týmů 
udělaly v tělocvičně ZŠ TGM 
bouřlivou atmosféru. Závěrečné 
minuty posledního zápasu se nesly 
ve znamení oslav vítězství našeho 
týmu. A tak jsme opět mohli nad 
hlavu zvednout pohár a především 
putovní pádlo, symbol turnaje. 
Velký dík patří panu řediteli Slá-
movi, který nám umožnil v prosto-
rách základní školy turnaj uskuteč-
nit. Společně se skauty z Nového 
Města na Moravě jsme v polovině 
června uspořádali Setkání vlčat 
a světlušek, tedy našich nejmlad-
ších chlapců a děvčat ve věku od 
7 do11 let. Na skautské základně 
Vojtěchov bylo po tři dny rušno jak 
na táboře, neboť se zde bavilo hra-
mi, navazovalo kontakty, získávalo 
nové vědomosti a prožívalo středo-
věkou legendu přes 40 nadšených 
dětí, hledajících ztracené prince 
a bojujících se zlem. Díky skvělému 
počasí se akce vyvedla a ještě více 
děti navnadila na blížící se tábor. 
A ten byl za dveřmi. Vedoucí zaří-
dili všechna potřebná povolení od 
hygieny, úřadů a majitele pozem-
ku. Ten, kdo o tomto každoročním 
byrokratickém maratónu nic neví, 
ani neuvěří, kolik práce to dá. 
A do toho je nutné zajistit potra-
viny, pitnou vodu a samozřejmě 
stěžejní věc každého skautského 
tábora, poutavou celotáborovou 

Skautské středisko KLEN informuje
hru. Měli jsme tu Egypt; indiány; 
svět elfů, skřetů čarodějů a králů; 
minulý rok jsme hledali s Rych-
lými šípy ježka v kleci.... A letos? 
Proč se nevydat do sluncem zali-
tého starověkého Řecka, známého 
svými udatnými bojovníky, bohy 
sídlícími na Olympu a divadlem. 
A tak děti vyrazily do této malebné 
krajiny plnit rozličné úkoly určené 
řeckými legendami o souhvěz-
dích zvěrokruhu. Pomáhali štírovi 
uštknout marnivého lovce Oriona, 
Héraklovi zabít Nemejského lva, 
pro boha Pana – kozoroha vytvá-
řeli divadlo a zjistili, jak vypadá 
panický strach v nočních lesích, 
když se ochránce stád a lesní-
ho klidu Pan rozzlobí. Nesměly 
chybět starověké olympijské hry 
pod vedením vynikajícího střel-
ce, kentaura Krota, nebo plavba 
řeckých dobrodruhů na lodi Argo 
pro zlaté rouno berana z Kolchi-
dy. Kromě celotáborové hry děti 
hrály různé hry, poznávaly přírodu 
a plnily různé skautské odbornos-
ti. Ti nejšikovnější a nejúspěšnější 
skládali skautský slib. To vše by 
nebylo možné bez práce našich 
vedoucích oddílů, zdravotnice Len-
ky Macháčkové a vedoucího tábo-
ra Václava Koeniga. Ti všichni 
utvořili skvělý kolektiv a jedinou 
odměnou jim byly krásně prožité 
táborové dny a úsměv na tvářích 
dětí. Opět se tak potvrdilo, že dokud 
jsme schopni rozdávat radost, 
dokážeme být šťastní a překonáme 
dočasné nezdary. Tábor skončil 
a všichni se rozjeli domů, ale jen 
na chvíli. V září se opět rozeběh-
nou pravidelné schůzky a samo-
zřejmě pokračování oslav 100 let
skautingu. Chcete-li, přidejte se. 
Rádi každého přivítáme, aby jste 
rovněž poznali dobrodružství 
s názvem SKAUT. Třeba na nábo-
rové akci s názvem 100 PODOB 
SKAUTINGU, která se uskuteční 
hned na začátku září. Do té doby 
přejeme krásné prožití prázdnin.

S pozdravem Luboš Gável - Upír

Hudební škola Yamaha v Bystřici n.P.

Hudební škola Yamaha v Bystřici nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 50

zahajuje výuku pro školní rok 2007/08

v oborech: rytmické krůčky (předškolní výchova, hraní s písničkami,
hra na rytmické a melodické nástroje)

výuka hry na zobcovou fl étnu (sopránová, altová)
výuka hry na keybord

výuka hry na klavír
výuka zpěvu (osvojení pěvecké techniky a intonačně

čistého projevu v oblasti populární hudby)

Hudební škola Yamaha je moderní výukou v malých skupinách za 
použití speciální metodiky s doprovodným materiálem. Vzdělávat se 

mohou děti, mládež, dospělí.

Informace a přihlášky: stále tel. 603 827 735
www.yamahaskola.cz
od 3. září v místě HŠY

Soutěž „Požární ochrana očima 
dětí 2007“ je již minulostí. Náš okres 
opět v letošním roce bodoval, o čemž 
svědčí 15 umístění v kraji Vysočina 
a 2 druhá místa v rámci ČR. Mezi 
úspěšnými Artury letošního roční-

Republikové fi nále pro Koscielniaka
ku soutěže je i žák Základní ško-
ly TGM v Bystřici n. P. Tomáš 
Koscielniak. Za 2. místo ve své 
kategorii v kraji Vysočina převzal 
v kongresovém sále krajského úřadu 
v Jihlavě z rukou starosty krajské-
ho sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska Františka Grubauera věc-
nou cenu a diplom. Stejné místo 
obsadil i v republikovém fi nále, a tak 
pro ocenění si v doprovodu svých 
rodičů přijel do Litoměřic, kde se 
ve dnech 15. a 16. června konaly 
republikové hasičské slavnosti. Cenu   
diplom tak převzal Tomáš z rukou 
republikového starosty SH ČMS Ing. 
Karla Richtera. Poté si všichni mohli 
na výstavišti Zahrada Čech prohléd-
nout vystavenou hasičskou historic-
kou techniku.

Blahopřejeme.

Tomáš Koscielniak ze ZŠ TGM 
z Bystřice n.P. 
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme malý výběr nových knih, 

z celkem 116 titulů zaevidovaných v průběhu měsíce 
července. 
Knihy pro dospělé:
Preston Douglas   Pekelná síra
Obermannová Irena  V pěně
Francome John  Volný pád
   Autem po Evropě
Plaidy Jean  Radosti lásky
Anderson Kevin J.  Sága sedmi sluncí 4.
Child Lee   Výstřel
Forsyth Frederick  Afghánec
Barnes Julian  Artur & George
Málková Iva  Hubneme s rozumem 
   zdravě a natrvalo
Olmer Vít  Nač se bát
Vlk Václav  Udírny
Bankhofer Hademar  Zázračný léčitel Marie Terezie
Stýblová Valja  Lužanská mše
Markalous Bohumil Nemoci štítné žlázy
Mudrová Ivana  Kam značky nevedou a 
   další podivuhodné cesty 3.
Jurman Hynek  Jak být bohatý
Vyhlídal Zdeněk  Jan Opletal – osudný pod- 
   zim 1939
Cawthorne Nigel  Bitvy druhé světové války
Smith Wilbur  Řeka bohů. Vnitřní oko
Malina Jakub  Karlův most
Tennant Emma  Dům na Korfu
McBain Ed  Uprchlík
Hanzelka Jiří  S československou vlaj-
   kou na Kilimandžáro
Denemarková Radka Peníze od Hitlera
Schories Marina  Doplňky z provázků

Knihy pro mládež:
Vodňanský Jan  Moje tužka ušatá
Grönemeyer Dietrich Malý medik
Schröder Patricia  Tři veselé sardinky
Seiler Signe  Divoký západ
Bär Frank P.  Hudební nástroje

Školní rok 2007 – 8 začíná i v ZUŠ dne 
3. září 2007. 

Přípravná hudební výchova zahájí školní 
rok ve středu 5. 9. 2006 v 15.00 hodin v sále 
školy první schůzkou s rodiči nově přihláše-
ných dětí, na které bude možné seznámit se  
s rozvrhem a celou organizací výuky 
a studia na ZUŠ. Podobná schůzka s rodi-
či nových žáčků výtvarného oboru se 
uskuteční ve čtvrtek 6. září v 15.00 hodin 
v učebně výtvarného oboru.

Žáci ZUŠ se přijdou zapsat na termíny 
hudebních nauk do třídy přípravné hudeb-
ní výchovy a hudební nauky (případně do 
ředitelny školy)  v prvních dnech školního 
roku, vždy od 13 do 16 hodin. Ke svým 
učitelům hlavního oboru potom ve stejné 
době, případně dle domluvy s nimi. Přines-
te si s sebou rozvrh z vaší ZŠ.

Domluva  rozvrhu a zahájení výuky na 
detašovaných třídách v Dalečíně, Jimra-
mově, Štěpánově n. S., Dolní Rožínce a ve 
Strážku se uskuteční dle pokynů a infor-
mací vyučujících.

Budou – li mít vaše děti ještě nyní zájem 
o přijetí do ZUŠ, můžete je přihlásit 
a domluvit si schůzku  v ředitelně školy od 
29. srpna 2007, dále také na telefonních 
číslech 566 552 210, 777 122 105, naše 
e-mailová adresa: zus.bnp@quick.cz. 

Všem žáčkům, učitelům a zaměstnan-
cům ZUŠ přejeme úspěšný a pohodový 
nový školní rok.                       

Eva Bagarová, ředitelka ZUŠ

Základní umělecká škola
v Bystřici nad Pernštejnem 

oznamuje

Knihovna má nový knihovní systém

Díky dotaci, kterou naší knihovně poskytlo Ministerstvo 
kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služ-
by knihoven mohla v červnu letošního roku přejít Městská 
knihovna ze stávajícího systému LANius na nový počítačový 
knihovní systém CLAVIUS.

Změna se dotkla nejen práce knihovnic, ale i čtenářů, 
kteří využívají elektronický on-line katalog. Ten je v sou-
časnosti k dispozici všem na webových stránkách knihovny 
www.knihovna.bystricenp.cz

Samozřejmě to základní – vyhledávání knih – zůstává a i mé-
ně zkušený uživatel internetu podle instrukcí najde knihy, 
které hledá. Užitečným pomocníkem při vyhledávání knih 
pak budou jistě slovníky autorů a klíčových slov.

Významnou novinkou je on-line rezervace knihy, která 
není momentálně v knihovně k dispozici. Stačí vyplnit políč-
ka Číslo vaší průkazky a PIN ( což je první část rodného čísla 
– rok, měsíc, den narození ). Přes tato čísla lze navštívit i své 
čtenářské konto, kde se dají prodloužit současné výpůjčky 
nebo zrušit rezervace knih, o které již čtenář nemá zájem.

Zajímavým vylepšením je i vyhledávání knih podle stáří 
jejich pořízení v sekci Seznamy a novinky. Věříme, že nové 
možnosti moderního knihovního systému ocení do budoucna 
nejen naši čtenáři z řad žáků a studentů.

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

Letní prázdniny končí, a tak končí i naše 
letní zkrácená půjčovní doba.

Od začátku září platí opět půjčovní doba, na 
kterou jsou již naši čtenáři zvyklí.

Oddělení pro dospělé a čítárna

Po  8.00 – 12.00
Út  zavřeno
St  8.00 – 12.00   12.30 – 18.00
Čt  8.00 – 12.00
Pá  8.00 – 12.00   12.30 – 18.00

Oddělení pro děti

Po, St, Čt     12.30 – 16.00

ANGLIČTINA – začátečníci, pokročilí
* lektor: Ing. Jana Koktavá

* říjen – květen, 30 lekcí (1 lekce = 2 

   vyučovací hodiny)

* kurzovné: 1000,- Kč 

NĚMČINA – začátečníci, pokročilí
* lektor: Markéta Kaštylová

* říjen – květen, 30 lekcí (1 lekce = 2 

   vyučovací hodiny)

* kurzovné: 1000,- Kč

JÓGA – začátečníci, pokročilí
* lektor: MUDr. Ludmila Milotínská

* říjen – duben, 28 lekcí (1 lekce = 1 

   hodina)

* kurzovné: 700,- Kč 

JÓGA – začátečníci, pokročilí
* lektor: Miluše Burešová

* říjen – duben, 28 lekcí (1 lekce = 1,5 

   hodiny)

* kurzovné: 840,- Kč

TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ 
VÝCHOVA - mládež
* lektoři taneční školy STARLET Brno

* září – prosinec, 10 lekcí + prodlouže-

   ná a věneček

* zahájení ve čtvrtek 27.9. 2007 v 18.30

   hodin

* kurzovné: 950,- Kč

                    350,- Kč (absolventi z roku 

                                     2005, 2006)

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
– začátečníci, pokročilí
* lektoři taneční školy STARLET Brno

* zahájení: začátečníci v říjnu 2007, 

   4 lekce + prodloužená

                   pokročilí v listopadu 2007, 

   4  lekce + věneček

* kurzovné: začátečníci 900,- Kč/taneční pár

                   pokročilí 900,- Kč/taneční pár

                   začátečníci 

    + pokročilí 1600,- Kč/taneční pár

Kurzy budou zahájeny jen při dostateč-

ném počtu zájemců. Uvedené ceny jsou 

vč. 19% DPH. 

NABÍDKA KURZŮ pro 
školní rok 2007/2008

Kulturní dům v Bystřici 
nad Pernštejnem

Bližší informace: 

Kulturní dům

Luční 764

tel. 566 552 626, 566 550 747

e-mail: kd.bystrice@atlas.cz

Internetová studovna
Po 9.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Út 9.00 – 12.00
St 9.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Čt 9.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Pá 9.00 – 12.00
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Pátek 7. září - velký sál KD - 15.00 
- 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 13. září - velký sál KD 
– 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
(Pohádka o vlkovi a kůzlátkách)
Uvádí Hravé divadlo Brno
Autoři: Jan Vodňanský a Pavel Po-
lák
Divadelní inscenace vznikla na 
motivy známé pohádky o chytrých 
kůzlatech a vlkovi, kterému se ne-
podařilo přes veškerou snahu kůz-
lata přechytračit. 
Doba trvání: cca 50 minut, určeno 
dětem MŠ a I. stupně ZŠ (od 3 – 10 
let)
Vstupné: MŠ, ZŠ 25 Kč, veřejnost 
30 Kč

Pátek 14. září - velký sál KD - 18.30 
hodin
KINOKAVÁRNA
OBSLUHOVAL JSEM ANG-
LICKÉHO KRÁLE

Ocenění Český lev za nejlepší 
fi lm roku, nejlepší režii, nejlepší 
kameru a nejlepší mužský herecký 
výkon, cena Mezinárodního svazu 
federace fi lmových kritiků na Ber-
linale aj.

Film o muži, který na konci své-
ho života hledá obrazy času, který 
prožil. O muži, jenž toužil naplnit 
za každých okolností svůj život 
bohatstvím a krásou a jehož „štěstí 
bylo vždycky v tom, že ho potkalo 
nějaké neštěstí“.

Kdesi v zapadlém koutě blízko 
hranic přebývá v opuštěné hájovně 
muž bohaté minulosti, který tu pra-
cuje jako cestář. Ve vzpomínkách se 
před námi odvíjí  příběh pikolíka, 
který zažil podivuhodný rozmach 
a sebevědomí české společnosti, 
okouzlení bohatstvím i životem 
v 30. letech minulého století, stejně 
jako pád svého charakteru v obdo-
bí okupace za druhé světové války 
i pokoření v době nástupu komunis-
mu. Jeho rozpomínání na svět žen 
a na svět bohatství a senzací, na 
svět zmatení a ponížení je plné fan-
tazie a neuvěřitelných situací – aby 
na konec, po tom co vše zažil, slyšel 
a poznal, našel jistotu ve svém srdci 
a samotě…

Hrají: Oldřich Kaiser, Ivan Barev, 
Julia Jentsch, Martin Huba, Marián 
Labuda, Milan Lasica, Josef Abr-
hám, Jiří Lábus, Jaromír Dulava aj.
Režie: Jiří Menzel
Zvuk: Dolby Digital 5.1 – 120 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 5.9. 2007

Čtvrtek 20. září - velký sál KD - 
19.30 hodin

Program Kulturního domu na září 2007
TRAVESTI SKUPINA SCREA-
MERS
NAROZENINOVÁ SHOW aneb 
10 LET SCREAMERS

Nejúspěšnější česká travesti sku-
pina SCREAMERS slaví v roce 
2007 deset let svého trvání. Svůj 
nejnovější pořad proto zaměřila na 
uvedené výročí a představí svým 
příznivcům „to nejlepší“, co od své-
ho vzniku vytvořila. SCREAMERS 
vystupovali se spoustou hvězd naší 
i světové populární hudby, které 
sami parodují a předvádějí ve svém 
programu. Jsou jimi např. Boney 
M., Alla Pugačeva, Cher, Tina Tur-
ner, Ilona Csáková, Marcela Hola-
nová, Eva Pilarová, Hana Zagorová 
a řada dalších.

Téměř tříhodinový zábavný 
pořad plný smíchu a hlavně obdi-
vuhodných pěveckých, tanečních 
i hereckých výkonů. V mnoha ori-
ginálních převlecích se představí 
známá sestava pánů alias Lili, Saša, 
Nadja a Valerie pod vedením zku-
šeného moderátora skupiny Ládi 
Černého.
Vstupné: 170 Kč
Předprodej: knihkupectví od 29. 8. 2007

Pátek 21. září – velký sál KD 
– 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
300: BITVA U THERMOPYL

Film vychází ze stejnojmenného 
komiksu, který je dravým převy-
právěním příběhu bitvy u Thermo-
pyl, kde se spartský král Leonidas 
a jeho 300 věrných bojovníků utká 
s mnohonásobnou přesilou Peršanů 
pod vedením krále Xerxa. Odvážní 
Sparťané bojují až do poslední kap-
ky krve, jejich odvaha a sebeoběť 
způsobí sjednocení Řeků, motivuje 
k porážce Peršanů. Slavný komiks 
ožívá za přispění nejmodernějších 
technologií kombinujících živé her-
ce a metodu modrého plátna, čímž 
dávný příběh odvahy opět povstá-
vá v celé své síle. Film pojednává 
o hrdinství, oddanosti a cti, je výji-
mečný po technické stránce. Pokud 
máte rádi bojové fi lmy a skvělé 
triky, určitě si nenecháte ujít tento 
fi lm.

Hrají: G. Hitler, L. Headey, 
D. Wenham, D. West, V. Regan, 
R. Santoro aj.
Režie: Zach Snyder
Zvuk: Dolby Digital 5.1 – 117 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 12.9. 2007

Pondělí 24. září – velký sál KD 
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁ-
DEK
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 mi-
nut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 12 Kč, veřejnost 
17 Kč

Pondělí 24. září – malý sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
BOHEMIA LUXEMBOURG 
TRIO
Carlo Jans – fl étna, Kateřina En-
glichová – harfa, Jitka Hosprová 
– viola

Z životopisu Karla IV. čte herec 
Bořivoj Navrátil

V rámci festivalu MAHLER JIH-
LAVA 2007

Trio Bohemia Luxembourg 
vzniklo jako spojení tří výrazných 
individualit – dvou umělců z České 
republiky a fl étnisty z Lucembur-
ska..

Flétnista Carlo Jans studoval nej-
dříve v Lucembursku a Nancy a pak 
pokračoval na Královské konzerva-
toři v Liége a Královské konzerva-
toři v Maastrichtu. Od roku 1984 je 
profesorem fl étny a komorní hudby 
na Lucemburské konzervatoři. Od 
roku 1997 je hostujícím pedago-
gem Hudební akademie v Rize a je 
zván k vedení mistrovských kurzů 
v Holandsku a ve Francii. Jeho dis-
kografi e obsahuje více než 30 CD.

Harfi stka Kateřina Englichová 
patří k naší interpretační elitě, spo-
lupracovala s významnými umělci 
a soubory, ať již u nás – Josef Suk, 
Ivan Ženatý, Pražákovo kvarteto, 
Šilhanovo kvarteto Haas Quartet 
atd., tak v zahraničí – Mstislav Ro-
stropovič, Eugenie Zukerman, Ge-
pard Caussé, Cynthia Phelps atd.

Vystudovala Konzervatoř v Praze 
a Fulbrightovo stipendium jí umož-
nilo studovat na Curtisově Institu-
tu ve Filadelfi i. Od podzimu 2005 
vyučuje na New York University 
Pratur.

Violistka Jitka Hosprová je ab-
solventkou Plzeňské konzervatoře 
a Akademie múzických umění 
v Praze, působila nejdříve  v Be-
newitzově kvartetu i jako komor-
ní mistr viol „Die Junge Öster-
reichische Philharmonie“. Jako 
sólistka spolupracuje s význam-
nými osobnostmi, ansámbly a or-
chestry doma i v zahraničí / mj. 
Pražská komorní fi lharmonie, Praž-
ský komorní orchestr aj./. Od roku 
2004 spolupracuje s renomovaným 
světovým violistou Albertem Bian-
chim. Hraje na mistrovský nástroj 
Gaspara Strnada z roku 1792.

Vystoupení se uskuteční v rámci 
cyklu koncertů Kruhu přátel hudby 
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 12.9. 2007

Úterý 25. září – velký sál KD 
– 19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
… VSTUPTE !
Uvádí Agentura HARLEKÝN 
Komedie o nekončících patáliích 

dvou klaunů na penzi od jednoho 
z nejúspěšnějších, nejoblíbenějších 
a nejhranějších autorů posledních 
čtyřiceti let, nekorunovaného krále 
broadwayských činoherních scén, 
držitele prestižní Pulitzerovy ceny, 
Neila Simona. 

Willie Clark a Al Lewis – slav-
né komické duo se má po jedenácti 
letech opět sejít a pro televizi nato-
čit nejzdařilejší číslo. Je to vlastně 
jejich labutí píseň. Staří pánové se 
ale nemohou dohodnout, ačkoliv se 
v podstatě mají rádi, vzájemně se 
stále jen dráždí a vůbec není jisté, 
jak to s oběma tvrdohlavci nakonec 
dopadne. Hra s úsměvem napoví-
dá mladým, aby leccos pochopili 
a uvědomili si, jak i oni budou jed-
nou uvažovat a starým – aby vzali 
život takový, jaký je a netrápili se 
ubíháním let, které tak jako tak nel-
ze zastavit.

Neil Simon má vzácnou schop-
nost vidět pod komickým vnějškem 
svým postavám do duše a hledá 
v nich to podstatné – lidské. Jeho 
humor není nikdy zlý. 

Vynikající herecké obsazení:
Willie Clark - Petr Nárožný
Al Lewis - Ladislav Mrkvička
Ben Silverman - Jan Čenský
Ošetřovatelka - Libuše Švormová
Hlasy ze záznamu: Ladislav Trojan, 
Jiří Ptáčník, Václav Vydra, Jindřich 
Bonaventura, Ernesto Čekan, Jana 
Boušková a Kateřina Hrachovcová
Režie: Pavel Háša
Vstupné: 170 Kč
Předprodej: knihkupectví od 5.9. 
2007

Čtvrtek 27. září – velký sál KD 
– 18.30 hodin
ZAHÁJENÍ KURZU TANEČNÍ 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
PRO MLÁDEŽ

Lektoři taneční školy STARLET 
Brno. Přihlásit se mohou i jednot-
livci

Změna programu vyhrazena!

Prodej vstupenek:

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

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

Koncerty Kruhu přátel hud-
by 2007/2008: Bližší informace 
včetně zakoupení permanentek 
v kanceláři kulturního domu.
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 BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - 20.

Tělovýchovná organizace So-
kol se stala jedním ze základních 
pilířů nově vzniklého demokratic-
kého Československa v roce 1918.  
Společně s ideovými principy 
kladoucími důraz na všestrannou 
tělesnou zdatnost a společenskou 
angažovanost rozvíjející vztah 
k mladé republice se právě sokol-
ská idea stala předpokladem 
k společenskému a ekonomické-
mu rozvoji 1. republiky. 

Jedním z představitelů této ge-
nerace je pan Stanislav Hulák, 
který se 23. 8. 2007 dožívá 85 let. 
Osobní setkání s panem Hulákem 
v bystřické sokolovně iniciovala 
nedlouho před jeho výročím paní 
Božena Zámečníková z Bystřice 
nad Pernštejnem. 

Stanislav Hulák pochází z Tiš-
nova. Jeho tatínek byl obuvníkem 

Stanislav Hulák
* 23. 8. 1922  Tišnov

a československým legionářem 
v Rusku. Po ukončení obecné školy 
v Tišnově pokračoval ve studiu na 
státním reformním gymnáziu, které 
ukončil v roce 1941 maturitou. 

Od roku 1928 je členem Sokola. 
Tišnov byl sídlem Sokolské župy 
Pernštejnské, kam patřila také 
Bystřice nad Pernštejnem. Právě 
Bystřice, kterou pan Hulák pozná-
val při sokolských kláních, pro něj 
měla zvláštní kouzlo. Již tehdy se 
mezi nimi rodilo silné pouto. 

Za 2. světové války byl členem 
sokolské mládežnické odbojové 
skupiny v Tišnově a členem par-
tyzánského oddílu 3. českosloven-
ská úderná rota generála Luži. Tzv. 
sokolský odboj, jehož členy byla 
také sokolská mládež, opomíjela 
po dlouhou dobu naše historiogra-
fi e. Odvaha a odhodlání, se kterým 
se tito mladí lidé pouštěli do boje 
s nacismem, jsou obdivuhodné. 
Z tišnovské odbojářské mládež-
nické skupiny přežil pouze pan 
Hulák, všichni další členové byli 
pozatýkáni a popraveni. „Sedím 
tu s vámi, protože mne kamarádi 
nezradili,“ říká hrdě pan Hulák 
v dojemné chvíli. 

V roce 1948 se oženil s Jiřinou 
Mácovou. Vychovali spolu pět 
dětí. V roce 2008 oslaví diaman-
tovou svatbu.

S městem Bystřice nad Pern-
štejnem je spojen pracovně od 
roku 1951, kdy byl jmenován ře-
ditelem Okresního sdruženého 
komunálního podniku Bystřice 

nad Pernštejnem. Později byl jme-
nován ředitelem Okresního prů-
myslového podniku Bystřice nad 
Pernštejnem. Po zrušení okresu 
Bystřice nad Pernštejnem  zastá-
val funkci výrobního náměstka, 
později vedoucího investičního 
oddělení v nově vzniklém Okres-
ním průmyslovém podniku Žďár 
nad Sázavou se sídlem v Bystřici 
nad Pernštejnem.  

Do Bystřice se odstěhoval v roce 
1961 a stal se tak občanem města, 
které si zamiloval. K rozvoji města  
přispíval i v seniorském věku, kdy 
působil na odboru výstavby. Podí-
lel se např. na vybudování antuko-
vých tenisových kurtů, na zatrav-
nění plochy fotbalového hřiště. 

Po obnovení činnosti Sokola 
zastával od 1. 1. 1992 v Bystři-
ci funkci jednatele a hospodáře 
TJ Sokol. Byl místopředsedou 
Sokolské župy Pernštejnské. Je 
duší sokolské činnosti v Bystřici. 
Po krajských územních změnách 
přešla TJ Sokol Bystřice n. P. do 
Sokolské župy Havlíčkovy. V le-
tošním roce byl zvolen starostou 
TJ Sokol Bystřice n. P. a členem 
PV župy Havlíčkovy.

Od dětství byl pan Hulák 
v duchu sokolském aktivním spor-
tovcem. Pěstoval lehkou atletiku, 
závodně hrál volejbal, košíkovou, 
českou házenou a stolní tenis, 
u kterého zůstal do pozdního věku. 
Ve stolním tenise jednotlivců 
a čtyřhře byl mnohonásobným 
přeborníkem okresů Tišnov, Brno-

venkov, Bystřice n. P. a Žďáru nad 
Sázavou. Zúčastnil se dvou Mis-
trovství světa veteránů ve stolním 
tenise v italském Rimini a chor-
vatském Záhřebu. V roce 1997 na 
Mistrovství Evropy veteránů ve 
stolním tenise v Praze získal stří-
brnou medaili ve čtyřhře a bron-
zovou v jednotlivcích. V témže 
roce byl vyhlášen nejlepším spor-
tovcem města Bystřice nad Pern-
štejnem. Za svoji celoživotní spor-
tovní činnost je zapsán v „Knize 
cti“ sportovců města Bystřice nad 
Pernštejnem.  

Stanislav Hulák je předsedou 
MO Českého svazu bojovníků za 
svobodu v Bystřici nad Pernštej-
nem a místopředsedou OV České-
ho svazu bojovníků za svobodu ve 
Žďáře nad Sázavou. Při 60. výročí 
skončení 2. světové války byl vy-
znamenán Pamětní medailí minis-
tra obrany ČR a Pamětní medailí 
ruského prezidenta Putina. 

Vitalita a společenská angažo-
vanost, kterou Stanislav Hulák 
považuje za přirozenou a samo-
zřejmou, jsem vnímal po celou 
dobu našeho rozhovoru. Původní 
bystřický sokolský prapor, kte-
rý nám pan Hulák ukázal, nese 
heslo: „Paže tuž, vlasti služ!“ Jak 
příznačné pro epochu, kdy i pre-
zident republiky T. G. Masaryk 
chtěl být členem Sokola na Malé 
Straně v Praze a kdy jste věděli, 
že vaši kamarádi nemají ve zvyku 
„dávat království za koně“.

Ladislav Pokorný

BYSTŘÍ LIDÉ A KULTURA 

OPUSTIL NÁS VINCENC KOUTNÍK
Nebát se! Být chlapem. Stát si 

za slovem, neuhýbat. Vrátit polí-
ček, sáhnout i po zbrani. Jít za 
pravdou, mít hrdost, umět se obě-
tovat, vytrpět příkoří, ale nikdy 
jej nestrpět! Hájit práva svá, hájit 
práva všech. Být příkladem řadě 
generací.

Ano, právě takovým byl Vin-
cenc KOUTNÍK, sportovec-
sokol, hrdina protifašistického 
i protikomunistického odboje, 
politický vězeň, poctivý dělník, 
uznávaná osobnost, čestný občan 
města Bystřice nad Pernštejnem 
(2006), nositel Československého 
válečného kříže 1939 a Medaile 
Za hrdinství (2002).

Opustil nás dva dny po svých 
96. narozeninách, 21. července 
2007. Patnáct let jej komunisté 
věznili, ale jeho pohnutý život, 
jeho pozoruhodné a poctivé skut-
ky nakonec přitáhly pozornost 
televizních i rozhlasových tvůrců, 
spisovatelů, studentů, pozornost 
mnoha starých i mladých obdi-
vovatelů. Vždyť zrovna v době 
jeho úmrtí se další student ucházel 
o možnost napsat o bystřickém hr-

dinovi diplomovou práci.
Kdybychom byli všichni jako 

pan Koutník, naše životy by se 
velice zjednodušily. Nezbylo by 
tu místo pro podlost a podpásové 
údery. Své problémy bychom řešili 
se zvednutým hledím z očí do očí. 
Kdybychom byli všichni jako pan 
Koutník, přestali by psi poštěkávat 
a karavany by vesele táhly dál…

Milý a vážený pane Koutníku! 
Děkujeme Vám za Vaše příkladné 
činy, které mnohým z nás dávají 
odvahu do dalších kroků. Nikdy na 
Vás nezapomeneme!

 Hynek Jurman

SVĚT MÝMA OČIMA
Výstava mladé fotografky Lucie 

Žaloudkové z Dalečína, členky Spo-
lečnosti Františka Kroha, byla pod 
názvem „Svět mýma očima“ zahá-
jena v neděli 5.8.2007 v Městském 
muzeu v Bystřici. Fotografi e mladé 
autorky, studentky VOŠ v Bystřici, 
se těšily zájmu zhruba stovky náv-
štěvníků vernisáže. Úvodní slovo 
pronesl Hynek Jurman, na klávesy 
zahrála Eva Vraspírová. Povedená 
výstava potrvá po celý měsíc srpen 
a rozšiřuje už tak pestrou nabíd-
ku expozic bystřického muzea.  
                                                 -HJ-
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Co to vlastně je futsalová liga?
Vznikla v roce 2001 z popudu 

iniciátora a zakladatele soutěže 
Vladimíra Berana. Vznik soutěže 
z hlediska volnočasových aktivit 
představoval a nadále představuje 
zajímavou nabídku pro organizo-
vanou i neorganizovanou mládež 
a je dobrým pomocníkem v boji 
proti metlám současnosti alkoho-
lu, kouření a drogám. V tomto roce 
bylo využito účelové hřiště s umě-
lým povrchem vedle koupaliště. Do 
soutěže se zapojilo na 150 hráčů 
z 15 teamů, a to nejen z Bystřice, 
ale i okolí. Hrálo se podle speciál-
ních pravidel vytvořených pro tuto 
soutěž. Díky velkému zájmu byla 
soutěž rozdělena na 1. a 2.ligu. 
Soutěž řídil a nadále řídí štáb 
o 3 až 5 členech. Včele štábu stál 
předseda Vladimír Beran.

A jak je to nyní?
Od založení soutěže uplynu-

lo pár let a mnoho teamů a hráčů 
se prostřídalo. Zájem o soutěž je 
stálý, některá družstva hrají od 
založení až do dnešní doby. Pravi-

BYSTŘICKÁ FUTSALOVÁ LIGA 
OZNAMUJE NÁBOR NOVÝCH TEAMŮ

dla jsou důsledná, upravují se, ale 
platí nadále. Nyní máme 5 teamů 
a cca 50 hráčů, kteří svůj volný 
čas věnují sportu. K soutěži se 
využívá od roku 2006 nově vybu-
dované hřiště s umělým povrchem 
u bývalé zemědělské školy. Nyní 
stojí včele soutěže Anna Malátová 
s Fonorexem, což je team, který 
je v soutěži od založení a nadále 
aktivně hraje. 

Co je potřeba k založení nového 
teamu?

Řádné přihlášení do soutěže, 
zaplatit startovné, odevzdat řádně 
vyplněnou soupisku před prvním 
utkáním, plnění povinností vůči 
dozoru a štábu ligy a samozřejmě 
chuť si zasportovat.

Přihlášky a jakékoliv informace 
podá Anna Malátová na telefon-
ním čísle 607 132 112.

Do další části soutěže přeji jak 
novým tak i stálým hráčům hodně 
sportovního elánu, úspěchů a žád-
né úrazy.

Za štáb ligy Anna Malátová

Dne 29. července se v Bohuňově uskutečnil fotbalový turnaj o Putovní 
pohár starosty SDH Bohuňov. 

Tohoto turnaje se zúčastnilo pět mužstev: Bohuňov, Lísek, Písečné, 
Velké Janovice a Zubří. Utkání se hrála systémem „každý s každým“, 
počet hráčů 8+1. 

1. Písečné  4 3 1 0 7:1 10
2. Lísek   4 2 1 1 7:4 7
3. Bohuňov   4 2 0 2  5:4 6
4. Velké Janovice  4 1 1 3  4:9 4
5. Zubří  4 0 1 3 2:7 1

Po rozstřelu na pokutové kopy mezi hráči se čtyřmi vstřelenými bran-
kami, FULNEČKA (Písečné) a PRÁŠIL (Bohuňov), získal trofej nejlep-
šího střelce turnaje hráč Bohuňova. 

Pořadatelé tímto děkují za pomoc SPOLEČNOSTI BOHUŇOV a.s., 
ARMOSU MÍCHOV a všem, co se podíleli na pěkném sportovním zážit-
ku.                                                   Kolomazník Miloš, prezident turnaje

FOTBALOVÝ TURNAJ

dospurtoval se ztrátou 51 sec jeho 
oddílový kolega Leopold König 
a pouhou sekundu za ním skončil 
bronzový František Paďour (CK 
Příbram). Žlutý trikot oblékl po 
bystřické etapě König, jedna z vel-
kých nadějí naší cyklistiky.

V konečném pořadí pětieta-

V BYSTŘICI VYHRÁL KOZUBEK

pového závodu Vysočina 2007 
stanuli nejvýše všichni závodní-
ci z bystřických stupňů vítězů. 
Vyhrál König před Kozubkem 
a Paďourem.

Příznivci cyklistiky se už těší, 
že i v příštím roce uvidí v Bystřici 
podobně zajímavé závody.

Text i foto: Hynek Jurman

V pátek 31. srpna bude otevře-
na v Lužánkách (v lokalitě Kacíř) 
náhradní fotbalová plocha. Tuto 
plochu nám pomohlo zřídit město 
Bystřice n. P. s pomocí fi rem Beton 
SPH a ZEM Servis s.r.o. Oplocení 
kolem hřiště zbudovali členové vý-
boru SK Bystřice.

Tréninkový režim hřiště budou 
vymezovat určitá pravidla, který-
mi se chce Sportovní klub vyhnout 
chybám, které vedly v předešlém 
provozu v krátké době ke zničení 

OTEVŘENÍ FOTBALOVÉHO 
TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ

povrchu. Věřím, že budou hráči 
tato pravidla dodržovat a hrací plo-
cha bude kvalitní a neporušená ku 
prospěchu všech.

Klíče pro veřejnost a školy bu-
dou k dispozici na stadionu SK 
Bystřice n. P. 

Bližší informace na telefonních 
číslech: stadion 566 552 466 nebo 
Josef Soukop 605 258 059.

Za SK Bystřice n. P. 
J. Soukop

Na stupních vítězů vedle bystřického starosty ing. K. Pačisky zleva König, 
Kozubek a Paďour.

Stanislav Kozubek zvítězil ve 2. etapě v Bystřici s přehledem.
Dokončení ze str. 1

ZE STŘELECKÉHO KLUBU
Dne 15.7.2007 se konal na střel-

nici ve Velkém Meziříčí OKRES-
NÍ PŘEBOR okesu Žďár nad Sá-
zavou.

Tohoto závodu se zúčastnili 
3 střelci našeho klubu.

V mužské kategorii zvítězil Petr 
Kaman ze Žďáru nad Sázavou. 
Bystřický Josef Roháček skončil-
na osmém místě. V dorostenecké 

kategorii zvítězil Šrámek z No-
vého Města na Moravě. Bystřičtí  
Vojtěch Čapka a Jiří Zach skončili 
na 4. a 6. místě

Další závody na střelnici v Cho-
choluši se uskuteční 2.9.2007 
Meziklubová soutěž, 9.9.2007 
Pernštejnský pohár a 16.9.2007 
Bystřická Dokupovačka.

Za SSK Vobr F.
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Sobota 14.července 2007 byla 
pro obyvatele Sulkovce, malé obce 
na Vysočině, opravdu nezapomenu-
telná. Konala se zde totiž dvě velká 
setkání. Setkání rodáků a přátel obce 
a setkání okolních sborů dobro-
volných hasičů uspořádané ku pří-
ležitosti 120. výročí založení SDH 
v Sulkovci. Obě akce byly vskutku 
mimořádné a měly veliký ohlas.

Setkání rodáků
Setkání rodáků a přátel obce se 

v Sulkovci uskutečnilo vůbec poprvé. 
Již do samotných příprav se zapojilo 
mnoho místních občanů, což bylo 
velice povzbuzující a bylo znát, že 
každému na této akci velmi záleží 
a není mu lhostejná.

Každý s napětím očekával, jak vše 
dopadne. O velkou úlevu organizá-
torů i všech návštěvníků a hostů se 
postaralo nejprve počasí, které sul-
kovským opravdu přálo a navodilo 
nádhernou letní kulisu modré oblohy 
a svěží zeleně ozářené sluncem. 

Program setkání byl zahájen v do-
poledních hodinách vernisáží výstavy 
ze života obce konané v hale obecní-
ho úřadu v budově bývalé základní 
školy. Slavnostní akt byl doprovázen 
kulturním programem, ve kterém 
atmosféru setkání rodáků umocnila 
recitace poezie Františka Halase „Já 
se tam vrátím“ v interpretaci paní 
Pavly Tomáškové a také zpěv písní 
Leoše Janáčka v podání mužského 
komorního sboru z Jimramova pod 
vedením sbormistryně paní Petry 
Budigové. 

Součástí zahájení výstavy bylo 
rovněž ocenění a vyhlášení výsledků 
výtvarné a literární soutěže na téma 
„Život v naší obci“ a „Naše obec a po-
žární ochrana“, vystavené ve vstup-
ním prostoru do budovy. Soutěže se 
zúčastnilo kromě místních také mno-
ho dětí z okolí, zejména z bysterské 
základní školy. Vítězové obdrželi 
diplom, medaili a věcné ceny.

Samotná výstava byla zaměřena na 
historii a současnost obce, ale přede-

vším na její rodáky a obyvatele. Jádro 
výstavy tvořily fotografi e rozdělené 
do několika kategorií; rodáci, domy 
a náves, krajina a zima v obci, míst-
ní církve, římsko-katolická farnost 
a sbor českobratrské církve evange-
lické, dále místní hasičský sbor, mys-
livecký svaz a samozřejmě fotografi e 
zachycující žhavou současnost. 

Do vý-stavy byly zahrnuty také 
f o t o g r a -
fi e z na-
táčení dvou 
fi lmů režisé-
ra Vojtěcha 
J a s n é h o , 
Všichni dobří 
rodáci (1968) 
a Návrat 
ztraceného 
ráje (1998), 
které byly 
zčásti natá-
čeny v naší 
obci. Kromě 

fotografi í bylo možné nahlédnout do 
místních kronik a dalších dokumen-
tů. Vystavovatelé vyvolali rovněž 
spekulaci o tom, zda-li v obci nemohl 
hypoteticky žít údajný bratr (dvoj-
če) slavného Čecha Járy Cimrmana, 
podle vystavené dobové fotografi e z 
atelieru Leeder, Riegerova v Poličce.

Během otevření výstavy byli při-
vítáni a obdarováni také nejstarší 
občané Sulkovce, pan Bohuslav 
Šimek a paní Anna Krčilová, roz. 
Kočí, narozeni v roce 1920. 

Návštěvníci si mohli také vybrat 
a zakoupit několik druhů upomínko-
vých předmětů a zároveň si objednat i 
DVD z celých oslav či CD z výstavy.

Po prohlídce výstavy se rodáci 
přesunuli do prostor sulkoveckého 
kostela sv. Havla, kde v 10.30 násle-
dovala historicky první ekumenická 
bohoslužba v obci za účasti  správců 
Římsko-katolické farnosti v Sulkovci 
a Sboru českobratrské církve evan-
gelické ve Veselí, P. Jakuba Holíka 
a jáhna Tomáše z Jimramova, faráře 
Jana Plecháčka z Veselí. Na vedení 
bohoslužby se aktivně spolupodílel 
také sulkovecký rodák a kněz P. Josef 
Mareček, který následující nedě-
li 15.7. sloužil i mši za místní živé 
i zemřelé rodáky. Ekumenické boho-
služby se zúčastnilo velké množství 
místních katolických i evangelických 
křesťanů a dalších hostů, kteří si při-
pomněli velký význam vzájemné 
spolupráce. Slavnostní atmosféru 
bohoslužby podpořil rovněž zpěv 
ekumenického mužského komorního 
sboru Vocatus Ecumenicus z Jimra-
mova písněmi „Jen to samo“ a „Vere 

Setkání rodáků a přátel Sulkovce a oslavy 120. výročí založení místního SDH 
languores nostros“. Za zvuku varhan 
se návštěvníci pomalu odebrali zpět 
do budovy bývalé školy, kde byl pro 
ně připraven oběd a pohoštění. 

Po obědě, který byl připraven 
pro všechny návštěvníky, navazoval 
polední program ofi ciálním přiví-
táním rodáků a přátel Sulkovce ve 
vkusně upravené a vyzdobené míst-
ní tělocvičně. Průvodní slovo vítající 
všechny rodáky a charakterizující 
dějiny a současnost obce prolínalo 
s hudebním vystoupením paní učitel-
ky Dany Makovské z Dalečína, která 
zde představila některé svoje naděje. 
Slyšeli jsme lidové písně v podání 
dua pozoun-klavír Martina Tomáš-
ka ze Sulkovce a Dany Makovské 
z Dalečína, klavírní Baladu pro 
Adélku Jiřího Maláska v podání 
místní mladé klavíristky Anežky 
Smolíkové a také trio ve složení příč-
ná fl étna, akordeon, klavír v podání 
Jitky a Dany Makovských a Anežky 
Smolíkové, které zahrály interpreta-
ce populárních písní Beatles, Olym-
piku a písně z muzikálu Jesus Christ 
Superstar. Po poděkování všem 
sponzorům a těm, kteří se zejména 
podíleli na přípravách celé akce, 
uzavíralo polední program folklórní 
hudební vystoupení smíšeného sbo-
ru, který přednesl textově upravené 
pásmo na 
motivy lido-
vých zboj-
nických písní 
z Morav-
ských Kopa-
nic s názvem 
„Ty sulkov-
ské zvony 
zvoní“. 

Pro rodáky 
a hosty bylo 
připraveno 
velice chutné 
pohoštění, 
na kterém 
se podíle-
ly zejména 
místní skvělé kuchařky. 

Oslavy 120. výročí založení 
SDH v Sulkovci

Celé sobotní odpoledne probíhaly 
v obci i velkolepé oslavy 120. výročí 
založení místního sboru dobrovol-
ných hasičů, kterého se zúčastnilo 
20 sborů SDH z místa, okrsku i jeho 
okolí. Mezi jinými např. Polom, 
Dalečín, Hluboké, Malé Tresné, 
Blažkov, Bolešín, Ubušín, Ubuší-
nek, Sedliště, Trhonice, Trpín, Vese-
lí, Nedvězí, Nyklovice, Jimramov, 
Věcov, Věstín i Věstínek.

Oslavy hasičů začínaly tzv. vítáním 
sborů u hasičské zbrojnice v 15.00 
hod., kam za doprovodu dechové 
kapely „Zuberská šestka“ přicházely 
jednotlivé sbory a podávaly hlášení 
o příchodu veliteli místního sboru. Po 
přivítání všech devatenácti sborů se 
hasiči seřadili do průvodu a vydali se 
středem obce směrem k místu vyvr-
cholení oslav, do sulkoveckého spor-
tovního areálu s fotbalovým hřištěm, 
kde sbory nastoupily před připrave-
nou tribunu. Sešlo se zde více než 
200 hasičů v uniformách.

Po úvodním projevu starosty sul-
koveckého SDH, Ing. Pavla Schaff-
era, následovalo předávání čestných 
ocenění pro jednotlivé hasiče. Bla-
hopřání sboru sulkoveckých hasičů 
pronesl i člen OSH Žďár nad Sázavou 
Ladislav Fajmon. Všechny přítomné 
na závěr přivítal jménem obecního 
úřadu v Sulkovci i starosta obce, kte-
rý poděkoval všem místním členům 
za jejich obětavou práci ve sboru 
a popřál jim hodně zdraví a sil do dal-
ší společné práce. Bylo též zdůrazně-
no, že SDH a jeho členové nejsou jen 
pojistkou v případě ohrožení, ale jsou 
i neodmyslitelnou součástí obce v šir-
ším slova smyslu. Slavnostní projevy 
ukončila dechová kapela českou stát-
ní hymnou.

Po shlédnutí ukázek ze zásahu 
SDH oceňovaných nejenom dětmi, 
následovala volná zábava a občer-
stvení. V programu se pamatovalo 
i na děti, které mohly v rámci projek-
tu Sulkovecké léto 2007 mj. využít 
dětského koutku ke hrám apod.

Celý slavnostní den byl završen 
večerní taneční zábavou, které se 
zúčastnilo velké množství lidí. 

S poděkováním účastníkům, spon-
zorům a všem, kteří se podíleli na 
přípravách a organizaci

Mgr. Michal Budig, 
starosta obce Sulkovec



 
POZVÁNKA NA VEČER S VARHANAMI

Každý, kdo má rád vážnou hudbu v podání chrámových varhan a zpěvu, je zván 
v sobotu 8. září 2007 od 17. 00 hodin do kostela sv. Bartoloměje v Rozsochách, který 
bude místem prvního benefi čního hudebního setkání varhaníků z našeho regionu.

V průběhu pásma vážné hudby z tvorby J.S. Bacha, N. Bruhnse, G. Böhma, 
K.G. Umbreita, Antonína Dvořáka a dalších věhlasných autorů se Vám představí 
varhaníci: Zdeňka Burešová, Ludmila Malá, Veronika Pečínková, Eva Prášilová, 
Jan Zítka a zpěvačka Tereza Eliášová.

Výtěžek tohoto prvního i dalších hudebních setkání bude věnován na tzv. „adopci 
dítěte na dálku“ a umožní některému z dětí rozvojového světa slušně žít a vystudovat.

Výši vstupného necháváme na vašem vlastním uvážení.

Těšíme se na společný hodnotný kulturní zážitek umocněný vědomím počinu 
dobročinnosti.
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zbytek jednoho kola a rekonstrukci celého náčelníkova vozu, jenž je 
vyveden téměř ve zlatě a samozřejmě bronzovou sošku býčka. Češi 
a Moravané kdysi Wanklovy nálezy odmítli, takže za nimi musíte do 
Vídně.

A říkají tedy lidé Býči skále podle nálezu toho třpytivého býčka? 
Od odborníků jsme se dozvěděli, že jméno jeskyně sahá až hluboko 
do pohanských dob, je spojeno s kultem býka a nálezem bronzové 
sošky býčka je tato tradice pouze podtrhnuta.

8. VYTÉKÁ SÁZAVA Z VELKÉHO DÁŘKA? 

Na 30 000 pramenů vyráží ze země v naší vlasti. Pramenům řek se 
začal z televizní obrazovky věnovat Luděk Munzar. Já se jim věnuji 
už dlouhá léta, tedy těm pramenům na Vysočině. A někdy je safra 
těžké najít ten pravý nejpravější pramen řeky. Co jsem se terénem 
nachodil a naporovnával, která zdrojnice je mohutnější, po které se 
mám dále pustit! Potíž je v tom, že jednoznačná pravidla nejsou ani 
stanovena. Kdyby měl přednost tok buď delší nebo vydatnější, nebylo 
by o čem diskutovat. Třeba Svratka pramení na úbočí Křivého Javora 
a Žákovy hory, druhý významný pramen však vzniká u hájovny Blat-
ky a třetí vytéká ze Stříbrné studánky. Takhle hovoří téměř shodně 
všechna vlastivědná literatura. Když jsem tam hledal pravdu, utopil 
jsem v bahnech pod Stříbrnou studánkou botasku, hladina se nad ní 

Drož tedy vyvozuje, že „Sázava tvořila svým horním tokem hranici 
zemskou“, že „i později horní tok Sázavy tvořil hranici zemskou“ a 
že „patřil tudíž Žďár více k Čechám než k Moravě a přivtělen byl 
k diecézi pražské a nikoliv biskupství olomouckému“! Podle Drože 
byl hraničním potokem „patrně mlýnský náhon, jenž dosud spojuje 
Konventský a Branský rybník a jenž hnal dříve mlýn, ležící ve zdech 
klášterských“.

Oba rybníky dodnes spojuje potok, který na nových mapách nese 
název „Stržský potok“ a protéká pod známým mostem se sochami. 
Historický název potoka ovšem zněl Sázava a také často vydávaná 
pohlednice mostu nesla ještě za 1. republiky označení „Historický 
most přes Sázavu“.

Ještě v době Jiřího z Poděbrad uváděl žďárský opat, když odmítal 
platit berně, že Sázava teče od Žákovy hory. A v roce 1607 posunul 
hranici kardinál Ditrichštejn od té starobylé hranice dané Sázavou 
tekoucí od Žákovy hory!

Především pro potřeby zdejších hamrů bylo založeno Viktorinem 
z Kunštátu v roce 1480 Velké Dářko na soutoku potoků Stružného 
a Karel. Tento tok se od soutoku jmenoval Polná. Obec Karlov byla 
založena za vlády Marie Terezie a jméno dostala podle potoka. Kdyby 
zde tekla Sázava, nejmenoval by se Karlov, měli bychom tu Sázavov! 

A co na to odborníci? Zeměpisná akta Karlovy univerzity z roku 
1997, tedy nejvyšší vědecká instituce, dochází na s. 31 – 46 k závě-
ru: „Hlavním pramenným tokem Sázavy by správně měl být „Stržský 
potok“. Má větší průtok 470 l/sec vody, větší povodí s plochou 39,6 

Obec Střítež, SDH Střítež a Elektrárenská společnost ČEZ zvou malé i velké příznivce hasičů a hasičské 
techniky do sportovního areálu ve Stříteži, v sobotu 1. září 2OO7, na hasičský den s Hasíkem. 

V rámci této akce budou probíhat různé soutěže pro děti i dospělé, vystoupení skupiny orientálních tanečnic, 
výstava hasičské techniky od historických stříkaček až po nejmodernější techniku, včetně jejich ukázek. Zla-
tým hřebem dne bude soutěž historických koňských stříkaček spojená s pivní štafetou. Po celý den bude hrát 
country skupina SYMPATIC a nebude chybět bohaté občerstvení. 

Předběžný časový harmonogram: 
 13.00: zahájení 

   13.15 – 15.00  – soutěže pro děti
 14.15 – 16.00  – soutěž o Střítežského Hasíka 
                      – historické stříkačky
 16.00 – 17.00  – pivní štafety, v přestávkách vystoupení orientálních tanečnic

  17.30            – vyhodnocení a odměňování účastníků a soutěžících
 18.00 – 24.00  – volná zábava 
Po celý den hraje country skupina Sympatic. Změna programu vyhrazena.
Srdečně zvou pořadatelé.
Generálním sponzorem je elektrárenská společnost ČEZ a.s.  

Radek Štourač

Pozvánka na hasičský den s  HasíkemPozvánka na hasičský den s  Hasíkem
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zavřela.
Mnozí odborníci, např. doktor Jan Lacina, považují za hlavní pra-

men ten nejdelší a nejvydatnější, tedy od hájovny Blatky. Tohle však 
popírají nejnovější i starší mapy (např. Žďárské vrchy, 1:50 000, 1996 
i 2004), které tento pramen označují jako Břimovku. Přitom se však 
nadále tvrdošíjně mluví o prameništi Svratky ve Stříbrné studánce, ač 
se tento nepatrný potůček vlévá právě do tzv. Břimovky. A když vyra-
zíte do terénu, zjistíte, že v každou roční dobu může být tím hlavním 
pramenem dost často některý jiný.

V poslední době se vedou největší spory kolem pramene Sázavy. 
Těžko dnes může někdo z hlavy stanovit, který z toků nesl jméno 
Sázava v polovině 13. století, kdy na zdejších březích vznikl cister-
ciácký klášter. Ale kronika Jindřicha Řezbáře z roku 1300 nám může 
hodně napovědět, jak ještě uvidíme. Můj favorit chvátá od Cikháje, 
protože je vydatnější a má větší plochu povodí. Tento pramen je „his-
torický“ a jeho zastáncem byl po celý dlouhý život pan Jiří Pospíšil ze 
Žďáru. Jeho oponent ze stejného města našel svého favorita ve Velkém 
Dářku. Argumentuje však značně problematicky, svým rádoby vědec-
kým článkem nedokazuje vůbec nic a „originálním“ čtením Žďárské 
kroniky o to méně!

Jiří Pospíšil sepsal 22 racionelních důkazů, že řeka Sázava pramení 
na Žákově hoře a nejpozději od roku 1252 zde tvořila zemskou hranici 
Čech a Moravy. Argumentuje samozřejmě Řezbářovou kronikou, kde 
autor ve verších 367 – 369 o zakladateli Bočkovi z Obřan píše: „Jemu 
se líbil kout mezi Sázavou řekou a Polnou, na samém pomezí již, kde 

dvě se stýkají země, totiž 
Morava úzká a široké Čechy.“ 
A protože to místo leželo asi 
sto metrů v Čechách, tedy při 
pohledu z moravské strany 
hned za tokem Sázavy, „pod 
pražskou pravomoc spadá“ 
(verš 371). Pouze hospodář-
ské budovy vyrostly na Mora-
vě, kostel, klášter a opatství 
stály v Čechách!

A každý z nás si může buď 
přímo na místě ověřit, či ale-
spoň z mapy vyčíst, že touto 
hraniční vodou je pramen z 
Žákovy hory u Cikháje. A 
protože jmenovaná Polná, 
lidově Polnička, tekla přes 
vesnici Polničku z rybníka 
Velké Dářko, musel být hra-

niční tok tou druhou jmenovanou řekou, tedy Sázavou. Takhle četli 
místní poměry četní odborníci včetně doktora Drože, jenž napsal do 
2. čísla 8. ročníku Žďárského obzoru, že „ještě počátkem 18. století 
šla hranice zemská samým klášterem žďárským, což dokládá němec-
ký spis „Cistercium Bis-Tercium“ z roku 1708“. Doktor Bedřich 

30                         31

podpořit prosetínský dub tímto způ-
sobem, arch můžete zdarma vyplnit 
v Turistickém informačním centru 
Bystřice n.P., které se nachází v bu-
dově Městského muzea na Masa-
rykově náměstí. Pokud budete chtít 
zapojit do hlasování více osob (např. 
žáky vaší školy, členy oddílu atp.), 
kontaktujte, prosím, Kateřinu Fučí-
kovou (telefonní číslo 607632739, 
email: fucikpro@tiscali.cz) nebo 
Obecní úřad Prosetín. Hlasovací 
archy si také můžete sami objednat 
(cena archu je 60 Kč) na interneto-
vých stránkách Nadace Partnerství 
www.nadacepartnerstvi.cz .

3. Hlasovat pomocí hlasova-
cích kupónů. Tento kupón vyplňte 
a odešlete na uvedenou adresu. 
Vyplněné kupóny můžete také ode-
vzdat v Turistickém informačním 
centru Bystřice n.P. Sebrané kupóny 
budou hromadně odeslány na adresu 
Nadace Partnerství.

Aktuální stav hlasování a další 
informace o pořádající nadaci a no-
minovaných stromech hledejte na 
www.stromzivota.cz Hlasování po-
trvá do 11. října 2007. Vítězný Strom 
roku bude vyhlášen 20. října 2007 
v brněnském Semilasse na koncertě 
Bratří Ebenů.

Kateřina Fučíková

Od 1. srpna probíhá hlasování 
v anketě Strom roku. Mezi 12 kandi-
dáty na titul je i dub z Prosetína viz. 
noviny Bystřicko č.7/07.

Podpořte zástupce našeho regionu! 
Podpořte jediného kandidáta z Vy-
sočiny! 

Prosetínský dub je mohutný, 
zdravý a pohledný strom. Zdá se, 
že věk mu jen prospívá. Z mohut-
ného kmenu – ve výšce 130 cm 
nad zemí má obvod úctyhodných 
452 cm – vyrůstají silné větve a ty
se ztrácejí v syté zeleni listů. 
Pohled do koruny pozorovatele, 
který stojí pod stromem, uchvacuje 
a zároveň uklidňuje. Přijďte či při-
jeďte – pěšky, autem, na kole – fi na-
lista letošního ročníku ankety Strom 
roku jistě nebude to jediné, co vás na 
výletě do Prosetína zaujme a potěší.

Jak mohu prosetínský dub v an-
ketě podpořit?

1. Poslat SMS ve tvaru DMS 
STROM8 na číslo 87777. Cena jed-
né SMS je 30 Kč. Nadace Partner-
ství obdrží 27 Kč, které poputují do 
veřejné sbírky na podporu výsadeb 
stromů. Dárcovských SMS můžete 
poslat neomezené množství. 

2. Hlasovat pomocí hlasovacích 
archů. Na jednom archu může hlaso-
vat 20 osob. Pokud byste se rozhodli 

Podpořte prosetínský dub Podpořte prosetínský dub 
Strom roku 2007

Generální partner programu

Nadace Partnerství pořádá anketu Strom roku 2007 s cílem zvýšit prostřednictvím stromů zájem lidí o životní prostředí. 
Na www.stromzivota.cz najdete fotografi e a příběhy všech stromů. Hlasovací lístek s označeným stromem, který je Vám sympatický, 
zašlete do 11. října na adresu Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, heslo: Strom roku. Vítěz ankety bude vyhlášen 20. října v Brně.

Jméno

Adresa

E-mail

Příjmení

 . Sokolské lípy na Spořilově, Praha

 . Lípa ve Staré Lysé, Středočeský kraj

 . Švandova lípa, Jihočeský kraj

 . Hrušeň v Hrachovištích, Jihočeský kraj

 . Lípy ze Sedliště, Plzeňský kraj

 . Školní buk, Liberecký kraj

 . Stolanský javor, Pardubický kraj

 . Prosetínský dub, Kraj Vysočina

 . Platan skřítka Kociánka, Jihomoravský kraj

. Stojanova lípa, Olomoucký kraj

. Polomská lípa, Moravskoslezský kraj

. Buk na Bařince, Zlínský kraj

Do ankety budou přičteny pouze hlasy na originálních kupónech. Hlasováním můžete podpořit sázení stromů ve městech a obcích.
Odešlete SMS ve tvaru DMS STROM1 až DMS STROM12 na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč. Nadace Partnerství obdrží 27 Kč, 
které poputují do veřejné sbírky na podporu stromů. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců. Aktuální stav na www.stromzivota.cz

hlasovaci-kupon.indd 3 23. 7. 2007 23:11:14

VÍRSKÝ VÁNEK
OBEC VÍR a o.s. MIRET pořádají divadelní festival VÍRSKÝ VÁNEK.

Program festivalu:

31. srpna
19.00 – Nebe na zemi – Poslední možnost shlédnout představení Voskovce 

a Wericha v podání oblíbených Vírských ochotníků. Vstupné 50,- Kč
22.00 –  Zábava – Zpívá Vojtěch Dinga (úspěšný účastník soutěže Česko 

hledá superstar) se sestrou Ivou Sysovou a skupinou BK Band. 
Vstupné 40,- Kč

1. září
10.00 – Jakou tvář má vítr? – Dílna, na které si děti pod vedením zkušené 

výtvarnice budou moci vyrobit masku na dané téma. Vstupné 20,- Kč
14.30 –  Talíře – Velká klauniáda pro děti i pro dospělé s rozbíjením talířů. 

Vstupné 40,- Kč
17.00 –  Hroch Oranžoch- Loutková pohádka pro děti. Vstupné 20,- Kč
20.00 –  Zhasněte lampiony – T. Vilhelmová a M. Miezga vystoupí v zají-

mavém prostředí školní zahrady. Vstupné 50,- Kč
22.00 –  Bartošovci a Ida Kelarová – Koncert při víně. Vstupné 50,- Kč

2. září
10.00 – Didgeridoo a bubny – Vstupné 40,- Kč
14.00 –  Flamenco – Taneční show v rytmu fl amenca. Vstupné 40,- Kč
18.00 – Paramisa – Divadlo Líšeň vypráví příběh o romském chlapci, jenž 

našel svou životní lásku a utkal se o ni s drakem. Vstupné 40,- Kč
Všechna představení kromě „Zhasněte lampiony“ se odehrávají v kultur-
ním domě nebo na ploše před KD. Představení „Zhasněte lampiony“ se 
hraje v parku před školou. Permanentka na celý festival stojí 200,- Kč 
a dospělý účastník k ní obdrží i štamprličku Vírského Vánku – likéru,  
který Vír proslavil v dobách první republiky.

Rozštípená skála zdobí břeh 
Sázavy u Hamrů.
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Letní sezóna na

Ski-areálu Olešnice

Přijďte si vyzkoušet 
adrenalinové aktivity

pro děti i pro dospělé !!!
(travní káry, paintball, mounta-

inboard,..)
ubytování; občerstvení;

podnikové akce,...

www.ski-areal.cz

tel.: 731 333 910 

• www.zbavteseuveru.cz Tel. 608 653 629
• Stříhání psů, Hodonín u Kunštátu, t. 721308702
• Rychlé půjčky bez poplatku. (www.pujcime-vam.cz) Telefon:

777 034 567
• Hledáme spolupracovníky pro poskytování nebankovních půjček. 

Zajímavé provize! Tel.: 608 034 567 (www.profi real.cz)
• Stavební fi rma hledá zedníky, tesaře, elektrikáře, topenáře, instalatéry 

do HPP i na ŽL k dlouhodobé spolupráci na samostatných zakázkách. 
Práce v Brně a okolí. Nástup možný ihned. Kontakt: 603 476 699

• STUDNY – čištění, opravy studní, odebírání vzorků, vyhledávání 
vody. Tel.: 732 846 836

• Prodám byt v osob. vlast. 4+1 s lodžií a garáží v domě. Tel.: 603 922 587
• Hledáme brigádníky na rozvoz knih s vlastním autem. Telefon: 739 

067 695

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

Nabízíme volné 

prostory k pronájmu.

Masarykovo nám. 46 

(nad novou poštou) 

vhodné jako 

kanceláře nebo 

prodejna.

Informace na tel.: 

724 314 457

Popis nemovitosti:
Bývalý areál technických služeb (opuštěno v roce 2006) se nachází 
v severovýchodní části města a k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, v lo-
kalitě Na Cihelně, po pravé straně státní silnice I. třídy č. 19 ve směru 
Žďár nad Sázavou – Prostějov. Areál sestává ze tří částí, veškeré inže-
nýrské sítě na pozemku. Velikost areálu je přibližně 15.000 m2.

Obsah nabídky: 
- nabídková cena bez DPH 
- stručný popis budoucího podnikatelského záměru s areálem
- předpokládané datum prodeje
- návrh fi nančního vyrovnání

Termín veřejného otevírání nabídek: 
- 13. září 2007 v 10:00 v zasedací místnosti MÚ v Bystřici n.P.

Bližší informace podá ing. Kekrt (tel. 566 551 500, 602 759 601, 
případně v sídle fi rmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystřice n.P.)

Písemnou nabídku doručte poštou nebo osobně v uzavřené obálce 
do 9 hodin dne 13. září 2007 na adresu: TS města a.s., K Ochozi 
666, 593 01 Bystřice n.P. nebo 13. září 2007 v 10 hodin na Městský 
úřad v Bystřici, kde budou v zasedací  místnosti MÚ obálky veřejně 
otvírány. 

Obálka musí být na čelní straně označena výrazným nápisem areál 
TS města a.s. - NEOTVÍRAT a na zadní straně musí být uvedena 
zpáteční adresa. 

��
�

���������	
�����
�

��������
�����������������

� � �

��������	
������������������������
����
�

����������������������
�
�

�����������������
������ ���������������!����
!��������

�
�

"�����������!����
���
��������� ����!��

�������������������#����$���
%��&'������!������
���������(�����

!������������!��)��
��!��$���������

�
��������*�(����*��

�������������
�����+��������,����
�-���*��
����������������)+�����
!��
���+�����(�������.���
��

�
�

��������	
������������������������
#�����/01�
112�02�#�����

�
�

�����������3������������ � 4�
��526�201�78/
�
�
�����������3������������ 4�
��526�201�7/9

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
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nabízí

výkup d�eva od drobných majitel� lesa 
prodej d�eva, �eziva, plošných materiál�

a truhlá�ských pot�eb
veškeré práce v lese, odvoz d�eva

údržbu ve�ejné zelen�
prodej sazenic les. d�evin, palivového d�íví

výkon odborné správy les�
pronájem rekrea�ní chaty v lokalit� �eka

E-mail: sekretariat@ldopribyslav.cz, informace: 
www.ldopribyslav.cz, Úst�edí :  tel. 569 484 540, 

GSM 605 201 681, fax.: 569 484 526,  LS Staré Ransko    
569 697 119,LS Ra�ín  566 666 516, LS Nové Veselí       

566 667 124, OLS Nové M�sto  566 616 347, 
  Obchod s truhl. pot�ebami  569 482 509 
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Nadnárodní spole�nost
p�sobící v oblasti 

automobilového pr�myslu
nabízí pracovní p�íležitost na

pozici:

Popis �innosti:
práce na montážní lince
obsluha stroj� a montážních za�ízení

Nabízíme:
zázemí moderní a expandující zahrani�ní spole�nosti
mzda 18.000 K� hrubého v�etn� benefit�
13. plat
závodní stravování
nástup možný ihned

Kontakt:
ITW PRONOVIA, s.r.o.
Vlkovská 595, 595 01  Velká Bíteš
Telefon: 566 788 811
E-mail: recepce@vbs.itw-deltar.com

PRACOVNÍKA VÝROBNÍ MONTÁŽE

   PRONOVIA, s.r.o.

CHCETE MÍT TEPLOU VODU A NEPLATIT ZA NI ?

Ideální øešení pro kombinovaný ohøev vody.

Zastavte se u nás v obchodì!

dostanete solární panel za sympatickou slevu!

JEŠTÌ VÁHÁTE?

Zahradní 13
Bystøice nad Perštejnem

Tel., fax: 566 550 610, 737 288 164 (p. Hes)

Poøiïte si domù solární panely!

ØEŠÍTE I NOVÝ KOTEL?
Pokud se rozhodnete pro nìkterý z modelù plynových kotlù

Poradíme, navrhneme, namontujeme!
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 INZERCE

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


