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Připravované žádosti o dotace a granty pro rok 2007

Když se řekne Karel Rossí…

- narozen 6.10.1955
- 1971-75 studoval UMPRUM 
   v Uherském Hradišti
- 1975-81 absolvoval AVU v Praze
  u p. Karla Součka, obor malba
- vystavoval např. v Praze, Brně,  
  Zlíně, Jihlavě, Bystřici n. P.
- výstavy v cizině: Finsko, Rakous-
  ko, Itálie, Německo
- v roce 2006 zvolen členem by-
  střického zastupitelstva

1. Když se řekne Karel Rossí, 
vybaví se mi na prvním místě „umě-
lec“. A pak jsem se dozvěděla, že 
jste v zastupitelstvu, a musím říci, že 
mě to překvapilo… Mně se předsta-
va „umělce“ s prací v zastupitelstvu 
moc neshoduje, tak by mě zajímalo, 
jak jste se k tomu vlastně dostal… 

„Představa: umělec a politika, to 
je špatné. Jen namátkou stačí podívat 
se do minulosti, slavný malíř Cour-
bet vězněn za politiku, historik umě-
ní-diktátor Polpet, a malý krajinkář  
Adolf Hitler. Vždy fi asko. Nejde to 
k sobě. No na kandidátku jsem šel 

Noví zastupitelé se představují
skoro z posledních míst a z těch se 
člověk do zastupitelstva většinou 
nedostává. Velmi mě překvapilo, 
když jsem byl zvolen. Já myslel, že 
už lidi na mě zapomněli, no asi ne.“ 

2. A máte třeba nějaký konkrétní 
nápad nebo něco, co by vás teď tak 
lákalo?Dá se říct, že najednou máte 
jakoby novou pravomoc…..

„Ne, pravomoc to ne. Hlavní slo-
vo má rada. Ta se podílí třeba na 
rozpočtu města, ta vymýšlí další pří-
jemné věci pro občana a zastupitelé 
to buď schválí nebo neschválí.“

3. Takže není možnost se nějak 
angažovat?

„Já myslím, že ano, ale stojí to 
mnoho času a abych byl Bystřici co 
nejlépe prospěšný, místo angažování 
budu raději stát u stojanu a dělat.“

4. Nebylo by možné udělat nějaký 
festival?

„Samozřejmě by se dal udělat 
nějaký festival, ale na to je třeba sil-
né, bystré, komunikativně manažer-
sky vzdělané lidi. Tyto vlastnosti 
nemám, takže opět stojan a malo-
vat.“

5. Takže nemáte nějaké tendence 
“zkulturnit“ Bystřici?

„Spíše radou, ale jo. Před dvěma 
roky jsme uspořádali výstavu čes-
kých a zahraničních výtvarníků, kte-
rá by se měla za rok opět zopakovat. 
Takže se přece něco našlo, v čem 
pomáhám dělat kulturu.“

6. No tak samozřejmě maluje-
te…:-)

„ Jo maluji.“
7. A děláte i něco jiného?
„Dělal jsem. Chvíli restauroval 

nástěnné malby- gotika, renesance, 
baroko… Ale tato práce mě skoro 

Letos proběhl na brněnském výsta-
višti společně s mezinárodním vele-
trhem cestovního ruchu GO už 16. 
ročník mezinárodního veletrhu turis-
tických možností REGIONTOUR. 
Podruhé se ho zúčastnilo i město 
Bystřice nad Pernštejnem, konkrétně 
pracovníci Turistického informační-
ho centra. Ve dnech 11. až 14. ledna 
2007 prezentovali jak samotné město, 
tak i mikroregion Bystřicko a některé 
podnikatelské subjekty v rámci stán-
ku Kraj Vysočina.

Oproti loňsku jsme tentokrát mohli 
nabídnout celou řadu nových letáků i 
dalších propagačních materiálů, které 
vznikly v rámci grantového projektu 
„Vysočinou za zdravím a poznáním“.

Jde o tipy na výle-
ty v letáku „Zubří 
zemí na kole i pěš-
ky“, dále „Bystřice 
nad Pernštejnem, 
ekologické exkur-
ze – dotkněte se 
budoucnosti“ (eko-
logické exkurze pro 
žáky základních 
a středních škol), 
„Aktivní odpočinek, 
relaxace a sport“ 
(moderní sportovní 
hale v kombinaci 
s návštěvou okol-
ních sjezdovek či 
cyklotras) a „Mik-
roregion Bystřicko-
ubytování“ i „Mi-
kroregion Bystřic-
ko-mapa“. 

Prezentovány 
byly i propagační 
materiály 17 obcí 
regionu, které se 
partnersky podílely 

BYSTŘICE OPĚT NA REGIONTOURU
na projektu „Návštěvnické centrum 
a informační systém cestovního 
ruchu Bystřicko“. Lze konstatovat, 
že podobně velkým (resp. malým) 
obcím z jiných krajů se o podob-
ných letácích může jenom zdát. 
Však se k pokračování projektu 
v tomto roce hlásí všechny obce 
s výjimkou Ujčova a také všechny 
místní části Bystřice.

Letošní účast na veletrhu spon-
zorsky podpořila Pekárna Unčín 
Jaroslav Jílek, do tomboly přispěly 
hodnotnými cenami Penzion Zubr 
z Ujčova, sportovní areál Borovin-
ka v Domaníně, hospoda Pohádka 
z Hlubokého, Penzion Horácko 
z Unčína a Obec Rozsochy.

Hynek Jurman

2. Karel Rossí

Foto: Jarmila Zemanová
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INZERCE

Můžeme Vám zrealizovat:
• vybudování nové kompletní plynoinstalace 

ve Vašem objektu včetně dodání plyno-
spotřebičů, instalaci ústředního vytápění

• vše bez starostí a vyřizování, tzv. „na klíč“
• rekonstrukci, příp. modernizaci Vašeho 

stávajícího systému topení a ohřevu teplé 
vody, rozvodu plynu v objektu.
To vše včetně nutných stavebních úprav
a dalších řemeslných prací souvisejících
s touto činností

• servisní služby (seřizování a čištění 
spotřebičů, odstanění případných závad 
na Vaší plynoinstalaci, doplnění Vaší 
stávající plynoinstalace o prvky zvyšující 
bezpečnost – detektory úniku plynu, 
havarijní ventily).

Zajistíme Vám:
• přepis smlouvy
• napojení nového zákazníka (uzavření 

smlouvy o odběru zemního plynu)
• žádost o ukončení smlouvy o odběru 

zemního plynu (na žádost zákazníka)
• výměnu plynoměru
• nahlášení stavu plynoměru
• změny ve smlouvě o dodávce plynu
• vyřízení reklamace
• poskytnutí všeobecných informací

Více informací získáte na internetových 
stránkách www.rwe-jmp.cz

Zákaznické kanceláře provozuje Smluvní 
partner firma František Humlíček.

Zákaznická kancelář

Žďár nad Sázavou
Vysocká 3, 591 01  Žďár nad Sázavou
pondělí, středa: 8.00–17.00 hod.

Zákaznická kancelář

Nové Město na Moravě
U Jatek 348, 592 31  Nové město na Moravě
úterý, čtvrtek: 8.00–15.00 hod

Změna provozní doby Zákaznické kanceláře Žďár nad Sázavou

Můžete se také obrátit na Zákaznickou kancelář v Novém Městě na Moravě
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POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

www.bystricenp.cz

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

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

Sňatky

24.2.  Miroslava Válková
          Petr Svoboda

Narození

Prosinec 2006
  3.12. Jonáš Soukal
26.12. Nela Hanáčková

Jubilanti

Leden 2007
Jiřina Dynybylová               85 let

Březen 2007
Vlasta Buršová               93 let
Marta Petříková               92 let
MUDr. Jiří Weyskrab           87 let
Zdeněk Štěpánek               80 let
Růžena Svobodová               80 let
Marie Veselá               75 let
Paraska Vavrincová              75 let 
Vlasta Špírková               75 let
Anna Uhrová               75 let
Jaroslava Pilerová               70 let
Marie Korbičková               70 let
Zdenka Obrová               70 let 
Tomáš Kulhánek               60 let

Úmrtí

Leden 2007
Josef Sláma                85 let
Ing. Věra Kubíčková             57 let
Anna Chmelíčková               81 let
Zdeněk Fryšonc                    71 let

Volala nám do redakce čtenářka 
z Bystřicka: „Dala jsem si do vašeho 
únorového čísla inzerát, ale neotiskli 
jste ho! Dnes se u nás roznášely novi-
ny, ale marně ho hledám.“

„Jenže mi vyjdeme až za týden,“ 
odpovídáme.

Bylo právě 13. února a v některé 
obci dostávali lidé teprve lednové 
číslo. Čtenářka v polovině měsíce 
asi oprávněně čekala aktuální vydání 
a v něm svůj inzerát. Jak je to tedy 
s termíny?

Z tiskárny nám dovezou výtisky 
vždy v nejbližší středu po dvacátém 
v měsíci odpoledne. Nejpozději od 
čtvrtka je tedy Bystřicko k dispozici 
představitelům obcí. Pokud je někde 
roznášejí téměř s měsíčním zpoždě-
ním, není to vina naší redakce. Větši-
na obcí si noviny skutečně vyzvedne 
obratem a hned zajistí roznos. 

Zpoždění může potkat každého. 
Pokud ale noviny nedostáváte pravi-
delně během posledního týdne v měsí-
ci, žádejte o nápravu svůj obecní úřad. 
V Bystřici jsou noviny rozneseny 
vždy během dvou dnů, tedy do pátku. 
Zhruba týden před koncem měsíce.
                                                       -red-

VYCHÁZÍME PO VYCHÁZÍME PO 
DVACÁTÉMDVACÁTÉM

Diecézní charita Brno
 Oblastní charita Žďár 

nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár 

nad Sázavou

Milí občané a koledníci,
dovolte mi, abych Vám jménem 

Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
poděkovala za ochotu a skvělou 
pomoc při organizování Tříkrálové 
sbírky 2007.

Ráda bych vyjádřila své obrovské 
díky také jménem všech, kterým 
fi nanční výtěžek sbírky pomůže 
při řešení jejich těžké situace. Jsou 
to především klienti našich devíti 
středisek, kterými jsou zdravotně 
postižení, senioři, duševně nemocní 
a mentálně postižení, děti a mládež 
ze sociálně slabých a problémových 
rodin, děti a mládež ohrožené nega-
tivními jevy ve společnosti, rodiče 
na mateřské dovolené, lidé na okra-
ji společnosti apod. 

Celkový výtěžek koledníků 
Tříkrálové sbírky roku 2007 
v Bystřici nad Pernštejnem činil 
58 308 Kč. 

Velmi Vám děkuji za Vaše štědré 
dary a ochotu pomáhat tam, kde je 
to třeba. Věřím, že nám zachováte 
svou přízeň i do budoucna.

S přáním všeho dobrého
Jana Zelená

řed. Oblastní charity Žďár n.S.

Město Bystřice nad Pernštej-
nem vyhlašuje výběrové řízení 
na prodej 9-ti stavebních parcel 
v lokalitě Rovinky. Uzávěrka 
žádosti 30. 3. 2007.

Bližší informace podá Ing. 
I. Buchta. Tel. 566 590 333.

Výběrové řízeníVýběrové řízení

Úspěch Turistického informačního centraÚspěch Turistického informačního centra

  B�EZEN 2007 
Datum Název akce Místo Organizátor 

2.-3.3.2007 Divadelní p�edstavení: Nebe na zemi (19.00 hod.) Vír - KD Vírský divadelní soubor
3.3.2007 VI. ples sportovc� (20.00 hod.) prostory KD SK a ASK Byst�ice n.P.
3.3.2007 „Zahrada krásná a neznámá“ p�ednáška Ing. Ludmily Duškové bud. „Kovárna“ �SŽ Míchov 
3.3.2007 Amatérský turnaj v badmintonu žák� do 15 let Orlovna OREL 

3.-4.3.2007 Celostátní turnaj mladších žák� v tenisu sportovní hala Tenisový klub By 
10.3.2007 Vina�ský ples (20.00 hod.) VS KD KD 
10.3.2007 Volejbalový turnaj smíšených družstev sportovní hala Felcman 
11.3.2007 Turnaj d�tí ve florbalu sportovní hala ASK Byst�ice n.P. 
13.3.2007 Setkání se spisovatelkou V�rou �ehá�kovou, autorkou knih pro 

mládež i pro dosp�lé (9.15 a 11.00 hod.)  
odd�lení pro 
mládež M�K

M�stská knihovna 
Byst�ice n.P. 

13.3.2007 Pravidelné setkání �len� Sdružení k�es�anských senior� pro 
region Byst�icko 

Orlovna SKS+OREL 

15.3.2007 Animované pásmo pohádek  (10.00 hod.) VS KD KD 
15.3.2007 Beseda: Poj	te s námi do Evropy (16.30 hod.) MS KD ZŠ Nádražní 615 
15.3.2007 Koncert (17.00 hod.) Sál ZUŠ ZUŠ Byst�ice n. P. 
17.3.2007 Jarmark nám�stí TGM p. J. N�mec 
17.3.2007 Turnaj žák� ve fotbalu sportovní hala OFS Ž	ár n.S. 
18.3.2007 Divadelní p�edstavení: Nebe na zemi (16.00 hod.) VS KD KD 
18.3.2007 Turnaj ve florbalu sportovní hala ZŠ Horní Brno 
22.3.2007 Koncert KPH:  Lenka Baarová (flétna), Ji�í Niederle (klavír) 

(19.30 hod.) 
MS KD KD 

24.3.2007 Turnaj ve volejbalu sportovní hala TJ Sokol By 
25.3.2007 D�tský karneval (13.30 hod.) Rozsochy - 

Orlovna
ZŠ a MŠ Rozsochy 

26.3.2007 Divadelní p�edstavení: Cimrman v �íši hudby (19.30 hod.) VS KD KD 
27.3.2007 Absolventský koncert ZUŠ, t�ída Dale�ín (16.30 hod.) ZŠ Dale�ín ZUŠ Byst�ice n. P. 
27.3.2007 Beseda s cestovatelem Janem Tomší�kem, doprovázená 

promítáním diapozitiv� „Afrikou dom� na kole“ (17.00 hod.) 
odd�lení pro 
mládež M�K

M�stská knihovna 
Byst�ice n.P. 

29.3.2007 D�tské divadelní p�edstavení 
Jaro s kamarády (8.15, 9.45 a 11.15 hod.) 

VS KD KD 

30.3.2007 Koncert ZUŠ MS KD ZUŠ 
31.3.2007 Turnaj dorostu ve florbalu sportovní hala ASK Byst�ice n.P. 

Na konci měsíce června 2006 
byla oslovena informační centra v 
kraji Vysočina Krajským úřadem 
kraje Vysočina, odborem regionál-
ního rozvoje (oddělení cestovního 
ruchu) s nabídkou čerpání dotace 
na podporu turistických informač-
ních center 
(TIC) v kra-
ji Vysočina. 
Zastupitel-
stvo kraje 
V y s o č i n a 
s c h v á l i l o 
Zásady pro 
poskytová-
ní dotací 
na podporu 
turistických 
informač-
ních cen-
ter v kraji 
Vysočina, 
které mají 
vést ke 
zkvalitnění 
a rozšíření 
služeb, které turistická informační 
centra poskytují.

Podmínek pro získání této dota-
ce od kraje bylo několik (provozní 
doba, jazyková vybavenost, náplň 
činnosti, vybavení TIC, internet, 
aktualizace databází akcí a další 
nadstavbové a doplňkové podmín-
ky) a podle splnění jednotlivých 
položek dostala informační cent-
ra daný stupeň dotace. Turistické 

informační centrum Bystřice nad 
Pernštejnem obstálo v rámci kra-
je mezi prvními sedmi TIC. Spl-
něním kritérií dosáhlo na částku 
62 000 Kč. Tyto peníze budou 
vynaloženy na zlepšení a zkva-
litnění služeb pro turisty, kteří do 

n a š e h o 
kraje zaví-
tají.

B ě h e m 
t o h o t o 
roku  se 
bude měs-
to i nadále 
snažit, aby 
také další 
stanovené 
podmínky 
mohly být 
s p l n ě n y 
(úschovna 
zavazadel, 
p r o s t o r y 
pro uscho-
vání kol, 
i n f o b o x 

pro poskytování informací mimo 
pracovní dobu,…).

Otevírací doba pro nadcházející 
sezónu zůstává stejná. Pracovníci 
turistického informačního centra 
jsou Vám k dispozici od pondělí 
do pátku od 8.30 do 17.00 hod., 
v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
a v neděli od 9.00 do 13.00 hod.  
  Zavítejte k nám, budeme se těšit!

-bk-

Úspěch Turistického informačního centraÚspěch Turistického informačního centra
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 ZPRÁVY Z RADNICE

V minulém čísle Bystřicka jsme 
Vás seznámili se žádostmi o dotace, 
které byly již podány. Nyní si Vám 
dovolíme představit připravované 
akce pro další období, z nichž budou 
mít prioritu opravy bytových domů, 
DPS a škol. Není to samozřejmě výčet 
všech, neboť některé akce máme pře-
praveny takzvaně v „šuplíku“ a če-
káme, zda bude vypsán správný grant 
s potřebnou výší dotací.

1. Název projektu: Bystřice nad 
Pernštejnem – revitalizace lokality 
Rácová

Bude se žádat: fond MŽP ČR revi-
talizace říčních systémů, prostřednic-
tvím AOPK Havlíčkův Brod

Celková cena díla: zatím nebyla 
stanovena, probíhá projektová a inves-
tiční příprava, 

Odhad ceny předběžně 9 mil Kč
Možnost dotace: až 100 %
Termín realizace: po etapách od 

2008 (protože rozhodnutí o přiznání 
dotace se čeká nejdříve na konci roku 
2007)

Popis: Projekt zahrnuje provedení 
revitalizace povodí místní vodoteče 
v lokalitě Rácová, obnovu rybníka 
„Milerák“, zatravnění části pozemků, 
výstavbu několika tůní, revitalizaci 
části vodních toků a pramenné oblas-
ti, rekonstrukci komunikací v lokalitě 
– podle doporučení AOPK – bude se 
jednat o tzv. „čistou revitalizaci“, kde 
lze získat až 100% dotaci.

2. Název projektu: Rovné - vodní 
nádrž a revitalizace toku 

Bude se žádat: fond MŽP ČR revi-
talizace říčních systémů, prostřednic-
tvím AOPK Havlíčkův Brod

Celková cena díla: zatím nebyla 
stanovena, probíhá projektová a inves-
tiční příprava, 

Odhad ceny předběžně 1,5 mil Kč
Možnost dotace: až 80 %
Termín realizace: v roce 2007 
Popis: Projekt zahrnuje provedení 

revitalizace povodí místní vodoteče 
v lokalitě Rovné, v části na louce mezi 
dvěma rybníky (obnovení otevřené 
vodoteče, realizace tůně na pozem-
ku p. č. 602/1, PK 602/2). Dále bude 
provedeno dokončení odbahnění 
a oprava dolního rybníka u mlýna 
(nový požerák, přelivný objekt a opra-
va, dosypání a zhutnění hráze). 

3. Název projektu: Bystřice nad 

Pernštejnem – odbahnění rybníka 
Argentina 

Může se žádat: fond Operační pro-
gram životní prostředí

Celková cena díla: cca 2,5 mil Kč 
Možnost dotace: až 80 %
Termín realizace: v roce 2008 
Popis: Projekt zahrnuje prove-

dení odbahnění rybníka s uložením 
vytěženého materiálu pravděpodobně 
na meziskládku rekultivačního mate-
riálu podniku DIAMO, státní podnik, 
projekt je připraven. 

4. Název projektu: Bystřice nad 
Pernštejnem – odbahnění rybníka 
Domanínský 

Může se žádat: fond Operační pro-
gram životní prostředí nebo program 
MZE ČR, protipovodňová opatření 
– zvýšení retenční schopnosti vodních 
nádrží

Celková cena díla: cca 30 mil. Kč 
Možnost dotace: až 80 % resp. až 

95 % (protipovodňová opatření)
Termín realizace: v roce 2008 

nebo později
Popis: Projekt zahrnuje prove-

dení odbahnění rybníka s uložením 
vytěženého materiálu pravděpodobně 
na meziskládku rekultivačního mate-
riálu podniku DIAMO, státní podnik, 
nebo na vlastní lokalitu, která bude pro 
tento účel připravena vč. souhlasu KÚ 
k provozování zařízení k odstraňování 
odpadů. 

5. Název projektu: Pořízení 
obslužné a třídící technologie včetně 
nádob systému odděleného sběru 

Bude se žádat: fond Operační pro-
gram životní prostředí

Celková cena díla: zatím nebyla 
stanovena, probíhá projektová a inves-
tiční příprava

Odhad ceny předběžně 22 mil Kč
Možnost dotace: až 80 %
Termín realizace: 2008 a dál 
Popis: Projekt obsahuje třídící linku 

na separování komunálních odpadů 
(plastů), třídící linku – drtič – stavební 
odpady – mobilní zařízení pro využi-
tí i na skládce ve Věchnově, pořízení 
nádob a aut. Projekt byl předložen 
již do programu OP Infrastruktura 
– Priorita 3, včetně spolufi nancová-

Připravované žádosti o dotace Připravované žádosti o dotace 
a granty pro rok 2007a granty pro rok 2007

ní se SFŽP, opatření 3.4 – Nakládání 
s odpady včetně odstraňování starých 
zátěží. Projekt byl zařazen do zásobní-
ku projektů pod registračním číslem 
žádosti 46540541. 

6. Název projektu: Chodník podél 
komunikace I/19 v místní části Divi-
šov 

Bude se žádat: Státní fond doprav-
ní infrastruktury

Celková cena díla: zatím nebyla 
stanovena, probíhá projektová a inves-
tiční příprava, odhad ceny předběžně 3 
mil. Kč

Možnost dotace: až 75 %
Termín realizace: 2007 
Popis: Dokončení chodníku mezi 

Rovným a Divišovem podél silnice 
I/19.

7. Název projektu: Oranžové hřiš-
tě u ZŠ II 

Bude se žádat: Nadace ČEZ
Celková cena díla: 2,45 mil. Kč. 

Žádost již byla podána.
Možnost dotace: až 2 mil. Kč
Termín realizace: 2007 - 2008
Popis: Vybudování nového víceú-

čelového hřiště s umělým povrchem 
v areálů ZŠ II.

8. Název projektu: Oprava kaplič-
ky sv. Anny na Černém vršku 

Bude se žádat: fond Kraje Vysočina 
Finanční dotace na zachování a obno-
vu kulturních památek 

Celková cena díla: 140 000,- Kč. 
Žádost již byla podána. 

Možnost dotace: až 30 %
Termín realizace: 2007 
Popis: Oprava fasády a vnitřních 

omítek, oken, dveří, úprava okolí. 
9. Název projektu: Vysočinou za 

zdravím a poznáním – II. část 
Bude se žádat: fond SROP 4.1.2 

-Podpora regionálních a místních 
služeb cest. ruchu v kraj Vysočina

Celková cena díla: zatím nebyla 
stanovena, probíhá projektová a inves-
tiční příprava, odhad ceny předběžně 
750 000,- Kč. 

Možnost dotace: až 75 %
Termín realizace: 2007-1/2 2008 
Popis: Doplnění třech stávajících 

infokiosků o jeden a jejich připojení 
na internet, doplnění informačních 

tabulí v dalších obcích a místních čás-
tech města, vč. propagačních letáků 
(cca15-20 obcí a částí), výroba brožu-
ry s cyklotrasami, označení stávajících 
a nových cyklotras v terénu, výroba 
publikace - Ubytování v regionu, 
výroba nových pohledů.

Výše uvedené žádosti o dotace už 
jsou směřovány na konkrétní vypsa-
né fondy. Samozřejmě, že probíhá 
další příprava, zejména projektování, 
přičemž bude snaha „napasovat“ tyto 
akce do integrovaného operačního 
programu, operačního programu 
životní prostředí nebo regionálního 
operačního programu, které ovšem do 
této doby nebyly schváleny. U těchto 
programů se očekává možnost dotace 
až do výše 85 %. Tyto programy (plá-
novací období 2007 – 2013) by mohly 
být EU schváleny do 1. pololetí a prv-
ní výzvy lze očekávat během léta či na 
podzim tohoto roku. 

Kromě výše uvedených projektů se 
projektuje a připravuje:

- typizovaný cihlový dům. Tento 
projekt bude možné použít i na další 
bytové domy stejného typu (projekt 
bude obsahovat zejména výměnu 
oken, vchodových dveří, zateplení)

- studie revitalizace okolí sídlišť 
(komunikace a odstavné plochy, chod-
níky a připojení všech hlavních vstupů 
do objektů, plochy pro uložení kontej-
nerů na komunální a tříděný odpad, 
herní a odpočinkové plochy, sadové 
úpravy a mobiliář)

- rekonstrukce DPS (projekt bude 
obsahovat zejména rekonstrukci byto-
vé jednotky (koupelny, WC, zřízení 
kuchyňských linek s odpadem, výmě-
na oken, zateplení a nová fasáda, opra-
va balkonů, odvětrání)

- chodník na Kameník (propojení 
chodníkem části Kameník – od křižo-
vatky na ulici Vírská včetně kruhové-
ho objezdu až po křižovatku ulic Pod 
Horou a Nádražní) 

- studie atletického hřiště u II. ZŠ
- připravují se zadávací podmín-

ky pro vytvoření studie zimního 
stadionu.

Realizace jednotlivých projektů 
samozřejmě závisí na přidělení dotace 
a také na její výši. Toto je výčet pouze 
největších projektů, v přípravě i reali-
zaci jsou další menší akce.

Josef Vojta, místostarosta

V noci ze soboty na neděli (3. – 4. 
2. 2007) došlo ke zřícení opěrné zdi 
v prudké zatáčce na jednosměrné 
komunikaci směrem ke II. ZŠ na ulici 
Nádražní. Došlo k sesuvu půdy, části 
silnice, opěrné zdi a elektrického slou-
pu, který musel být následně odstra-
něn. V úterý již byla „jednosměrka“ 
uzavřena úplně, neboť se zbortila další 
část opěrné zdi. „Je to štěstí v neštěs-
tí. Neštěstí je, že došlo k poškození 
komunikace. Štěstím je, že nedošlo 
k nějakému zranění, a že k poškození 
silnice došlo před rekonstrukcí jejího 
povrchu, která měla nastat na jaře,“ 

Jednosměrka uzavřena
konstatuje místostarosta Josef Vojta 
a pokračuje: „Za současné situace 
bychom se rádi vrátili k možnosti 
zobousměrnění tohoto úseku komu-
nikace. Budeme se snažit o na-
pojení této komunikace na míst-
ní část Beránka, kde je doprava 
díky jednosměrné silnici značně 
omezena.“ „Intenzivně jednáme se 
Správou a údržbou silnic a zástup-
ci kraje, kterým silnice druhé třídy 
č. 357 patří, o smysluplném a rych-
lém řešení havárie,“ zdůrazňuje sta-
rosta města Karel Pačiska. 

-bk- Foto: Barbora Kalasová

4. strana                                                                                            Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko



 ZPRÁVY Z RADNICE

Dříve platilo rčení o řemesle 
a zlatém dnu. Mnoho vody uply-
nulo a mnohé se změnilo. Co však 
stále trvá je to, že strojírenské pod-
niky široko daleko v našem okolí 
hledají pracovníky strojírenských 
profesí, a ti se na trhu práce neob-
jevují. Některé fi rmy zaměstnávají 
pracovníky z Ukrajiny nebo jiných 
východních zemí. Proč je zoufalý 
nedostatek obráběčů, nástroja-
řů, strojních zámečníků, strojí-
renských středoškoláků nebo ši-
kovných inženýrů? Proč máme do-
statek automechaniků, kadeřnic, 
autoelektrikářů, hospodských nebo 
prodavačů?

Na tyto otázky se pokusíme hledat 
odpovědi a možná pro vás, čtenáře, 
přineseme látku alespoň na zamyš-
lení. Pokusíme se o rozbor naší spo-
lečnosti, jejích proměn a názorových 
proudů.

1. Vzdělávací proces.
Vzdělávací politika státu přešla 

do skutečného chaosu a troufám si 
napsat, že koncepční řešení nech-
ce ani slyšet a teprve ne udělat. 
Heslo“ máme málo vysokoškolsky 
vzdělaných lidí“ je možná pravdi-
vé, ale také je třeba brát v potaz 
mentální kapacitu národa a potře-
by skutečné, nikoli pouze fi loso-
fi cky deklarované. Ve společnosti 
do-šlo ke spuštění nekontrolova-
ného vzdělávacího procesu. Ško-
ly útočí na žáky základních škol, 
neboť oni jsou přísunem fi nanč-
ních prostředků.V součastné době 
máme 29 státních vysokých škol
 a 37 soukromých. Po zaplnění 
všech ročníků bude studovat na 
těchto školách na 250 000 studen-
tů. Není to mnoho?

Naše společnost se potácí stá-
le na hranici veškerých maxim. 
Všichni se musí učit buď rusky 
nebo dnes anglicky. Žák, který 
není schopen do patnácti let pocho-
pit, že po „h“ se píše „y“, je nucen 
mluvit anglicky, což ho velmi psy-
chicky stresuje, ale v životě mu to 
moc nepomůže. Musí se zařadit do 
společnosti jak umí, lásku děvče-
ti musí vyznat ústně, ne písemně 
a dobrý životopis musí psát svým 
chováním a uměním. On to zvlád-
ne, ale my mu to neulehčujeme.

2. Pohled společnosti.
Všichni musí mít maturitu. Kdo 

nemá maturitu, je člověk hor-
ší, méně uznávaný a tudíž málo 
potřebný ve společnosti. Opak je 
pravdou. Ten, kdo umí řemeslo 
a umí ho dobře, ten má vyhlídky 
na práci daleko lepší než lidé stře-
doškolsky vzdělaní, ale neznalí 
skutečného života. Kdo plní sezna-
my úřadu práce? Firmy potřebují 
proporcionálně vyvážené kvalifi -
kační stupně (vyučence, středoško-
láky, vysokoškoláky), ale kde vzít 

Má černé řemeslo zlaté dno?Má černé řemeslo zlaté dno?
technicky vzdělaného středoškolá-
ka, když 80% absolventů žďárské 
průmyslovky odchází na vysoké 
školy? Maturita je zkouškou, která 
ztrácí svůj význam, protože ji bude 
mít snad každý člověk. Na manu-
ální práci nebude zbývat nikdo. 
Možná budeme angažovat cizí 
státní příslušníky, možná se stane 
zázrak. V sedmdesátých a osmde-
sátých létech absolventi technic-
kých průmyslových škol také pra-
covali na složitých strojích nebo 
u obráběcích centrech a pracují zde 
do dnešního dne. Dnešní maturan-
ti mají představu, že musí sedět 
v kanceláři a pokud možno bez 
velkých nároků na ně kladených. 
Mnoho jich odchází z oboru a svoji 
budoucnost spojují s jinými aktivi-
tami, které s technikou nemají nic 
společného. Nechci však všechny 
házet do jednoho pytle. Máme stu-
denty dobré, někdy až vynikající. 
To je moc dobře.

3. Názor rodičů
Všichni rodiče snad chtějí pro 

své děti to nejlepší. Chtějí, aby 
se děti měly lépe než se měli oni 
sami. Je ale třeba si položit otázku, 
zda tím, že dítěti umožní vystudo-
vat střední školu, jak se lidově říká 
„s odřenýma ušima“, mu dali dobrý 
základ pro další život? Dítě, které 
nemá dobrý základ vzdělání, neba-
ví ho zvolený obor, nebo nestačí 
tempu rozvoje oboru, je v životě 
stejně nešťastné a zná to každý 
z nás. Protože v práci trávíme pod-
statnou část života, je třeba tomuto 
rozhodnutí věnovat velkou pozor-
nost. Nespokojený a nepřiprave-
ný člověk nepodává požadovanou 
výkonnost, je kritizován, fi nančně 
krácen, ostatními zesměšňován, 
a proto více méně sám odchází. 
Odchází v lepším případě do jiné 
profese, v horším případě na úřad 
práce. Nejhorší investicí pro spo-
lečnost i rodiče jsou mladí neza-
městnaní lidé.

4. Návrhy řešení.
Dne 8. února proběhlo na našem 

úřadu jednání a malá názorová kon-
ference, které se účastnili zástupci 
poskytovatelů vzdělání (školy), 
metodici vzdělání (Krajský úřad, 
Asistenční centrum), konzumenti 
vzdělání (fi rmy) a zástupci dotče-
ných úřadů (Městský úřad, Úřad 
práce). Z ojedinělého jednání to-
hoto druhu vyplynulo mnoho 
poznatků a návrhů, které je třeba 
v našem regionu realizovat.

Bylo konstatováno, že v budouc-
nu se jednoznačně bude na Bys-
třicku rozvíjet strojírenství v růz-
ných podobách. Součastní zaměst-
navatelé ve strojírenství již dnes 
zápasí s pracovními kádry, a to 
máme další fi rmy připravené na roz-
jezd v průmyslové zóně.

Východiska:
- město Bystřice nad Pernštej-

nem i celý mikroregion bude pro-
vádět osvětu technické práce na 
základních školách

- Krajský úřad bude nápomo-
cen ke zlepšení struktury učebních 
osnov

- učiliště přizpůsobí vyučovací 
proces potřebám praxe

- Úřad práce zintenzivní rekva-
lifi kace nezaměstnaných v techni-
ckých profesích

- Hospodářská komora připraví 
tzv. Festival nabídek, kde se budou 
prezentovat místní fi rmy

- fi rmy zajistí možnost exkurzí 
v jejich provozech a připraví své 
nabídky do tisku

snědla celého a na malování zbývalo 
stále méně a méně času. Tak jsem to 
odpískal, opustil restaurátořinu. Holt 
na dvou kobylách se nedá sedět sou-
časně.“

8. Já jako dítě jsem vašimi obra-
zy byla unešená…

„Jo, jsou bláznivé, srandovní 
a tak nějak.“ „ Jak řekl jeden pařížský 
galerista a vybral si na výstavu do 
Paříže obrazy od manželky.“

9. Mě to teda nepustilo, dodneška 
mě fascinují. Jak vy si představujete 
umělce?

„Já nevím.. Snad paleta v ruce, 
baretka bez anténky-černá. To jsem 
si myslel na základní škole. Teď vím, 
že je to většinou nenápadný, spíše 
skromný člověk, je to normální civi-
lista, až na výjimky, ale ty by mohly 
spíše účinkovat v Národním divadle.“

10. Co pro vás znamená Bystřice?
„Bystřice, no to je místo, v kterém 

jsem chtěl žít už před narozením, 
splnilo se mi to. Ještě se mě před 
narozením zdálo o Itálii. Nesplnilo 
se mi to. Je tam veselo.“

11. Jsou pro vás cizí země inspi-

rací?
„No ano. Vidět věci v originále, ať 

je to architektura, malba či socha, to 
je pro výtvarníka obrovský zážitek 
a inspirace. Třeba Asissi –město sv. 
Františka, kde vrchní kostel zdobil 
freskami raně renesanční malíř Giot-
to, jsou tak velice působivé a silné, 
že člověka bere myšlenka zahodit 
štětce a jít pást ovce. Taková je to 
síla, ten Giotto. A taková překvapení 
jsou pro malíře v Itálii na každém 
kroku. To je kultura. O Španělsku 
a Francii nemluvě.“

12. Funguje pro vás i Bystřice 
jako inspirace?

„No jasně. Lidi, krajina okolo, 
tady je to výborný, mám klid na 
práci, a to je nejdůležitější. Jsem tu 
spokojen.“

To odpoledně jsem se ocitla 
v místnosti příjemně vonící bar-
vou, vřelou atmosférou, uměním. 
Počáteční nervozita, s kterou jsem 
vstoupila dovnitř, se vytratila v oné 
okouzlující vůni…

Kateřina Horáčková

Dokončení ze str. 1  

Foto: Barbora Kalasová  

Noví zastupitelé se představují
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- fi rmy připraví podpůrné a sti-
mulační programy

5. Závěr
Doufám,že takovýto malý roz-

bor přináší látku k zamyšlení a čás-
tečně pomůže při rozhodování ro-
dičů o budoucím povolání jejich 
dětí. Každý z mladých je nadaný 
na nějakou činnost, každého baví 
něco jiného a každý má o svém 
životě jiné představy. Přál bych si, 
aby v obzoru vašeho zájmu byly 
i technické obory. Konkurence fi -
rem bude v budoucnu zvyšovat 
cenu práce a řemeslo snad opět na-
jde zlaté dno.

Karel Pačiska, 
starosta města
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Vážení občané,
v současné době se vede řízení o 

změně licence MHD Bystřice nad 
Pernštejnem, kterou zajišťuje fy. Zla-
továnek spol. s r. o., Mánesová 685, 
Polička. Tato změna se bude týkat 
zrušení zastávky Bystřice n Pern., 
Masarykovo nám., horní.

K této změně dochází na základě 
žádosti uvedené fy., a dále na základě 
známých skutečností zdejšího správ-
ního orgánu, který zastává názor, že 
náměstí není tak rozsáhlé, aby byly 
nutné dvě zastávky v úseku cca 100 
metrů. Mimo jiné je třeba zdůraznit, 
že při otevření nové budovy pošty 
budou nutná parkovací místa v tomto 
úseku, nikoliv zastávka MHD, která 

Zrušení autobusové zastávky

dle právních předpisů a norem má 
mít délku nejméně 30 m a šířku do 
3m, čili dochází k odstranění několi-
ka parkovacích míst.

Nicméně jsme připraveni o této 
změně diskutovat s vámi. Svůj názor 
sdělte na Odbor dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Bys-
třice n. P., Příční 405, IV. patro, dveře 
č. 411 nebo 413, tel. 566 590 326, 
305, e-mail nykodym.dopravka@
mu.bystricenp.cz, popříp. daniel.
dopravka@mu.bystricenp.cz do kon-
ce února, neboť k 3. 3. 2007 je možná 
úprava stávajícího jízdního řádu.

Odbor dopravy a SH

PŘÁTELÉ BUĎME, 
DLUHY SI PLAŤME! 

Bylo nebylo, stalo se nestalo. 
Starosta městyse Střežné Bulis 
spadl do rybníka a začal se topit. 
Šel kolem poslanec Starý a měl se 
ku pomoci. Odhodil sako i boty 
a skočil do vody. Nebál se, vždyť 
má imunitu! Ráznými tempy se 
hnal k Bulisovi, jenže ten o pomoc 
nestál. Nechtěl zachránit! Byl 
proti.

„Nechte mě, chci se topit sám!“
   Poslanec Starý však byl nadále 
nezištný a tahal Bulise ven. Ten se 
stále cukal.

„Když vás vytáhnu, bude nás 
víc živých a dostaneme větší dota-
ce od státu!“

„Tak vy nezištný nejste! Nechte 
mě být,“ trval na topení Bulis.

Takhle alegoricky by se dal 
zjednodušit případ z našeho regi-
onu. Ve skutečnosti to bylo jenom 
trošku složitější.

Prostě se městys Střežné za-
dlužil. Ne nějak moc, šlo bratru 
o dvacet milionů. Starosta Bulis 
z toho neměl radost, ale za kaž-
dou cenu trval na dodržování 
zákonnosti. A ta mluvila jasně. 
Dluhy nedluhy, Bulis dostane po 
odchodu z funkce zlatý padák ve 
výši pěti měsíčních platů. To je 
bratru nějakých tři sta tisíc. Jenže 
Střežňáci začali reptat, že je tako-
vý výdaj položí úplně.

„To je marginálie při těch dva-
ceti milionech dluhů,“ nedal se 
Bulis a zákonnost obhájil.

Co však se zadluženým městy-
sem? Pan poslanec Starý si věděl 
rady. Případ medializoval, aby 
se nedal ututlat, a pak velkory-
se nabídl připojení Střežného 
k Bystrému. Bystré po sloučení 
přesáhne deset tisíc obyvatel, tím 
se zvedne státní dotace o patnáct 
milionů a z ní se bude splácet ten 

obrovitý dluh.
„Mně to je jedno, jen chci do-

držet zákonnost ohledně těch 
pěti platů,“ nechal se slyšet teď 
už bývalý starosta Bulis. Ostatní 
občané, a sešlo se jich do sokolov-
ny pětasedmdesát, však pro připo-
jení nebyli.

„Raději samostatnost, i když 
s dluhy! Starý by slučoval vodu 
s ohněm už dobrých deset let, 
naštěstí se mu to nikdy nepodaři-
lo!“ byli proti integraci občané. 
Ani jeden nehlasoval pro.

„Jak mohou hlasovat, když se 
nikdo nezeptal nás?“ divil se sta-
rosta Bystrého. A Bystré samo-
zřejmě balvan na krk ve formě 
zadluženého Střežného nechtělo. 
Vždyť by ta zvýšená dotace stejně 
na splátky nestačila. A fundovaní 
úředníci věděli ještě víc:

„Ani by nám to nepomohlo! Po 
sloučení by nám ještě tři stovky 
obyvatel chyběly!“

„A bez souvislého území by to 
ani nešlo spojit.“

„Anektovali bychom Horní 
a Dolní Rozsíčku, i s nimi se 
spojili s Dolní Rožínkou, pak by-
chom anektovali Rodkov, připojili 
pro jistotu Nivy a Lopaty, možná 
i Moravecké Pavlovice, a nějak by 
to pak šlo. Už bychom byli u hra-
nic Bystrého,“ vedl si svou Bulis, 
který chtěl po tom padáku přece 
jen nějak spoluobčanům pomoci. 
Už se nechtěl dále topit…

Ke sloučení zatím nedošlo, ale 
kdoví, co ještě zákonodárci dokáží 
vymyslet! Peněz i času mají dost, 
mohlo by z nich něco pořádného 
vypadnout…

Přátelé buďme, dluhy si plať-
me!

Bystřičan Bystrý

Telegraficky z radnice
•  „S Vodomilem Zubří zemí“ se jmenuje aktivita, kterou připravuje naše 

město na léto 2007. Kdo navštíví devět určených lokalit v okolí a náv-
štěvu doloží razítky, může vyhrát víkendový pobyt pro dvě osoby či 
bezplatný vstup do bazénu.

•  „Za poznáním Zubří země“ se bude jmenovat nový grantový program 
navazující na předešlé granty. V případě schválení budou vztyčeny 
informační tabule v dalších 15 obcích Bystřicka a v 10 místních čás-
tech, stávající infokiosky budou napojeny na internet, vyjdou sborníky 
cyklovýletů i ubytovacích zařízení a též nové pohlednice obcí.

•  Rada Města Bystřice n.P. rozhodla o vstupu do Svazu měst a obcí. Roč-
ní poplatek 21 200.- Kč bude vyvážen lepší informovaností, navázáním 
nových kontaktů a také slevami při nákupu např. vozového parku.

•  Za cenu 2 130.- Kč si mohou občané zakoupit přijímač městského roz-
hlasu se záznamníkem. Na zkoušku si jej mohou vypůjčit na MěÚ.

•  Celý MěÚ by se měl přestěhovat na Příční ulici a budovy na náměstí se 
prodají. Úředníci by pak sídlili v jediné budově s bezbariérovým vstu-
pem, sníží se investice do stávajících prostor, uspoří se energie, uvolní 
se prostory v DPS a získá se vhodnější zasedací místnost.

•  Novou obřadní síň projektují pro město studenti FA VUT Brno. Vznik-
ne na místě dosavadní výstavní síně. Výstavy pak budou probíhat pře-
devším v upravené půdní místnosti. Město Bystřice n.P. zaznamenává 

v posledním období značný nárůst 
stížností nájemníků městských bytů 
na porušování dobrých mravů v do-
mě. Nájemníci často upozorňují na 
to, že jejich sousedé ruší noční klid 
v domě, chovají se hlučně a bezohled-
ně i ve dne, neudržují čistotu a pořá-
dek ve společných prostorách domů, 
apod. Stěžovatelé často poukazují 
i na případy, kdy nájemníci nechá-
vají v pronajatých bytech bydlet cizí 
osoby. Tyto osoby, které nejsou v by-
tech přihlášeny k trvalému pobytu 
a nemají ani žádné užívací právo 
k městským bytům, jsou většinou 
nepřizpůsobivé a značně ztěžují 
klidné bydlení ostatním nájemníkům. 
V neposlední řadě jsou nájemníci 
často obtěžováni a ohrožováni i psy, 
které jejich chovatelé chovají způso-
bem odporujícím městské vyhlášce.

Město Bystřice n.P. má samozřej-
mě jako vlastník bytů zájem na tom, 
aby všichni uživatelé bytů užívali 
svoje byty v souladu s právními před-
pisy i v souladu s dobrými mravy tak, 
jak předpokládají obecná ustanovení 
občanského zákoníku.

Obecně platí v kategorii občanské-
ho práva, že výkon práv a povinností 
vyplývající z občanskoprávních vzta-
hů nesmí bez právního důvodu zasa-
hovat do práv a oprávněných zájmů 
jiných a nesmí být v rozporu s dob-
rými mravy. Povinností města jako 
orgánu místní samosprávy a jako 
vlastníka domů a bytů  je dbát o to, 
aby k ohrožování a porušování práv 
z občanskoprávních vztahů nedo-
cházelo a aby případné rozpory mezi 
účastníky byly odstraněny především 
jejich dohodou.

Co jsou to dobré mravy, není nikde 
stanoveno. Obecně se jedná o pra-
vidla morálního charakteru jako je 
vzájemná slušnost, vzájemné respek-
tování a potřebná míra tolerance, to 
vše v míře společensky nejvhodnější 
a nejpřijatelnější.

Ve výše zmíněných negativních  
jevech lze spatřovat jednak naplnění 
skutkové podstaty některého z pře-
stupků na úseku občanského soužití 

Upozornění pro nájemníky městských bytůUpozornění pro nájemníky městských bytů
nebo veřejného pořádku, za něž lze 
uložit v přestupkovém řízení pokutu 
a povinnost náhrady nákladů říze-
ní, nebo lze na tyto negativní jevy 
pohlížet jako na porušení povinností 
vyplývajících z nájemního vztahu 
mezi pronajímatelem bytu (městem) 
a nájemcem bytu (občanem).

V tomto případě, kdy již chování 
nájemců bytu překročí hranici, za níž 
se pouhá nevhodnost a neslušnost 
mění v protiprávní jednání, má město 
jako vlastník bytu  dle ust. § 711 odst. 
2, písm. a) OZ možnost vypovědět 
nájem bytu i bez přivolení soudu, 
jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním 
bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě 
porušují dobré mravy v domě. 

Vzhledem k tomu, že stěžovatelé 
často odmítají řešit problémy přímo 
v přestupkovém řízení a mnohdy 
z obavy před agresivním sousedem 
raději od podání oznámení upustí,
zasílá město jako vlastník bytu tako-
vým nájemcům upozornění na mož-
nost výpovědi nájmu bytu bez přivo-
lení soudu.

Případná písemná výpověď, která 
následuje po písemném upozornění 
v případě, že nájemce neprodleně 
nezjedná nápravu a jeho chování není 
dáno do souladu s obecnými pravidly 
slušného chování, musí být doručena 
nájemci. V písemné výpovědi pro-
najímatele musí být uveden důvod 
výpovědi, výpovědní lhůta, poučení 
nájemce o možnosti podat do 60 dnů 
žalobu na určení neplatnosti výpově-
di k soudu a pokud nájemci přísluší 
bytová náhrada, závazek pronají-
matele zajistit nájemci odpovídající 
bytovou náhradu.

Má-li nájemce právo na náhradní 
byt nebo na náhradní ubytování, je 
povinen byt vyklidit do 15 dnů po 
zajištění odpovídajícího náhradního 
bytu nebo náhradního ubytování.

Nájemce není povinen byt vyklidit, 
pokud podá ve lhůtě 60 dnů ode dne 
doručení výpovědi žalobu na určení 
neplatnosti výpovědi a řízení není  
ukončeno pravomocným rozhodnu-
tím soudu. Eva Špatková 

tajemnice MěÚ

vybral HJ

Fejeton
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Ve středu 7. 2. 2007 v podvečer-
ních hodinách se v kulturním domě 
ve Vítochově uskutečnilo setkání 
občanů se starostou města Bystřice 
n.P. Ing. Karlem Pačiskou, místosta-
rostou Bc. Josefem Vojtou, zástupci 
společnosti VAS a. s., stavebním 
technikem Jiřím Binderem a pro-
jektantem Jaromírem Špačkem.

Hlavním tématem tohoto setkání 
bylo napojení občanů Vítochova 
a jejich domů na vodovod. „V roce 
2006 jsem získali z grantu minister-
stva zemědělství 6 miliónů korun 
a z kraje Vysočina 1 milión korun 
na výstavbu vodovodu do Víto-
chova“, konstatuje místostarosta 
Vojta a dodává: „Dojde k napoje-
ní na vodojem z areálu Čemolenu 
v Písečném. V loňském roce se pro-
investoval jeden milión a v letošním 
roce dojde k rozvodu po obci včetně 
zhotovení přípojek k jednotlivým 
objektům.“ 

Stavební technik pan Jiří Bin-

Vodovod ve Vítochově

der objasnil přítomným občanům 
všechny náležitosti, které se týkají 
vyřizování vodovodních přípojek 
z hlediska stavebního zákona. „Chtěl 
bych vyzdvihnout a zároveň poděko-
vat projektantu Jaromíru Špačkovi, 
který vyšel městu a občanům Víto-
chova vstříc a v krátkém čase a za 
velmi přijatelných podmínek připraví 
projekty přípojek pro jednotlivé obča-
ny,“ zdůraznil místostarosta J. Vojta. 
Zástupci společnosti VAS a. s. přib-
lížili přítomným technické parametry 
a nutné údaje pro zhotovení vlastních 
vodovodních přípojek, kterých bude 
v obci mezi třiceti až čtyřiceti.

„Rád bych zdůraznil jedno ma-
gické datum a tím je 5. červenec. 
V tento den se ve Vítochově koná 
slavná pouť, a proto je nutné, aby 
byly veškeré práce včas ukončeny 
a pouť měla důstojný rámec,“ zdů-
raznil na závěr setkání starosta 
Karel Pačiska.

-bk-
Stejně tak jako každoročně zveřejňujeme náklady, které jsme vyna-

ložili na provoz a údržbu hřbitova v Bystřici nad Pernštejnem.

odemykání a zamykání, úklid hřbitova, odhrnování sněhu, 
sečení trávníků, přítomnost pracovníka na hřbitově 119 tis.
voda          4 tis.
odvoz odpadů     102 tis.
opravy (čerpadlo ve studni, branky, chodník, cihlová zeď)   23 tis.
CELKEM     248 tis.

Aleš Sitař
ved. odboru správy majetku a investic

Zpráva o nákladech 
na hřbitově za rok 2006

Že by se mělo v obci jezdit pade-
sátkou? Že alespoň svítící číslice 
radaru donutí řidiče sundat nohu 
z plynu? Nenechte se vysmát! 
V Lesoňovicích se jezdí klidně sto-
padesátkou! A jinde samozřejmě 
také, jen se to dosud nezměřilo.

Že se přes Lesoňovice jezdí 
rychle, to se obecně vědělo. Proto 
se tam instaloval radar a očeká-
val se psychologický efekt. Řidi-
či uvidí svou rychlost, uvědomí 
si, že jsou v obci a džentlmensky 
zpomalí. Kdo není džentlmenem, 
mohl by se alespoň bát postihu.

První vyhodnocení za 27 pro-
sincových dní prozradilo, že přes 
Lesoňovice projelo 76 704 vozidel, 
z nich 20 571 více než 56 km/hod. 
Při nejnižší pokutě 500.- Kč přišlo 
město o 10 milionů 285,5 tisíce 
korun. Patnáct řidičů jelo zhruba 
stovkou, maximum bylo 108 k/hod 

AUTODROMAUTODROM  V LESOŇOVICÍCH?!V LESOŇOVICÍCH?!
ve směru na Bystřici a 103 km/hod 
směrem na Štěpánov.

„Co je moc, to je příliš,“ řekl po 
vyhodnocení starosta Bystřice Ka-
rel Pačiska.

Přišlo však nové vyhodnocení 
rychlostí. Za 45 dnů, od 22. pro-
since do 5. února, projelo 134 512 
vozidel, z nichž 13 507 překonalo 
rychlost 61 km/hod. Nejrychleji se 
řítil směrem vzhůru na Bystřici ři-
dič rychlostí 153 km/hod.

Suma sumárum: Město Bystřice 
mohlo vybrat za dva měsíce 20 mi-
lionů na pokutách, lidé aby se báli 
z baráků vystrčit nos a rekordní 
závodník může dostat ve správním 
řízení pokutu 5 000 až 10 000 ko-
run a zákaz řízení od šesti měsíců 
do jednoho roku. A to pokud pro-
jede bez nehody! Snad to vše brzy 
dostane. Volačo sa chystá…

Hynek Jurman
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Od 1. 1. 2007 je možno vyzvednout osobně výpis z rejstříku 
trestů ČR také v BRNĚ, a to

Budova Krajského soudu v Brně, Husova 15

UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ

Výběrové řízení
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Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00-12.00 13.00-16.00
Úterý: 8.00-12.00 13.00-15.00
Středa: 8.00-12.00 13.00-16.00
Čtvrtek: 8.00-12.00 13.00-15.00
Pátek: 8.00-12.00 13.00-14.00
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V loňském roce jsme aktivně 
vstoupili v roli důležitého partnera 
do projektu spolufi nancovaného 
evropskou unií SROP 3.2 „Vyso-
čina – evropský region rovných 
příležitostí“. Připojili jsme se 
tak k dalším městům kraje, která 
budou v roce 2007 spolupracovat 
s realizátorem projektu -  Sdružením 
pro životní prostředí zdravotně 
postižených v ČR, a to na odbor-
ně garantovaném mapování stavu 
a úrovni bariérovosti objektů měst 
kraje Vysočina. 

V této souvislosti jsme pak 
i požádali o grant z rozpočtu kraje 
Vysočina a tento jsme na podzim 
2006 získali. Jde o dotaci z Fondu 
Vysočiny na vypracování Gene-

Bezbariérové trasy ve městě
relu bezbariérové dopravy a bezba-
riérových tras na území města. Jeho 
hlavním úkolem bude podkladově 
popsat a zejména navrhnout veške-
ré pěší trasy pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace, čímž 
jim bude umožněn bezbariérový 
pohyb po našem městě. 

 Těmito osobami nejsou jen „vozíč-
káři“, jak je vžito v podvědomí obča-
nů, ale i např. osoby starší, děti do tří 
let, matky s kočárky, tělesně či jinak 
zdravotně postižení. Pro tyto osoby 
jsou i malé překážky nepřekonatel-
nou bariérou. Město chce těmto lidem 
pomoci usnadnit život a podpořit tak 

jejich integraci. Generel má tedy 
přinést návrh komplexního řešení 
svobodného pohybu ve městě, který 
má podobu řešení komplexní bez-
bariérové trasy, zpřístupnění budov 
institucí ležících na bezbariérové 
trase, odstraňování bariér v dopravě 
apod. Na podkladě generelu je mož-
no žádat o dotace na bezbariérové 
chodníky, vstupy, výtahy atd.

Výstupy evropského projektu 
zaměřené na budovy provázané 
s trasami navrženými generelem 
nám budou sloužit jako podklad pro 
podávání žádostí o spolufi nancová-
ní odstraňování bariér z Národního 

rozvojového programu mobility 
pro všechny. Tento vládní program 
poskytuje příspěvek v rozsahu 
50 - 80% celkových nákladů a v pří-
padě jejich úspěšného získání ušet-
říme prostředky, které pak můžeme 
použít na další rozvoj našeho města 
v jiných oblastech. 

V roli metodického partnera se 
projektu účastní i Národní rada 
zdravotně postižených ČR, která je 
i jedním z vyhlašovatelů programu 
mobility. Dle jejího vyjádření se 
jedná o pilotní projekt v rámci celé 
České republiky a praktické zkuše-
nosti, ke kterým také přispějeme, 
budou využity na národní úrovni. 

Josef Vojta 
místostarosta

Dostal jsem jako první úkol, 
který si dala rada města na letoš-
ním prvním zasedání, z každého 
zasedání napsat své postřehy- člá-
nek do našich novin, aby jeden 
z radních informoval o proběhnu-
tém jednání tohoto orgánu. Nech-
ci a nebudu naše čtenáře – občany 
našeho města unavovat obsahem 
všech 17 projednávaných bodů 
z jednání, které trvalo více než 
5 hodin, ale zmíním se o těch pro-
jednávaných problémech, které 
mohou zajímat většinu z vás.

Jsem rád, že rada města po pro-
jednání schválila fi nanční spoluú-
čast města na obnově kulturních 
památek. Jejich vlastníci mohou 
na obnovu získat z kraje Vyso-
čina dotaci ve výši 30 % ceny 
prací. Město vlastní 10 kulturních 
památek (kostely, muzeum, kap-
ličky, piety, zříceniny), které této 
dotace využijí. Diskutovalo se 
o spolufi nancování fyzických 
osob- vlastníků kulturních pamá-
tek, kterých je v rámci města 5. 
Nakonec byla schválena spoluú-
čast i pro ně . V letošním roce se 
jedná o ing. Bohumíra Ostrého 
z Kozlova č.4 a pana Vladislava 
Čermáka z Bystřice n.P. č. 52. 
20 % z rozpočtovaných nákladů 
z pokladny města bude doprová-
zeno vynaložením 80% nákladů 
z dalších zdrojů. To považuji za 
správné, poněvadž spoluúčastí 
město deklaruje jeho zájem na 
obnově památky a oprava těchto 

Z jednání rady města Bystřice nad Pernštejnem
památek při respektování požadavků 
památkového úřadu je nejen obtížná, 
ale i nákladná.

Majetkovými převody, kterými se 
rada zabývala a doporučila zastupi-
telstvu města ke schválení, sledovala 
mimo jiné vyřešení dvou problémů, 
a to prodej bývalého areálu Technic-
kých služeb a.s. jako celku a dále zís-
kání pozemků městem pro budování 
kruhového objezdu na křižovatce 
Vírská-Štěpánov včetně bezpečného 
přechodu pro chodce.

Velmi dlouhou dobu jsme v radě 
projednávali a diskutovali materiál, 
který se týkal připravovaných žádos-
tí o dotace a granty pro letošní rok.
Všech 9 předkládaných návrhů prav-
děpodobně neprojde náročným výbě-
rem, ale naší snahou bude, aby jich 
bylo co nejvíce. Možnosti získat dota-
ci se podle titulu pohybují v rozpětí 
od 30 % do 100 %. Tak na revitalizaci 
lokality Rácová může být dotace až 
100 %. Projekty na revitalizaci rybní-
ků a vodního toku včetně odbahnění 
v Rovném, odbahnění rybníku Ar-
gentina a Domanínský mohou zís-
kat dotaci až do výše 80 % nákladů.
Stejnou výši dotace má naději získat 
projekt na třídící linku komunálního 
odpadu. Chodník podél komunikace 
I / 19 v Divišově a projekt na podporu 
regionálních a místních služeb ces-
tovního ruchu může být dotován až 
ze 75 %. Nejnižší dotaci může získat 
oprava kapličky sv. Anny na Černém 
vršku – maximálně 30%.Vzhledem 
k historickému významu a dominan-
tě při vjezdu do města, dostal i tento 
projekt od radních prioritu.

Jedním z projednávaných bodů, 
na kterých se rada města neshodla, 
je budování cyklostezky k Domanín-
skému rybníku. Vzhledem k fi nanční 
náročnosti, i když dobré myšlenky, se 
realizace zatím odkládá.

Jednomyslně bylo naopak schvá-
leno doporučení zastupitelstvu, aby 
město Bystřice n.P. znovu vstoupilo 
do Svazu měst a obcí. Výhodnost 
tohoto kroku není jen v oblasti eko-
nomické, ale i v oblasti získávání 
informací, poradenské službě, ale 

i podpoře společných problémů 
mnoha nebo i všech měst a obcí 
v našem státě. Jedná se například 
o rozpočtové určení daní,daň z ne-
movitosti, povolování loterií a ji-
ných podobných her prostřednic-
tvím centrálního terminálového 
systému a pod.

Velitelem Sboru dobrovolných 
hasičů v Bystřici nad Pernšt. Aloisem 
Stehlíkem byla rada informována 
o tom, že výjezdová jednotka, která 
má 15 členů, vyjížděla v roce 2006 
k 11 požárům a účastnila se námě-
tového cvičení na VERA VERK a.s. 
Bystřice. Rada kladně hodnotí čin-
nost jednotky, především to, že při 
všech akcích, které proběhly, nedošlo 
k žádnému zranění ani úmrtí členů 
jednotky. V další části jednání jsme 
se zabývali stavem a vybavením jed-
notky. Je s podivem, že jednotka plní 
úkoly s vozidly, která jsou stará 30 
a 37 let. Vzhledem k nárůstu úkolů, 
které hasiči plní při ohrožení občanů 
nejen při požárech, ale i při vichři-
cích, záplavách, dopravních neho-
dách a dalších obdobných situacích, 
bylo rozhodnuto, že město koupí pro 
SDH nové vozidlo MAN K 24 za 6 
milionů Kč v roce 2008. Ještě letos 
bude podána žádost o státní příspě-
vek 2 mil.Kč.

Velmi závažný bod kterým se 
rada zabývala, se týkal organizač-
ních a personálních změn na naší 
radnici, které předkládala tajemnice 
JUDr. Špatková. Rada svým usne-
sením k 31. lednu zrušila odbor 
fi nanční, odbor obecní živnosten-
ský úřad a odbor výstavby. Od 
1. února naopak zřídila odbor 
fi nanční a obecního živnostenského 
úřadu a jeho oddělení obecního živ-
nostenského úřadu, odbor správy 
majetku a investic a odbor územní-
ho plánování a stavebního řádu. Na 
základě výsledků výběrového říze-
ní pak rada města schválila: 

1) Ing. Otu Lipovského vedou-
cím odboru fi nancí a obecního živ-
nostenského úřadu

2) Ing. Aleše Sitaře vedoucím 
odboru správy majetku a investic

3) Ing. Tomáše Straku vedoucím 
odboru územního plánu a stavební-
ho řádu

Jedním z důvodů reorganizace 
je důslednější oddělení pravomoci 
a odpovědnosti za majetek města 
a nakládání s ním. Přínosem tohoto 
kroku by mělo být jednodušší řízení 
a kontrola s vyloučením překrývání 
kompetencí. Budou to samozřej-
mě občané a výsledky hospodaření 
města, které vystaví novým vedou-
cím a pracovníkům odborů a oddě-
lení vysvědčení o zkvalitnění práce 
a potvrdí v radě, nakolik dobré roz-
hodnutí přijala.

Z podávaných zpráv staros-
tou města ing. Karlem Pačiskou 
a následné diskusi, byla pro mne, 
a doufám i pro Vás, vážení občané 
velmi důležitá informace, o kterou 
se na závěr chci s Vámi podělit.Dne 
8. února proběhne jednání s dalšími 
potencionálními investory do naší 
průmyslové zóny. Jedná se v řadě 
případů o naše drobné a střední pod-
nikatele kteří by podle zájmu měli 
zaplnit průmyslovou zónu v prostoru 
od železniční tratě. Pro další zájemce 
budeme muset z utržených fi nanč-
ních prostředků vybudovat zátěžo-
vou komunikaci a inženýrské sítě. 
Spolu s další těžbou uranové rudy 
v Dolní Rožínce a případným roz-
šířením těžby a avízovaným zaháje-
ním výstavby podniků v průmyslo-
vé zóně by se měla v našem městě 
i regionu snížit v současné době 
12 % nezaměstnanost a ve městě by 
měl výrazně poklesnout počet obča-
nů vyjíždějících za prací. V součas-
né době vyjíždí za prací 1800 obča-
nů. Je to jistě radostná a optimistická 
informace, ale současně to vyvolává 
potřebu zajistit do budoucna dostatek 
mladých kvalifi kovaných lidí. To už 
je nový problém, který musíme řešit 
ve spolupráci s Krajským úřadem 
v Jihlavě, který je zřizovatelem 
našich středních škol. O jednáních 
v tomto směru budete rovněž infor-
mováni.

Bohumil Kotlán-zastupitel 
a radní města
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 ZAJÍMAVOSTI ŠKOLSTVÍ

Ekoškola (Eco-School) je meziná-
rodní projekt a současně titul, který 
mohou po splnění přísných kritérií 
získat školy zaměřené na rozvoj akti-
vit směřujících k ochraně životního 
prostředí. Cílem projektu je nejen 
o ekologii vyučovat, ale hlavně dělat 
praktické kroky k ochraně životní-
ho prostředí: snižovat energetickou 
náročnost provozu školy, sledovat 
možnosti úspor tepla, vody a elek-
třiny, využívat hospodárně pomůcky 
a kancelářské potřeby, produkovat 
minimum odpadu, a to ve formě, kte-
rá je dále využitelná, trvale zlepšovat 
prostředí školy a jejího okolí. 

Národním koordinátorem pro-
jektu Ekoškola je sdružení Tereza, 
www.terezanet.cz.

Naše škola se snaží mezinárodně 
uznávaný titul Eco-school získat již 
druhým rokem. V průběhu práce na 
projektu jsme zavedli do každodenní-
ho provozu naší školy důsledné třídě-

Projekt Ekoškola na ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615Projekt Ekoškola na ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
ní odpadu na plasty, sběrový papír, 
sklo, biologicky rozložitelné mate-
riály, nebezpečný a ostatní - dále 
neoddělitelný – odpad. Ne vždy se 
nám práce na 100% daří, problémy 
se vyskytují hlavně u žáků nejvyš-
ších ročníků, kde je těžké změnit 
navyklý přístup k problematice 
odpadů a ekologie vůbec. O to více 
se snaží a nadějí do budoucna pro 
nás jsou mladší děti, které projevují 
o tento problém velký zájem.

Pro získání titulu je podmínkou 
ještě zpracovat další tři oblasti pro-
vozu školy: Voda, Energie a Pro-
středí školy. Budeme se zabývat 
ověřováním spotřeby vody a ener-
gií ve škole a současně navrhovat 
postupné kroky k jejich úsporám, 
např. důsledné nahrazení žárovek 
úspornými zářivkami, rozmístění 
teploměrů v prostorách školy pro 
sledování teplot v topném obdo-
bí, kontrolu způsobu větrání ve 

V měsíci únoru proběhlo na MŠ 
Čtyřlístek v Bystřici nad Pernštej-
nem, v rámci Dnů otevřených dve-
ří, BABY STUDIO.

Maminky s dětmi od 2 do 4 let 
využily nabídky naší MŠ a v hoj-
ném počtu se přišly podívat, co 
takové Baby studio obnáší. Sezná-
mily se s prostředím MŠ a zaměst-
nanci. Děti poznaly nové hračky, 
zatančily si, zazpívaly, zacvičily 
a vyrobily si společně s maminka-
mi malý dárek, který si odnesly na 
památku s sebou domů.

Toto společné setkání dětí a ro-
dičů probíhalo ve velmi příjemné 
atmosféře a díky nabízeným čin-
nostem uběhlo velmi rychle. Dou-
fáme, že splnilo svůj cíl – seznámit 

BABY STUDIO JE TU BABY STUDIO JE TU 
OPĚT PRO VÁSOPĚT PRO VÁS

veřejnost s činností mateřských 
škol ve městě a umožnit rodičům 
přesvědčit se v praxi, jak bude 
jejich dítě reagovat na neznámé 
prostředí a jak se v něm bude cítit.

Pokud se Vám v naší MŠ líbilo, 
využijte nabídky dalších setkání 
a přijďte se svými dětmi opět mezi 
nás.

Termíny dalších setkání:
13. březen  
10. duben  
  9. květen  
  5. červen 

- vždy v úterý od 14.30 do 16.00

Těšíme se na vás. 
MŠ ČTYŘLÍSTEK

Pozvánka
„Pojďte s námi do Evropy“, beseda o zahraničních cestách 

žáků ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615, do Skandinávie, Pobaltí 
a Středomoří. Beseda se bude konat dne 15. března 2007 v 16.30 
hodin v malém sále Kulturního domu.

27. leden 2007, ples bystřického 
gymnázia. Shodou okolností také 
sedmadvacátý…..

Tento ples se vždycky trošku  liší 
od těch ostatních. Připravují ho 
společně studenti, jejich profesoři 
a zástupci rodičů, hlavními osobami 
jsou maturanti.

Celý večer již tradičně zahájila 
studentská hymna, zazpívali ji stu-
denti oktávy a 4.A.

(Mimochodem – je to hymna, 
mělo by se při ní tedy stát…)

Originálně pojatým předtančením 
se blýskli absolventi tanečních – děv-
čata a chlapci z 2.A a sexty. Bojovní 
piráti a krásné pirátky opustili Kari-
bik a vtrhli do sálu kulturního domu, 
aby roztančili všechny přítomné.

Co následovalo dál?
Rodiče, přátelé a pozvaní hosté, 

mezi nimiž nechyběl pan starosta, 
místostarosta a zástupci sponzorů, 
sledovali, jak maturanti slavnostně 
přijímají od svých třídních profe-
sorů stuhy a opět si připomínají, že 
blížící se závěrečná zkouška není 
žádný sen…

Všem to moc slušelo – však taky 
kamery tiše předly a fotoaparáty 
vesele cvakaly.

Tanec a setkávání starých přátel 

Několik zastavení nad plesem gymnázia

a spolužáků. Vzpomínky, úsmě-
vy, chvilková zastavení a opět 
třeba tanec. Hudbě v hlavním 
sále úspěšně konkurovala disko-
téka (v režii studentů gymnázia) 
v sále malém a následné vystou-
pení stále se lepšící nové hvězdy 
bystřické hudební scény – už jste 
slyšeli skupinu Parantapareil…?     
K plesu patří tombola, byla i na 
tom našem. Poděkování patří 
všem, kteří se zasloužili o její 
bohatost: štědrým dárcům (hod-
nota všech cen se pohybovala 
kolem 150.000,- Kč …) - organi-
zátorům, prodávajícím a v nepo-
slední řadě i kupujícím. Peníze 
získané z tomboly budou použity 
ve prospěch studentů.

A pak už ples pomalu končil. 
Zábava utichla, přátelé se loučili. 
Věřím, že se všichni dobře bavi-
li. Letos se však objevila jedna 
novinka (piráti z Karibiku měli 
konkurenci) – někdo se „dobře 
bavil“ i venku. Nabouraná auta 
a ulámaná zpětná zrcátka by 
k takové akci patřit neměla. Ale 
kdyby se kolem kulturního domu 
prošel třeba městský policista…

Petr Čermák
učitel gymnázia

třídách a těsnosti oken, návrhy na 
úpravu školní zahrady a její dopl-
nění stromy, květinami a léčivými 
bylinami, atd. 

Nový školní rok jsme zahájili vol-
bou nového Ekotýmu. Tvoří jej zá-
stupci jednotlivých tříd, kteří pracují 
pod vedením paní učitelky Dagmar 
Pivkové a paní učitelky Hany Ko-
pecké. Nápomocni jsou nám i další 
učitelé, provozní zaměstnanci, vede-

ní školy a odbor životního prostředí 
města Bystřice n. P. 

Se zástupci Ekotýmu se pravidel-
ně scházíme každý čtvrtek a s pra-
covním týmem pak ještě v během 
pondělka. Společně řešíme danou 
problematiku a plníme stanovené 
úkoly.

Členové Ekotýmu
ZŠ Bystřice n.P.,Nádražní 615

Oznámení ředitele Gymnázia 
Bystřice nad Pernštejnem

Protože se reálně jeví menší počet uchazečů o studium na Gym-
náziu v Bystřici n. P., je pravděpodobné (při počtu přihlášených 
rovném nebo nižším než je počet míst pro přijetí), že jak do primy 
osmiletého, tak do 1. ročníku čtyřletého studia mohou být ucha-
zeči přijati bez konání přijímacích zkoušek.

Miloslav Císař,ř.š.
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ŠKOLSTVÍ

Vážení čtenáři, v poslední části 
série čtyř článků se zmíníme o mi-
nulosti a možné budoucnosti Škol-
ního statku.

O nutnosti zřízení školního hospo-
dářství se uvažovalo již při založení 
střední školy v roce 1953. Základ 
pro vybudování Školního statku 
byl dán 1. ledna 1954 vyčleněním 
bývalého Vašinova statku ze Státní-
ho statku v Dolní Rožínce o výměře 
60 ha zemědělské půdy.

V 80. letech dosáhla výměra 
1 400 ha na farmách v Bystřici n.P., 
Věchnově a Bratrušíně. V roce 
1988 byla dokončena stavba kraví-
na ve Věchnově, v roce 1991 seníku 
a dvou bytových jednotek typu Okál. 

Situace po roce 1989 si vynutila 
hledání nové koncepce školního 
hospodářství . Došlo k výraznému 
snížení a k postupnému ukončová-

Bystřická „zemědělka“ dříve a nyníBystřická „zemědělka“ dříve a nyní
(část čtvrtá)

ní činnosti na farmách Bratrušín 
a Věchnov. V roce 1994 převzal 
Školní statek Šlechtitelskou stanici. 
Cílem bylo vybudovat zázemí pro 
nový studijní obor Agroturistika 
a později Vyšší odbornou školu. 

V současné době je v přípravné 
fázi projekt realizace přestavby 

Školního statku. Cílem plánu revi-
talizace je nalézt nové perspektiv-
ní poslání statku, zdůvodnit jeho 
rekonstrukci po stránce stavební 
i funkční, začlenit jej do funkcí 
a budoucích potřeb města, a to vše 
prioritně jako zázemí pro naplnění 
současného i budoucího výchovně-

vzdělávacího poslání Vyšší odbor-
né školy a Střední odborné školy 
zemědělsko-technické.

V březnu 2006 podepsali signatá-
ři města Bystřice nad Pernštejnem, 
ECEAT CZ (Evropské centrum 
pro rozvoj ekoagroturistiky) a naší 
školy „Memorandum o porozumě-
ní“, v němž se hlásí k myšlence 
šetrného cestovního ruchu, obno-
vitelné energetice, nepotravinář-
ského a ekologického zemědělství. 
Díky této myšlence vzniká naděje 
v revitalizaci školního statku, která 
v současné době naráží na problém, 
komu by vlastně opravený školní 
statek patřil a kdo by byl ochoten 
zakofi nancovat a v jaké míře nos-
ný pilíř myšlenky Centra zelených 
vědomostí, který se skládá z dalších 
jedenácti „menších„ projektů. 

Věříme, že za úzké spolupráce 
zřizovatele, města a ECEATU se 
podaří nastíněné cíle splnit a vytvo-
řit jednak zázemí pro všechny stu-
dijní a učební obory na naší škole 
a vylepšit možnosti využití volného 
času a odborného zázemí pro oby-
vatele nejen našeho města, ale celé 
Evropy.

Vedení VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem 

Leden 2006 vs. leden 2007
Skutečnost, že žáci Základní školy 

Bystřice n.P., Nádražní 615, provádí 
v rámci projektu GLOBE každo-
denní měření celé řady meteorolo-
gických údajů, které jsou pravidelně 
zasílány do ústředí NASA v ame-
rickém Coloradu, není pro pravidel-
né čtenáře Novin Bystřicka určitě 
žádným překvapením. Samozřejmě 
tento „informační tok“ není jedno-
směrný. Na oplátku naše škola může 
pro svoji potřebu neomezeně využí-
vat svoje data i výsledky pořízené 
ostatními účastníky projektu GLOBE 
z celého světa. Pro dnešek ale zůstaň-
me doma a podívejme se na srovnání 
sněhové pokrývky během dvou po 
sobě následujících zim, které nám 
na první pohled připadají extrémní 
– v lednu 2006 a 2007. 

Naše škola pořizuje a zasílá data 
již desátý rok. Máme tedy k dis-
pozici základní bázi údajů z před-
chozích let, jež uvádíme v prvním 
grafu. Z něj vyplývá, že loňská 
zima, jakkoli neobvyklá, nebyla 
výjimečná množstvím napadaného 
sněhu. Tloušťka sněhové pokrývky 
620 mm, naměřená na naší pokus-
né ploše u meteorologické budky 
v parku před školou, je sice doce-
la vysoké číslo, nicméně praktic-
ky stejné hodnoty bylo dosaženo 
i v letech 2000, 2003 a 2005. Součas-
ně i doba cca pěti měsíců, po kterou 
loni sněhová pokrývka nepřetržitě 
ležela, odpovídá např. roku 2004. 
Neobvyklá je tedy až kombinace 
obou údajů, tedy tloušťky sněhové 
pokrývky a doby, po kterou byla loni 

Sněhová pokrývka
krajina nepřetržitě pokrytá sněhem.

V letošním roce dosáhla tloušťka 
sněhové vrstvy až do dnešního dne 
(9. 2. 2007) nejvýše 210 mm, a to 
25. ledna. Tato hodnota není také 
úplně neobvyklá - odpovídá situaci 
v letech 1999, 2001 a 2004, dokonce 
za celou zimu 1997 - 1998 neleželo 
v Bystřici ani jeden den více než 15 
cm sněhu! Letošní rok je velmi zvlášt-
ní spíše krátkou dobou, na kterou se 
naše město zahalilo do bílé peřiny: 
v průběhu ledna pouhých sedm dnů, 
navíc ještě v mezičase sníh úplně roz-
tál a znovu napadl čerstvý.

V jakýchkoli hodnoceních i pro-
gnózách do budoucna je třeba být vždy 
velmi opatrný, přece jen, ani deset let 
pravidelných měření nám nedává 
dostatečnou jistotu pouštět se do čísly 
podložené věštby. Jeden závěr si pře-
ce jen dovolím učinit. Ačkoli se nám 
poslední dvě zimy zdají neobvyklé, 
v porovnání s předchozími roky ne-
jde o až tak velkou senzaci. Spíše se 
vkrádá otázka, zda nemají pravdu ti 
klimatologové, podle nichž se globál-
ní změny začnou projevovat nejdříve 
akcelerujícím růstem rozdílů mezi 
po sobě následujícími roky - v te-
plotách, průběhu počasí či množství 
srážek, reprezentovaným např. právě 
tloušťkou sněhové pokrývky. Ona tak 
často skloňovaná ekologie totiž neza-
číná u vládních programů a sporů 
okolo Kjótského protokolu, ale cho-
váním jednoho každého z nás, obyva-
tel zatím ještě modré planety.

Za členy ekologického kroužku
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 

Radim Štikar 

Sn�hová pokrývka mezi roky 1997 a 2007

Sn�hová pokrývka v lednu 2006

Sn�hová pokrývka v lednu 2007
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KULTURA

Program Kulturního domu na březen 2007
Sobota 3. března – prostory KD 
– 20.00 hodin
Pořádá: SK a ASK Bystřice n.P.
VI. PLES SPORTOVCŮ
Hudba PICARDI
Taneční vystoupení v průběhu veče-
ra - bohatá tombola
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: sportovní hala od 5.2.

Sobota 10. března – velký sál KD 
– 20.00 hodin
VINAŘSKÝ PLES
Hraje MALÁ KAPELA JOŽKY 
ŠMUKAŘE
Zpívá Jožka Šmukař a Daniela Ma-
gálová
Uvítací přípitek, slosovatelná tombola
Vína Vlastimila Konečného z Čejkovic
Generální partner plesu MEGA 
– TEC s.r.o.
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: Kulturní dům od 12.2.

Čtvrtek 15. března - velký sál KD 
– 10.00 hodin
KINO  
ANIMOVANÉ PÁSMO 
POHÁDEK

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

Čtvrtek 15. března – malý sál KD 
– 16.30 hodin
Pořádá: ZŠ Nádražní 615
BESEDA
POJĎTE S NÁMI DO EVROPY

Zahraniční cesty žáků ZŠ Nádraž-
ní po Středomoří, Pobaltí a Skandi-
návii

Neděle 18. března – velký sál KD 
– 16.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
NEBE NA ZEMI
Hrají členové Divadelního souboru 
z Víru
Komedie  Jiřího Voskovce a Jana 
Wericha

Nebe na zemi – to je představa 
boha Jupitera, vládce Olympu, když 
v lidské podobě sestupuje na zemi. 
Brzy se však přesvědčuje o opaku: 
mezi lidmi vládne závist, přetvář-
ka, chamtivost a touha po majetku 
a penězích. Při své cestě mezi lidmi 
se Jupiter dostává do groteskních 
situací, které dávají celému příběhu 
humorný ráz i když ve skutečnosti 
odhalují negativní stránky lidského 
společenství, se kterými se dnes 
a denně setkáváme. Závěr před-
stavení však dává divákovi naději: 
„Pro toho, kdo chce žít, je na světě 
plno krás, …“
Divadelní představení v podání vír-
ských ochotníků se doposud vždy 
setkala s živým ohlasem a vel-
kým zájmem u bystřických diváků 
a ne-jinak tomu bude zcela jistě 
i tentokrát.

Hrají: Roman Jelínek, Marie Vikto-
rinová ml., Marie Čermáková, Josef 
Ondra, Jiří Beneš, Radka Slezáková, 
Marcela Vázlerová, Jiří Čermák, 
Stanislav Čermák, Aleš Čermák,  
Marie Viktorinová, Jana Bílková  
Režie: Bohuslav Matuška
Kostýmy: Marie Sadílková
Text sledují: Zdeňka Ševčíková, 
Marta Liangovská
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: knihkupectví od 26.2.

Čtvrtek 22. března - malý sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
Lenka Baarová – fl étna
Jiří Niederle - klavír

L. Baarová hraje na fl étnu od 7 
let. Vystudovala Pražskou konzer-
vatoř a jako jedna z mála u nás si 
osvojila francouzskou fl étnovou 
školu. „Tím, čím je jeden z nejslav-
nějších fl étnistů Evropy Rampal, 
tím je L. Baarová v Čechách“, tvr-
dí někteří kritici. Média jí nazývají 
fl étnovou královnou, odborníci ji 
prorokují hvězdnou kariéru a skvě-
lou budoucnost.

J. Niederle byl přijat pro mimo-
řádný talent na Pražskou konzer-
vatoř již ve 12 letech. Na klavír 
hraje od 3 let. Studoval klavír 
u vynikající ruské pianistky N. Ako-
pianové a S. Horenského. Získal 
na různých klavírních národních 
i mezinárodních soutěžích řadu 
cen a ocenění.
Program: J. S. Bach – 4 Chorální 
preludia pro fl étnu a klavír, Sonáta 
pro fl étnu a klavír BWV 1035 E-dur, 
Sonáta pro fl étnu a klavír BWV 
1034 e-moll
L. v. Beethoven – Variationen über 
Volksweisen, op. 105
CH. M. Widor – Suite in C, op. 34 
pro fl étnu a klavír
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: Kulturní dům od 12.3.

Pondělí 26. března – velký sál KD 
– 19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY

Uvádí Divadlo Járy Cimrmana
Cimrman v říši hudby není klasic-
kou hrou – jde o osvětový večer na 
téma působení českého polyhisto-
ra na hudebním poli. Postupně se 
seznamujeme s Cimrmanovými 
hudebními začátky, dozvídáme se 
o jeho houslové genialitě, pokažené 
škodolibým učitelem Jedličkou, 
o jeho působení na Kreibichově 
hudební škole či o osudu mamutí 
opery Panama. Samozřejmě zazní 
ukázky z Cimrmanovy tvorby; napří-
klad programní symfonie Kovář Jir-

sa, z níž mu skladatel Fibich zřejmě 
ukradl třetí větu, nebo opera bez 
hudby V chaloupky stínu, z níž se 
zachovalo pouze libreto a závěreč-
ný akord. Závěrem si vychutnáme 
zpěvohru Úspěch českého inženýra 
v Indii. Plantážník Krišna je rozezlen 
na německého inženýra Wagnera, 
který mu nedokázal postavit cuk-
rovar, a chce ho nechat zašlápnout 
slonem. Situaci neuklidní ani brit-
ský plukovník Colonel, ale až český 
inženýr Vaněk. Ten navrhne dovoz 
cukru a Krišnu okouzlí plzeňským 
pivem. A místo cukrovaru zbuduje 
pivovar.
Hrají: 
Plantážník Krišna – Jan Hraběta 
nebo Bořivoj Penc
Plukovník Colonel – Zdeněk Svěrák 
nebo Jaroslav Weigel
Inženýr Vaněk – Miloň Čepelka 
nebo Ladislav Smoljak
Inženýr Wagner – Petr Brukner nebo 
Genadij Rumlena 
Režie: Ladislav Smoljak
Dirigent: Pavel Vondruška nebo Mi-
lan Svoboda 
Muzikanti: František Bílek, Ludvík 
Hašek, Tomáš Hustoles, Vladimír 
Lejčko, Miroslav Kopta a Jindřich 
Schumann
Vstupné: 180 Kč
Předprodej: knihkupectví od 28.2.

Čtvrtek 29. března – velký sál KD 
– 8.15, 9.45 a 11.15 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
JARO S KAMARÁDY
Hrají a zpívají KAMARÁDI – Dáša 
Hlaváčková, Jirka Látal a Vojta Po-
lanský

Známá brněnská trojice, patřící 
k nejžádanějším souborům, které 
tvoří a hrají pro děti.

Pořad určený velikonoční době. V 
pohádce o hodinách s jednou ručič-
kou přivolají Křemílek s Vocho-
můrkou jaro a s ním Velikonoce. 
Děti se dovědí o jarních zvycích, 
o pomlázce, o kraslicích a také to, 
proč se vyplácejí děvčata. V poe-
tické pohádce o víle Květunce zase 
vyjde najevo, proč velikonoční zajíci 
nosí vajíčka. 

Nechybí ani informace o Velkém 
pátku a oslavách Vzkříšení se závě-
rečným apelem na nejcennější lid-
skou vlastnost – vzájemnou lásku …
Určeno pro děti 5 – 13 let.
Vstupné: MŠ, ZŠ 25 Kč, veřejnost 
30 Kč

Pátek 30. března – malý sál KD 
– 18.00 hodin
KONCERT ZUŠ
KONCERT ŽÁKŮ A ABSOL-
VENTŮ TŘÍDY PANÍ UČITEL-
KY OLIVOVÉ
Vstupné: dobrovolné

Změna programu vyhrazena!

Prodej vstupenek:
Kulturní dům
Luční 764
telefon 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
telefon 566 552 582

Po-pá:   8.00 – 12.00
           12.30 – 17.00 
So:        8.00 – 11.00

Společnost Františka Kroha 
a Kulturní dům v Bystřici nad 
Pernštejnem pořádají druhý 
ročník literární akce „Pfl egrův 
Karasín“ navzdory tomu, že 
úvodní ročník proběhl sotva 
před půl rokem. Pedagogové 
z Bystřicka se totiž shodli na 
tom, že pro studenty je duben 
ideálním termínem. 

���
Pořadatelé tedy vyhlašují 

opět recitační soutěž na volné 
téma, ukázka by však měla být 
od autora se vztahem k Vysoči-
ně. Dále proběhne loni oblíbe-
ná literární soutěž a v ní jsou 
vyhlášena dvě témata: 

1. Moje oblíbená kniha, 
můj oblíbený autor,

2. Poezie s libovolnou inspi-
rací. 

Zúčastnit se mohou všichni 
žáci, studenti i dospělí občané 
z České republiky, samozřejmě 
se nejvíce počítá s účastníky 
z Bystřice a nejbližšího okolí. 
Věkově jsou kategorie rozděle-
ny věkem 6-8, 9-12, 13-15, 16-
19, 20 a více let.

Školy si mohou uspořádat 
svoje vlastní kola. Uzávěrka 
soutěže je 31. března 2007, 
práce můžete odevzdávat na 
Kulturním domě v Bystřici, 
v Turistickém informačním 
centru v Bystřici, žáci a studen-
ti u vedení svých škol. 

Finále proběhne v malém sále 
KD v Bystřici v úterý 17. dubna 
2007. Dopoledne se uskuteč-
ní recitační soutěž, odpoledne 
budou vyhlášeny výsledky obou 
soutěží, zazní nejlepší práce 
a slyšet se nechají nejlepší reci-
tátoři. Vše vyvrcholí besedou se 
žďárským spisovatelem Zdeň-
kem Vyhlídalem.

-HJ-

PFLEGRŮV 
KARASÍN PO PŮL 

ROCE
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KNIHOVNA 

Městská knihovna informuje
V měsíci lednu bylo zaevidováno 94 nových knih 

a našim čtenářům nabízíme tento výběr:

Knihy pro dospělé:
McNab Andy  Den osvobození
Strusková Olga  Metoda Ludmily Mojžíšové
Lustig Arnošt  Od rána do večera a jiné 
   povídky
Paturi Felix R.  Poslední záhady vědy
Průcha Jan  Multikulturní výchova
Trča Stanislav  Partner v těhotenství a při 
   porodu
Kysilka Karel  Podkovářství
Janáč Marek  Divnopis
Dvořák Otomar  Hořící lilie
Nezval Martin  Jak ulovit miliardáře
Falconer Colin  Soucit s ďáblem
Whiting Charles  Ardeny: Tajná válka
Harris Joanne  Svatí blázni
Höfl er Karel  Pečeme sladkosti pro kaž 
   dou příležitost
Procházková Z.  Na jevišti mezi Prahou a 
   Vídní
Klock Monika  Citrusy
Jonáš Josef  Jonášova kuchařka pro 
   zdraví
Abdulin Mansur  Krvavá cesta od Stalingradu
Vašut Karel  Léčiva v těhotenství
Trenowden Ian  Pátrací ponorka
Rohál Robert  Seriálové hvězdy
Lebiedzik Marian  Světová ekonomika

Knihy pro mládež:
White E.B.(Elwyn Brooks) Šarlotina pavučinka
Dahl Roald  Jirkova zázračná medicína
Kessel Carola von  Čarodějky z jezdecké školy

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

Městská knihovna připravuje

Společnost Františka Kroha, Městské muzeum a Kulturní dům v Bystřici nad Pernštej-
nem pořádají druhý ročník „Jíchovy Bystřice“. Při této příležitosti vyhlašují výtvarnou 
soutěž bez omezení techniky a formátu na téma „Památky Bystřicka“ a „Omalovánky 
Bystřicka“. Zúčastnit se mohou všichni žáci, studenti i dospělí občané z České republiky, 
samozřejmě se nejvíce počítá s účastníky z Bystřice a nejbližšího okolí. Kategorie jsou 
rozděleny věkem 10, 15, 18 a 35 let, starší mohou soutěžit bez omezení věku.

Uzávěrka soutěže je 31. března 2007, práce můžete odevzdávat na Kulturním domě 
v Bystřici, v Turistickém informačním centru v Bystřici, žáci a studenti u vedení svých 
škol.

II. ročník „Jíchovy Bystřice“ vyvrcholí v neděli 15. dubna 2007, kdy bude zahájena 
ve výstavní síni Městského muzea výstava z děl akademického sochaře Jiřího Pliešti-
ka a akademických malířů Jiřího Štourače a Tomáše Smetany. Součástí vernisáže bude 
i vyhodnocení výtvarné soutěže.

Do soutěže i na výstavu vás srdečně zvou pořadatelé!
-HJ-

JÍCHOVA BYSTŘICE PODRUHÉ

V úterý 13. března 2007 v 9.15 
a 11.00 hodin 

zveme všechny příznivce na
setkání se spisovatelkou

Věrou Řeháčkovou
Autorkou knih pro mládež i pro dospělé

Píše většinou dívčí romány, příběhy 
o koních a jezdectví,

o problémech dospívajících dětí 
a mezilidských vztazích.

Besedy se uskuteční v oddělení pro 
mládež Městské knihovny.

Po besedě bude následovat 
autogramiáda 

s možností zakoupení některých knih 
Věry Řeháčkové.

pro všechny věkové kategorie od 0 do 99 let
na téma

Můj oblíbený příběh
Moje oblíbená pohádka

Libovolnou výtvarnou technikou 
(vodovky, temperky, pastelky, koláž…)

nám představte svůj oblíbený literární příběh.
Práce nám přineste do Městské knihovny 

na výkresu formátu A4 do 30. března 2007.

Městská knihovna vyhlašuje 
výtvarnou soutěž

V úterý 27. března 2007 v 17.00 hodin 
zveme širokou čtenářskou veřejnost

na besedu s cestovatelem
Janem Tomšíčkem

autorem knih
Afrikou domů na kole

Na jachtě do světa
V Jihoafrické republice na kole

K Viktoriiným vodopádům na kole
Poutavé vyprávění doprovázené 

promítáním diapozitivů
Afrikou domů na kole

se uskuteční v dětském oddělení 
Městské knihovny.

Po besedě bude následovat 
autogramiáda 

s možností zakoupení knih Jana 
Tomšíčka.

Březen – měsíc internetu
V týdnu od 12. do 16. března 2007 proběhne

- čtenářská amnestie (prominutí poplatků za upomínky)
- registrace nových čtenářů zdarma

- pro všechny uživatele internetu denně  30 minut zdarma

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P.
pořádá

VŠEUMĚL
- sobotní odpoledne s tvořivou činností pro děti a dospělé

v sobotu 24. 3. 2007 ve 14.00 hodin na DDM

MALOVÁNÍ  NA  SKLO
Cena za materiál: 60,- Kč

Těšíme se na vás na Domečku!
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NÁŠ KLUB 

NÁVRAT

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA A ZDRAVOTNICTVÍ

Zubní pohotovost k únoru
a březnu 2007

ÚNOR
24.2.  MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko
           MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134
25.2.  MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265
           MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou

BŘEZEN
  3.3.  MUDr. Magda Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí
           MUDr. Marie Šenkýřová, Studenská 7, Žďá nad Sázavou
  4.3.  MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem
           MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou
10.3.  MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n.M
           MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou
11.3.  MUDr. Jitka Kašparová, Nová Říše 624/2
           MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou
17.3.  MUDr. Jiřina Fialová, Nám Republiky 65, Žďár nad Sázavou
           MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš
18.3. MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n.M.
           MUDr. Alice Rychtecká, Poříčí 11, Velké Meziříčí
24.3.  MUDr. Marcela Petrášová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
           MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172
25.3.  MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71
  MUDr. Petr Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě

Poslední zápis v naší klubové 
kronice praví, že je tomu již 6 ro-
ků, co jsme se začali scházet.

Klub onkologických pacientů 
vznikl jako součást občanského 
sdružení „MEDICOP“ - medi-
cínského centra onkologické pre-
vence.

V klubu se schází 1x měsíčně 
lidé nejen z Nového Města na 
Moravě, ale i ze širokého okolí, 
nejvíce z Bystřice nad Pernštej-
nem, kteří se cítí po prodělané 
nemoci osamělí a mohou pro-
padat beznaději. Nejdůležitěj-
ší je však pro všechny blízkost 
někoho s podobným problémem 
a možnost si o něm pohovořit, 
předat vzájemné poznatky a pře-
devším nebýt sám. Každý týden 
pravidelně cvičíme, jezdíme na 
plavání do bazénu v Bystřici 
nad Pernštejnem a zúčastňujeme 
se hodin jógy. Spolupracujeme 
také s onkologickým klubem 
„NADĚJĚ„ ve Velkém Meziříčí 
a „VIOLKA„ v Třebíči.

Neméně zajímavou činnos-
tí klubu je pořádání vlastních 
ozdravných pobytů tuzem-
ských a prostřednictvím nadace 
„ARCUS„ i v zahraničí. Pacienti 
si tak mohou upevňovat své zdra-
ví např.v Jeseníkách, v lázních 
Karlovy Vary, Luhačovice a také 
ve Francii, Chorvatsku a Švýcar-
ských Alpách.

Chodíme společně na výlety 
po Vysočině, na kulturní akce, 
jezdíme na zájezdy a je nám spo-
lu dobře.

Mnohé z akcí, zejména důležité 
ozdravné pobyty, jsme mohli 
uskutečnit jen díky sponzorům. 
Děkujeme všem, někdy i malá 
pozornost a pocit, že není člověk 
sám, udělají radost a pomohou.

Zároveň chceme oslovit tou-
to cestou další zájemce, kteří 
se ocitli v těžké situaci a mají 
dojem, že by jim změna zaběh-
nutého domácího stereotypu pro-
spěla. Nemusí to být pouze míst-
ní obyvatel, protože onkologický 
klub „NÁVRAT„ je nadějí pro 
všechny. 

Rádi vás přivítáme, přijďte 
mezi nás! Informace pravidelně 
zveřejňujeme ve vitrině vedle 
obchodního centra na Komenské-
ho náměstí.

Kontaktní tel.: 566 617 667, 
566 617 353

A protože je začátek nového 
roku, přejeme všem pevné zdra-
ví, krásné a šťastné chvíle se 
svými blízkými, radost a pohodu 
za všechny členy našeho klubu 
„NÁVRAT“.

Jarmila Burešová 

NÁŠ KLUB 

NÁVRAT

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

KOPRETINA 

Program Kopretiny je pro Vás 
zajištěn čtyřikrát týdně.

Pondělí:     15.00 – 18.00 hod.
Úterý:        14.45 – 15.45 hod.
Středa:         9.00 – 12.00 hod.
Čtvrtek:       9.00 – 12.00 hod.

Těšíme se na Vás milé maminky 
a babičky, které k nám přicházíte 
pravidelně, a velmi rády přivítáme 
i Vás, které jste nás ještě nenavští-
vily.  Pracovnice Kopretiny – cent-
ra pro rodiče s dětmi.
Kontakt:
Zdenka Šrámková (732 126 905) 
a Gabriela Vítková (731 130 776), 
e-mail: 
kopretina.radsvratka@seznam.cz, 
web: http:// www.zdar.caritas.cz

Pondělí 26.02.
15.00 – 15.45 hod.
Angličtina pro rodiče s dětmi
15.45 – 16.00 hod.
Angličtina pro dospělé
15.00 - 18.00 hod.
Kavárnička + herna

Středa 28.02.
9.00 – 10.15 hod.
Herna
od 10.15 hod.
Beseda s P. Karlem Rozehnalem na 
téma: ,,Postní doba dnes“ 

Čtvrtek 1.03.
9.00 – 12.00 hod.
  Keramická dílna, výroba drobných 
keramických předmětů s velikonoč-
ním motivem
Herna

Pondělí 5.03.
15.00 – 15.45 hod.
Angličtina pro rodiče s dětmi
15.45 – 16.00 hod.
Angličtina pro dospělé
15.00 - 18.00 hod.
Kavárnička + herna

Středa – 7.3.07  - zavřeno

Čtvrtek 8.03.
9.00 – 10.00 hod.
Barevné cvičení pro děti a rodiče
10.00 – 11.00 hod.
Cvičení pro maminky
10.00 – 12.00 hod.
Dětské hry s říkankou

Pondělí 12.03.
15.00 – 15.45 hod.
Angličtina pro rodiče s dětmi
15.45 – 16.00 hod. 
Angličtina pro dospělé
15.00 - 18.00 hod.
herna

Středa 13.03.
9.00 – 11.00 hod.
Vyrobíme, usmažíme a ochutnáme 
masopustní koblihy a vdolečky.
9.00 –  12.00 hod.
Kavárnička + herna  

Čtvrtek 14.03.
8.00 – 11.00 hod.!
  Keramická dílna, výroba drobných 
keramických předmětů s jarním 
motivem, glazurování
Herna

Pondělí 19.03.
15.00 – 15.45 hod.
Angličtina pro rodiče s dětmi
15.45 – 16.00 hod.
Angličtina pro dospělé
15.00 - 18.00 hod.
herna

Středa 21.03.
9.00 – 12.00 hod.
  Matýsek – prodej českého, kvalit-
ně šitého textilu a oděvů, pro děti i 
dospělé 

Čtvrtek 22.03.
9.00 –  10.00 hod.
Barevné cvičení pro rodiče s dětmi 
10.00 –  12.00 hod.
Malujeme prstíky (pomocí prsto-
vých barev)
Herna

Pondělí 26.03.
15.00 – 15.45 hod. 
Angličtina pro rodiče s dětmi
15.45 – 16.00 hod. 
Angličtina pro dospělé
15.00 - 18.00 hod.
herna + malování

Středa 28.03.
9.30 – 12.00 hod.
  Poruchy příjmu potravy – na téma 
bude přednášet přednášející ,,Občan-
ského sdružení ANABELL (Brno) 
pro nemocné anorexií a bulimií 
Mgr. Michaela Polanská, vysvět-
lení pojmů mentální anorexie, men-
tální bulimie, záchvatovité přejídání, 
obezita možnosti léčby. Výchova 
dětí a mládeže při příjmu potravy - 
,,ideály krásy“.

Čtvrtek 29.03.
9.00 –  12.00 hod
  Chystáme Velikonoce. Zhotovíme 
si kraslice různými technikami (s se-
bou vyfouknutá vajíčka) Kavárnič-
ka: Velikonoční obyčeje a zvyky 1

Pondělí 2.04.
15.00 – 15.45 hod.
Angličtina pro rodiče s dětmi

15.45 – 16.00 hod.
Angličtina pro dospělé
15.00 - 18.00 hod
Kavárnička + herna

Středa 4.04.
9.00 – 12.00 hod. 
Hody, hody doprovody! Pokračuje-
me ve výrobě kraslic s ukázkou Veli-
konoční dekorace

Čtvrtek 5.04.
9.00 – 12.00 hod.
Barevné cvičení pro děti a rodiče
10.00 –  11.00 hod.
Protahovací cviky pro ženy
10.00 –  12.00 hod.
Kavárnička: Velikonoční obyčeje 
a zvyky 2
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VZPOMÍNKA NA ROŽNOU

„Vážená redakce,
jsem původem Horák. Prožil 

jsem prvních deset let na Vysoči-
ně v obci Rožná nad Pernštejnem. 
Dnes je mi 90 let. Všechno, co bylo 
ve mně dobrého, vlastnosti, schop-
nosti, průbojnost a vytrvalost, to se 
ve mně utvářelo převážně v oněch 
letech a vytvořilo základy, se kte-
rými jsem zdárně prošel životními 
situacemi, úspěchy i pády.

A nyní končím a bilancuji už 
jako invalida o berlích a s invalid-
ním vozíkem.

Kladu si otázku: kdo Ti pomo-
hl? Rodiče – určitě. Byl jsem jim 
za to vděčen a dával jim to najevo, 
dokud žili. A tak mi zbývá být vdě-
čen prostředí, které mne formova-
lo, utvářelo v onom období. Byli to 
přátelé, známí, roženské prostředí. 
A proto můj vděk patří Rožné.

Jak se může člověk v takových 
případech alespoň zčásti odměnit? 
První myšlenka: chtěl by ji prosla-
vit, vyzvednou z průměru. Zaslu-
hovala by si to. K tomu bych ale 
potřeboval nadání, talent...

Ale mou radostí od mládí je sklá-
dání veršů, které bylo napřed povo-
láním, dokud jsem pracoval v redak-
ci „Hádankáře“, nyní je to záliba, 
koníček. Věnuji se jí 70 let. Vžil 
jsem se do dětství a snažil zachytit 
charakteristické okamžiky ze života 
v rodné vsi. Je to obrázek staré Rož-
né, ale něco má i z dneška...

Do Bystřice jsem chodívával 
jako malý chlapec bosý a první 
zastávka byla u koňského řezníka 
na začátku města na kousek teplé 

sekané a slaný rohlík, druhá v cuk-
rářství Emy Hiršové na náměstí, 
byla to má teta.“

Tak takový hezký dopis poslal 
do naší redakce pan František 
Hájek z Brna. Kladný vztah k ro-
dišti se asi opravdu prohlubuje vě-
kem a my vám téměř celý ten mi-
lý dopis přetiskujeme. Přinášíme 
i překrásnou kresbu Rožné od pana 
Hájka, škoda jen, že ji nemůžeme 
otisknout v barvě. Jen ta básnička 
je na naše možnosti příliš dlouhá. 
Takže se omlouváme a přinášíme 
alespoň její závěr:

Vyznání Rožné po 80 letech

S pohnutím hledím 
– panuje ve mně zmatek

na sídlo rodu – na náš bývalý statek
a srdce – srdce bolí mi

odtud dědovi veselku vystrojili
to ještě všichni pospolu v domě žili

před lety nijak dlouhými
Tak nějak divně u srdce náhle je Ti
to všechno vrylo se Ti do paměti

a nelezlo tam ten svůj kout
Na to se nedá zapomenout

Bylo nás sedm – tak nejsem jedináček
slyším jak v dáli varovně píská vláček

blíží se asi na přejezd
A večer tma krajinu v závoj halí

ve ztichlé mezi cikády život chválí
hledám tu svoji v moři hvězd

Tak nějak divně u srdce náhle je Ti
to všechno vrylo se Ti do paměti

a nalezlo tam ten svůj kout
Na to se nedá zapomenout.

František Hájek

Obec Střítež vypisuje soutěž pro všechny kreativní a nápadité 
děti z mikroregionu Bystřicko. Ve spolupráci s generálním part-
nerem – elektrárenskou společností ČEZ – plánuje v létě uspořá-
dat první ročník akce prozatím pracovně nazvané „Střítežský den 
hasičů“. V souvislosti s tímto projektem byla vyhlášena soutěž pro 
všechny děti školou povinné o grafi cký návrh maskota této akce 
a jeho jméno. Vítězný návrh získá hodnotnou cenu.

Předběžný program „Střítežského dne hasičů“
  • soutěž historických požárních koňských stříkaček
  • ukázky historických hasičských motorových vozidel
  • ukázky moderní hasičské techniky
  • ukázky požárního sportu dětských a ženských družstev
  • soutěže pro děti
  • celodenní hudební produkce, ukázka orientálních tanců

Podmínky soutěže
1. účastníci soutěže
 Soutěž je určena pro všechny děti, které navštěvují základní 

školu ve školním roce 2006/07. Zúčastnit se jí mohou skupiny 
dětí, které však vždy musí reprezentovat nějakou nekomerční 
organizaci, příp. její část (třídu, školu, SDH, TJ, apod.) sdružu-
jící všechny členy týmu.

2. předmět soutěže
 Vytvoření alespoň jednoho původního grafi ckého návrhu 

a jména maskota výše uvedené akce s pracovním názvem „Stří-
težský den hasičů“. Počet předložených návrhů není omezen. 
Příslušné návrhy musí být přihlášeny a předány do soutěže 
v níže uvedeném termínu, přičemž mohou být v jakémkoliv 
provedení (fyzickém i elektronickém).

3. porota
 Všechny návrhy bude vyhodnocovat porota složená ze zástupců 

Obce Střítež, SDH Střítež a hlavního sponzora společnosti ČEZ 
a.s.. Přihlíženo bude zejména k nápaditosti přihlášených návrhů 
ve vztahu k hasičské tématice, příp. hlavnímu sponzoru akce 
(elektrárenské společnosti ČEZ).

4. ceny
 • Všichni zúčastnění v průběhu plánované akce obdrží od organi-

zátorů a sponzorů soutěže dárek a poukázku na  občerstvení.
 • Vítězný návrh získá od pořadatele a sponzora peněžitou či 

věcnou cenu dle vlastního výběru v hodnotě 2.000,- Kč.
5. termíny soutěže
 • příjem soutěžních návrhů: 1.3.2007 – 30.4.2007
 • vyhodnocování návrhů: 1.5.2007 – 21.5.2007
 • vyhlášení vítězů: do 25.5.2007
 K vítěznému návrhu bude přihlédnuto při výběru skutečného 

maskota, resp. označení plánované akce.

 Případné další podrobnosti stejně jako veškeré průběžné infor-
mace (včetně výsledků) budou k dispozici na ofi ciální webové 
stránce obce Střítež http://www.stritez.cz nebo na tel. číslech 
602 536 209 (Radek Štourač) a 724 316 399 (Michal Chocho-
láč).

         Radek Štourač
      starosta obce Střítež

Vyhlášení soutěže o návrh 
maskota akce 

„Střítežský den hasičů“

Vyhlášení soutěže o návrh 
maskota akce 

„Střítežský den hasičů“
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 BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - 13.

JOSEF KOLÁŘ

27. 4. 1890 Ždánice
10. 9. 1979 Ždánice

Josef Kolář se narodil 27. dubna 
1890 ve Ždánicích do rodiny krejčí-
ho. O sobě říkal, že byl profesí zed-
níkem, malozemědělcem a v zimě 
drvoštěpem. Jako přímý účastník 
bojů 1. světové války se stal auto-
rem literárního díla, které se svým 
významem řadí k Haškovým Osu-
dům dobrého vojáka Švejka, k dílu, 
které v některých aspektech dokonce 
překonává.

Jedná se o „Zápisky z mé vo-
jenské služby jako domobrance, 
či jak se tomu říkalo-landšturmá-
ka“, ktré jsou 1. dílem a „Zápisky“, 
II. díl. Obě části na sebe kontinuálně 
navazují a vytvářejí unikátní pohled 
do každodenního života řadového 
vojáka, který sloužil v rakousko-
uherském vojsku, byl v Itálii zajat 
a následně se stává legionářem, pří-
slušníkem československého 32. 
pěšího pluku, III. praporu zákopníků.

Kolářovo dílo je nejen bohatým 
informačním zdrojem pro současnou 
odbornou historickou veřejnost, ale 
je také mimořádně čtivou prózou, 
která čeká na své literární odhalení.

Josef Kolář byl obdařen výjimeč-
nou vyjadřovací schopností, a když 
čtete jeho Zápisky, máte pocit, že 
prožíváte jím předkládanou realitu 
společně s ním. Skrze časový sled 
událostí, jednotlivé historické souvis-
losti a příběhy vojenské každoden-
nosti, vnímáte dynamiku autorova 
jazyka, která často graduje až k jevu, 
který byl vlastní např. Bohumilu Hra-

balovi, k tzv. chrlení. Autor je schopen 
předkládat čtenáři ofi ciální zprávy se 
stejnou lehkostí jako zdánlivě banální 
humorné příběhy. 

Zřetelný je také nadhled, který 
autor ctil v každé fázi jeho vojenské-
ho života. Především k období služby 
v rakousko-uherské armádě se váže 
řada originálních historek, které si nic 
nezadají s těmi Švejkovými. „Vojín 
Dítě byl postrachem všech důstojní-
ků. Za nějaké spropitné nafackoval 
tomu důstojníkovi, na kterého mu kdo 
ukázal. A také každý mu rád zaplatil 
z nich, když jen tento o to požádal. 
A také běda tomu, který mu něco 

odepřel nebo 
neznaje ho 
chtěl, aby mu 
salutoval. Toho 
třeba na veřejné 
ulici zpolíčko-
val. Proto byli 
všichni rádi, 
když odjížděl 
do pole, ale on 
byl zpět vždy 
hned. Že byl 
stále v base, 
tedy již tenkrát 
měl kolik let 
nasluhovat.“

Období ital-
ského zajetí 
v Padule, kdy 
byli vojáci 
ubytováni v 
kartusiánském 
klášteře obsa-
huje nostal-
gické postřehy 
a zamyšlení 
nejen nad živo-
tem, ale také 

nad italskou architekturou.  „Italská 
vláda uzavřela v klášteře váleč-
né zajatce rakouské a tito obdi-
vují svědky starořímské velikosti 
v údolí Dianině, nyní opět k novému 
žití se probouzející, který jim ostat-
ně právem patří. Rozsáhlé zahrady 
byly zastavěny spoustou baráků, kde 
nyní žije na patnáct tisíc zajatců. A já 
k tomu dodám jen tento veršík: 

Útulek bezpečný mniši zde měli,
bídu a odříkání nechali druhým  

    pro radost,
zde za zdí vysokou Gloria pěli,
by ti druzí těšit se směli na nebes                  

     kou až blaženost.“

Posledním obdobím je vstup 
a služba v československých legi-
ích, především na Slovensku. Tato 
pasáž obsahuje velmi cenné histo-
rické postřehy, osobní setkání s T. G. 
Masarykem na vojenské přehlídce 
a skutečnost, že nebylo větší cti, 
než sloužit nově vznikající vlas-
ti. Domovu věnuje Josef Kolář 
také poslední řádky svých zápis-
ků: „Ty trampoty, které bylo 
každému prožíti, nezaplatí nikdo. 
Jedinou teď mojí touhou jest 
a bude domů, domů, domů.“

Josef Kolář a Dobrý voják Švejk 
rádi kouřili zahnutou fajfku, měli 
však ještě něco společného. Filmové 
zpracování Švejka končí větou, kte-
rou Rudolf Hrušínský pronáší kou-
říce fajfku při dělostřeleckém útoku: 
„Co blázníte! Vždyť jsou tady lidi!“ 
O Josefu Kolářovi řekl jednou nadří-
zený četař: „Kdyby byli samí takoví 
vojáci jako tudle Kolář, tak by bylo 
po válce hned.“ Švejka i Josefa Kolá-
ře tak symbolicky spojuje úcta k lid-
ství a odpor k nesmyslné válce. 

Domů se podle vyprávění vrá-
til Josef Kolář právě ke žním. 
V roce 1920 si vzal Annu Pečínkovou 
a vychovali spolu pět dětí. Josef 
Kolář zemřel 10. září 1979 ve věku 
téměř devadesáti let. Takový byl osud 
Dobrého Josefa Koláře.

Tento článek by nemohl vzniknout 
bez pomoci paní Boženy Zámeční-
kové, dcery Josefa Koláře, která mi 
poskytla cenné informace a dobové 
materiály. Paní Zámečníková také 
po smrti tatínka jeho dílo uspořádala 
a vydala ve formě vázaného strojopi-
su. Toto vydání získalo 1. cenu sou-
těže historických a dokumentačních 
prací.

boky neměly pravidelný tvar, totiž platilo o stropu. Tady to vypadalo 
úplně jinak. Aspoň na začátku. Chodba tu byla pečlivě opracována, 
strop byl rovně vyhlazen, boky se směrem dolů rozšiřovaly pravidel-
ně a také se chlubily pečlivým provedením do hladka. Vůbec nebyla 
nepřijatelná myšlenka, že by tu kdysi dávno poddaní pečlivě vykopali 
tajnou chodbu. Navíc před vlastním vstupem, který byl mimochodem 
úzký a jako by zamaskovaný, vedla pečlivě vyrovnaná asi osmimetro-
vá zídka z kamene a vykopaná zemina tu byla pečlivě rozhrnuta, takže 
splývala s terénem. Nic podobného jsem v širokém okolí neviděl.

Jedině stopy po vrtech napovídaly, že se tu používala při průzkumu 
moderní technika. Ale copak nemohl báňský průzkum nakouknout 
do tajné chodby? Navíc zde chyběla jakákoliv stopa po rudné žíle 
či nějaké krystaly, jak jsem to znal z jiných štol. Všude jen hnědé 
kamení.

Když jsem chystal k vydání dějiny rodné obce, prolezl jsem znovu 
všechna důlní díla a amatérsky jsem je zakreslil a změřil. V Jeřábku 
jsem 15. 8. 1983 naměřil asi třicet metrů délky, šlo o tři zhruba dese-
timetrové úseky. První mířil severovýchodně, druhý uhýbal doprava 
více k východu a třetí pokračoval původním směrem. Chodba byla 
dole široká cca 85 cm, směrem nahoru se zužovala jen v úzkou ploš-
ku, výšku jsem naměřil 170 cm. Asi dvacet pět metrů se dalo jít vzty-
čeně, zbytek po čtyřech. Pečlivé opracování vydrželo jen prvních 10 
metrů. Po cca třiceti dvou metrech jsem narazil na zával, balvany se 
tam válely bez ladu a skladu, zasypaly chodbu mířící ještě vpravo 
vzhůru, kterou jsem odhadoval na takových osm metrů. Těžko soudit, 
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už v 6. - 7. století!
Stavět kostel uprostřed pralesa pro doslova několik jedinců (pokud 

zde vůbec nějací byli!) je prakticky vyloučeno a dva verše ve žďárské 
kronice spojené a úvahou o Libické stezce nás k tomuto závěru vůbec 
neopravňují. Vždy jsem si vážil prací Jiřího Pospíšila, ovšem s jeho 
závěrem „můžeme zmínku o sv. Vojtěchovi považovat za stoprocent-
ní“ nelze souhlasit, a stejně tak s možnou existencí tržní vsi Žďár pře 
rokem 997 (viz J. Pospíšil: Stezka Žďársko - Libická, s. 11). Jakouko-
liv stoprocentnost by mohl potvrdit jenom archeologický průzkum, 
protože bez hmatatelného důkazu budeme jen se zaujetím nekriticky 
pomáhat nejstarším dějinám našeho kraje stejně, jako to činili autoři 
Rukopisů.

Pokud jde o svatovojtěšské legendy, je zajímavé, že řada z nich se 
vztahuje k Zelené hoře u Nepomuku. Svatý Vojtěch zde měl kázat 
a modlit se, čímž přivolal hojný déšť, takže se vyprahlá hora zazelena-
la a dostala podle toho svůj název. Na balvanu, kde světec stál, měly 
zůstat otisky jeho nohou. Dále jeho zásluhou vytryskl u Nepomuku 
pramen léčivé vody a vztyčenou paží prý dokázal zkrotit dva suro-
vé loupežníky. Tyto legendy určitě znali mniši, kteří přišli v únoru 
1252 zakládat žďárský klášter právě z Nepomuku. Určitě pak s radostí 
přivítali jednu strohou legendičku ve svém novém působišti. Nebo ji 
sami odstartovali…



2. VEDLA NA ZUBŠTEJN TAJNÁ CHODBA?

Co by to bylo za hrad, kdyby neměl tajnou chodbu? Ani Zubštejn 
není výjimkou. Je to hrad rozlehlý, navzdory svým rozvalinám krásný 
a také je plný legend a pověstí. Ani záhada o počátcích v jeho historii 
nechybí. Údaj, že se hrad připomíná už v roce 1214, kdy se po něm 
píše Vojtěch, syn Štěpána z Medlova, zpochybňuje většina historiků 
a je také v rozporu s archeologickými nálezy, které na Zubštejně 
pocházejí vesměs až ze 14. století. Z výroby tohoto údaje bývá obvi-
ňován, nechme zatím stranou zda právem či neprávem, archivář Anto-

nín Boček. Ale protože jej převzal Jan Tenora do Bystřické vlastivědy, 
opisuje jej tu a tam někdo dodnes. 

Palouk před hradem při poklepu zaduní a dodnes vás budou obyva-
telé Pivonic přesvědčovat, že jsou tam podzemní chodby a že se tam 
kdysi propadli koně a nikdo je už nespatřil.

K Zubštejnu má jistý vztah chodba v Jeřábku, což je trať nad poto-
kem mezi Lesoňovicemi a Štěpánovem. Chodba tu prokazatelně exis-
tuje, hrad je také na svém místě a navíc se po generace opakuje, že 
právě tato chodba kdysi vedla až na Zubštejn a že byla součástí jeho 
fortifi kace pro případ nejhorší. Každý, kdo žije v okolí Pivonic, Štěpá-
nova, Bystřice, snad někdy o této tajné chodbě slyšel. Kdo je správný 
kluk, jde se tam podívat. Byl jsem tam už tolikrát, že to nespočítám. 

Před více než dvaceti lety se mi dušoval jeden mládenec z Lesoňo-
vic, že s několika kamarády kdysi prolezl z Jeřábku až na Zubštejn. 
Hned jsem z něj mámil podrobnosti, ale moc jsem nevymámil. Vedla 
tudy někdy opravdu chodba?

Geolog doktor Adolf Polák vyrůstal také ve Štěpánově, ale navzdory 
tomu se legendy moc nedržel a chodbu označil jako štolu na železnou 
rudu, kde se těžil „limonit v železném klobouku skarnového ložiska, 
jak o tom svědčí přítomnost amfi bolu, granátu, hedenbergitu na malé 
haldičce před ústím štoly“. Ložisko nepatrných rozměrů navíc označil 
za zcela bezvýznamné. A na jiném místě psal, že se tu našel hematit. 

Jenže přesto jsem váhal. Od první návštěvy tratě Jeřábek jsem krou-
til hlavou. Prolezl jsem už všechny štoly v našem revíru, ale něco tako-
vého jsem zatím neviděl. Vždy byly chodby hrubě vylámány, jejich 
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Výstava dětských výtvarných prací otevřenaVýstava dětských výtvarných prací otevřena
Ve čtvrtek 1.2.2007 odpoledne  byla zahájena za značného zájmu náv-

štěvníků v prvním patře bystřického Městského muzea výstava dětských 
výtvarných prací přihlášených do soutěže „Život u potoků, říček a rybní-
ků naší Vysočiny“.

 Úvodní slovo patřilo zástupcům pořadatele soutěže, tedy za Město 
Bystřice n.P Ing. Karlu Pačiskovi a za Mikroregion Bystřicko Augus-
tinovi Holému, kteří shodně ocenili práci dětí,  škol i rodičů směřující 
k poznání přírody a krajiny regionu a k vytváření vztahu k ochraně život-
ního prostředí. Vernisáž výstavy byla doplněna vystoupením klarineto-
vého tria žáků ZUŠ Bystřice n.P.  Po milém hudebním zážitku předali 
pořadatelé soutěže za velkého zájmu přítomných  15 autorům vítězných 
prací diplomy a ceny. Již v prosincovém čísle jsme Vás informovali, 
o které autory  a práce šlo a nyní Vám vřele doporučujeme  si jejich práce 
i práce ostatních autorů osobně prohlédnout v Městském muzeu. 

V závěru přátelského setkání Ing. Karel Pačiska poděkoval všem, kteří 
se podíleli na přípravě celé soutěže a výstavy a i když to přímo neuvedl, 
počítá již s tím, že tato již druhá dětská soutěž pořádaná v rámci projektu 
„Vysočinou za zdravím i poznáním“ bude mít další pokračování na jaře 
2008, a tak se z ní stane jedna z bystřických tradic.

Výstava je ke zhlédnutí do 28.2.2007 a potom bude přemístěna do 
Kulturního střediska ve Víru a dále do obcí Štěpánov nad Svratkou 
a Dalečín.

Práce dětských autorů budou použity při realizaci dalšího z rozvojo-
vých projektů, které Město Bystřice n.P. připravuje pod názvem „Bys-
třická zastavení“. Zastavení budou opět věnována informacím a zajíma-
vostem z přírody a z ochrany životního prostředí. Budou zaměřena na 
konkrétní situaci v regionu a setkáte se zde i s naším průvodcem a masko-
tem Vodomilem, kterého si již začínáme s aktivitami Bystřicka z oblasti 

ochrany vod a životního prostředí pevně spojovat. Bude snahou autorů 
vytvořit ze „zastavení“ i místa pro aktivitu návštěvníků, místa příjemná 
k odpočinku, místa, která budeme rádi navštěvovat.

Závěrem děkujeme ještě jednou všem účastníkům soutěže a  blaho-
přejeme autorům vítězných prací Dagmar Matouškové, Markovi Pilá-
tovi, Petrovi Pokornému, Markovi Polákovi, Pavlovi Čížkovi, Berenice 
Konečné, Denise Rýdlové, Pavlíně Martínkové, Davidovi Šmardovi, 
Lucii Čechové, Anně Bodlákové, Tomášovi Horákovi, Veronice Schnei-
derové, Radce Vášové a Veronice Kobzové.

POZOR! V dubnovém čísle Vás budeme informovat o podmínkách 
poznávací akce s názvem „S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ“, kterou pro 
Vás a pro návštěvníky regionu připravujeme na léto.

text i foto:
Jarmila Zemanová

ČSŽ Míchov Vás zve na přednášku
Ing. Ludmily Duškové na téma:
„Zahrada krásná a neznámá“,

která se uskuteční 3. března 2007
ve 13,00 hod. v budově „Kovárna“.

Možnost nákupu semen.
Slosovatelné vstupné: 50,- Kč
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6.1.2007 fl eret mladší žáci, 
bodovací turnaj, Slávie STU Brati-
slava, ročník 1994 a mladší 

1. místo 
Filip Londin sokol Bystřice n.P.
2. místo 
Samuel Blanar STU Bratislava
3. místo
Vendelín Simkovič SK Šamorín
8. místo
Břetislav Jakubec Sokol Bystřice n.P.

6.1.2007 fl eret mladší žáci, 
bodovací turnaj, Slávie STU Brati-
slava, ročník 1994 a mladší 

1 místo
Michala Celerová STU Bratislava
2. místo 
Klára Remešová Slezan Opava
3. místo
Zuzana Bukáčková Sokol Bystřice n.P.
 

12.1.2007 fl eret starší žáci mezi-
národní turnaj Neméthum memo-
riál ,SK Šamorín 

1. místo
Jaroslav Londin Sokol Bystřice 
n.P. CZE
2. místo
Samuel Blanar STU Bratislava 
SVK
3. místo
Attila Kolosz CSATA HUN
12. místo
Filip Londin Sokol Bystřice n.P. 
CZE
 

21.1.2007 fl eret kadeti celostát-
ní bodovací turnaj Ostrava 

1. místo
Jaroslav Londin Sokol Bystřice n.P.
2. místo 
Sasa Choupenitch Sokol Brno 1
3. místo 
Jan Kurfürst Sokol Bystřice n.P.

SPORT

Sportovní šerm 
Sokol Bystřice n.P.

3. místo 
Michal Juras Sokol Brno 1

22.1.2007 žačky celostátní 
bodovací turnaj Ostrava 

1. místo
Duchoňová Gabriela Orel Hradec 
Králové
2. místo 
Zuzana Bukáčková Sokol Bystřice 
n.P.
3. místo
Andrea Bímová USK Praha 

3.2.2007 Paříž, mezinárodní tur-
naj ml. žaček, žaček, ml. žáků, 
žáků „Pařížský maraton“. Nej-
prestižnější turnaj v Evropě pro 
tyto věkové kategorie.

Náš reprezentační tým Sokola 
Bystřice n.P. tvořil:

vedoucí:
Ivo Bukáček
závodníci:
- Jaroslav Londin 150 místo v ka-
tegorii st. žáků startovalo 280 šer-
mířů z 20 států
 - Filip Londin 168 místo v katego-
rii ml. žáků startovalo 280 šermířů 
z 20 států
 - Zuzana Bukáčková 60 místo v ka-
tegorii mladších žaček, startovalo 
200 šermířek z 20 států.

V současné době je oddíl šermu 
Sokol Bystřice nad Pernštejnem ve 
vrcholné přípravě na mistrovství 
Evropy kadetů ve fl eretu, které se 
koná 10. -11.3. 2007 v srbském 
městě Novi Sad. Nominační kri-
téria splňuje Jan Kurfürst, který 
je druhý v celostátním žebříčku 
kadetů a Kateřina Jakubcová, ta je 
rovněž na druhém místě celostátní-
ho žebříčku kadetek.
Držíme palce!

šéftrenér V. Kurfürst

Orel jednota Bystřice nad Pern-
štejnem – oddíl badmintonu, při-
pravil pro mládež do 15 let na 
sobotu 3. března 2007 turnaj pro 
hráče badmintonu - amatéry. Tur-
naj se uskuteční v Orlovně, pre-
zence od 8,30 hod, zahájení turna-
je bude v 9,00 hod. 

Pravidla a rozdělení do katego-
rií určí pořadatel před zahájením 

POZVÁNKA PRO MILOVNÍKY 
BADMINTONU – AMATÉRY

Dnes se opět vrátíme k účin-
kování družstva dorostenců fl or-
balistů ASK Bystřice n.P. Máme 
za sebou dvě třetiny soutěže, 11 
soutěžních utkání z 19. Od posled-
ního článku jsme sehráli dalších 
pět zápasů. Mezi nimi i s druhým, 
dosud také neporaženým Uher-
ským Hradištěm.

Zde je souhrn našich výsledků: 
ASK – FBC ZŠ Horní 14:1, ASK 
– SFK Kozel Počenice 3:1, ASK 
– FRC Mikulov 4:0, ASK – Slo-
vácký FBC Orel Uherské Hradiště 
5:3, ASK – FBC Playmakers Pro-
stějov 9:1. 

Zatím si tedy vedeme nad očeká-
vání dobře.V soutěži zatím okupu-
jeme první příčku, jako jediní jsme 
zůstali bez porážky a v tabulce 
pravdy máme náskok jeden a půl 
bodu nad druhým týmem Bulldogs 
CU-16. Do soutěže jsme vstupova-
li s ambicemi poprat se o postup do 
první ligy dorostenců. Byť nová-
ček soutěže, brzy jsme zjistili, že 
cíl není až tak nesplnitelný. Zbý-
vá nám však ještě jedna třetina do 
konce soutěže a s ní ještě osmič-
ka soupeřů, nažhavených na náš 
skalp. Jak to tak bývá, ten poslední 
krok bývá nejtěžší. Během února 
a března nás čekají velice důleži-
tá utkaní, která napoví o naší dal-
ší cestě za postupem. Hned 17. 2. 
to bude zápas s Bučovicemi a pak 
odvety v naší skupině. Zde jsou ve 
hře ještě Svitavy, Lubná i Třebíč, 

Zázrak? Nikoli!
ti by se případnou výhrou nad ná-
mi dostali na dosah postupu. No 
a pokud to půjde dobře, pak nás 
31. 3. čeká zápas sezóny s Bulldogs 
CU 16 na naší domácí půdě. Dou-
fejme, že nás přijdete povzbudit 
a vytvoříte nám skvělou kuli-
su, tak jak to dokázala dvacítka 
našich fanoušků na posledním tur-
naji v Uherském Hradišti. A přijď-
te se podívat nejen na nás. Podle 
posledních tajných zpráv se tam 
chystá i jedno překvapení nejen 
pro nás, ale hlavně pro diváky 
v podobě vystoupení roztleskáva-
ček. 

Sestava, která zaslouží naši 
pochvalu: v brance Jiří Paleček, 
obrana: Luboš Císař, Roman 
Mach, Michal Mazánek, v útoku 
se střídali Roman Dvořák, Tomáš 
Fryšovský,Václav Juda, Martin 
Kaštánek, Jiří Špaček a kapitán 
Miloš Prášil. Ze starších žáků 
zaskakují Jakub Čuhel, Tomáš 
Dufek, Pavel Koukal.

Současně bych chtěl ještě jed-
nou poděkovat našim fanouškům 
za podporu v Uherském Hradišti. 
Podrobnosti o našich plánovaných 
zápasech Vám rádi sdělíme osob-
ně, nebo je naleznete na interne-
tových stránkách http//: askbystri-
ce.webgarden.cz /. Zde naleznete 
i ostatní informace z činnosti 
oddílu. 

Za ASK Bystřice n.P.
Luboš Císař

Kučerová M.

turnaje. S sebou je třeba mít spor-
tovní oblečení a obuv se světlou 
podrážkou. Pitný režim pro hrá-
če bude zajištěn. Rakety i míčky 
budou k zapůjčení. Vítězové obdrží 
diplom a věcnou odměnu. 

Vítaní jsou také diváci a rodiče 
dětí.

V rámci zimní přípravy se zúčastňujeme turnaje v Boskovicích, hraném 
na umělé trávě. Po odehraných čtyřech kolech máme tyto výsledky:

       1. kolo FC Protivanov - SK Bystřice 2:1

       2. kolo SK Bystřice – FC Kunštát 7:1

       3. kolo SK Bystřice – SK Svitavy 0:0

       4. kolo MKZ Rájec – SK Bystřice 0:4

Zimní příprava: 
muži ASK Bystřice n.P.

���������	
� �� � � �� ��� ��
���������� �� � � �� ��� ��
��������	
� �� � �� �� ���� ��
������������ �� � �� �� ���� ��
������������ �� � � �� ���� ��
�����
	� �� � � �� ��I� ��
�� ������� ��  �� �� ���� ��
I�J!�"���� ��  �� �� ���I ��

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                            17. strana

POZVÁNKA PRO MILOVNÍKY 
BADMINTONU – AMATÉRY

Tabulka (první sloupec značí počet odehraných zápasů)



HLEDÁME:
aktivní, spolehlivé obchodníky na pozici

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

Nabízíme: zaškolení zdarma 

podporu 

kariérní růst

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

 INZERCE

• Nabízíme práci na MD i důchodcům. Tel.: 732 302 998, 739 100 683

• Nebankovní půjčky. Tel.: 739 097 053 

• Stříhání psů - Hodonín u Kunštátu, t. 721308702

• „VANESA“ – výklad z karet. Tel.: 739 100 683

• Půjčky všem, bez doložení příjmů. Tel.:606954290

• www.zbavteseuveru.cz Tel. 608 653 629

• Půjčíme Vám. Tel.: 732 302 998, 739 100 683

• Nebankovní půjčky. Tel.: 606 718 008

• Pronájem prostor k podnikání na Masarykově náměstí v Bystřici n.P.
  Tel.kontakt: 732 921 073

• Přenechám byt 1+1 na sídlišti II. Cena dohodou. 604 689 032

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Nevíte kam na výlet? Chcete 
poznávat krásy a zajímavosti Čes-
ké republiky? Chcete si naplánovat 
trasu ještě doma? Nemáte dostatek 
informací?

Firma Aspida® s.r.o. z Brna 
vydává publikace o krajích České 
republiky „Cestujeme po Moravě a 
Čechách“, která vám jistě pomů-
že.

Najdete v ní informace o historii 
a zajímavostech měst a obcí, mož-
nostech rekreace, zábavy, sportu, 
kultury a poskytovaných službách . 
V neposlední řadě mapu cyklotras, 
památek a tipy na výlet.

Nevěnujeme se jen vyhlášeným 
památkám, které každý určitě na-
vštívil, ale i jiným, méně známým, 
zajímavostem. 

Kde tyto publikace získáte? Na 
informačních centrech, městských 
a obecních úřadech, muzejích, 
některých památkách, ubytovacích 
zařízeních, v neposlední řadě na 
naší fi rmě, rádi Vám je zašleme.

ASPIDA NESPÍ Vážení občané, věnujte prosím 
pozornost této informaci. Firma 
Aspida® s.r.o. právě zahájila dis-
tribuci publikace „Cestujeme po 
Moravě a Čechách“ kraj Vysoči-
na a Liberecký kraj. Přejeme Vám 
krásné chvíle strávené těmito pub-
likacemi, ať na výletech nebo jen 
při večerním odpočinku. Za naše 
věrné čtenáře děkujeme všem, kte-
ří se podíleli s námi na vytvoření 
těchto publikací.

Každým rokem v lednu předsta-

 Aspida s.r.o.
Černovická 13, 617 00 Brno

tel./fax: 545 22 11 37
e-mail: aspida@aspida.cz

www.aspida.cz

vujeme všechny vydané publikace 
na BVV Region Tour, Tourism 
Expo Výstaviště Flora Olomouc

Naše heslo:
A spi dál, až se probudíš, vše 

bude zařízeno!
 Marta Ondrůjová
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Vodomil v muzeu. Pro milovníky dětské kresby je instalovaná 2. dět-
ská výtvarná soutěž s tematikou života u potoků, říček a rybníků na 
Vysočině. Pořadatelem je město Bystřice n/P. a Mikroregion Bystřicko. 
Nově repasovaná expozice vývoje osídlení a probíhající výstava dřevěné 
sakrální architektury ze severní Moravy jistě potěší návštěvníky. Měsíc 
březen bude věnován tradiční velikonoční výstavě (ve spolupráci s Klu-
bem lidové tvorby Praha) a výtvarné výstavě Jíchova Bystřice (J. Plieštik, 
J. Štourač a T. Smetana). Nejenom dětské návštěvníky potěší výstava 
hraček ze 60. - 70. let v sklepních prostorách. V letních měsících bude 
doplněna a rozšířena a dle slibu organizátorů, máme se těšit na jednu 
z největších výstav hračiček!

POZVÁNKA DO MUZEA

GENIÁLNÍ FINANCOVÁNÍ 
VAŠÍ NEMOVITOSTI!

Tel.: 732 302 989, 739 100 683

Vlado Cisár, ředitel Městského muzea



INZERCE
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BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Příprava výstavby moderních viladomů v nové rezidenční zóně „Rovinky“ na západ−

ním okraji města nad údolím říčky Bystřice.

Součástí společ. prostor každého domu bude kočárkárna v přízemí domu a terasa 45 m2 na střeše.

Zájemcům o kvalitní 
bydlení nabízíme byty 
s komorou a balkonem 
4 − 6,3 m2:

1+kk − 39,20 m2

1+kk − 50,15 m2

2+kk − 70,35 m2

3+kk − 91,10 m2

3+kk − 91,35 m2

Možnost zvětšení obytné
pl. spojením dvou bytů

Cena: od 749.900,− Kč vč. DPH

DS REAL STAV s.r.o.

Viniční 82, 615 00 Brno
Tel.: 548 213 073, mobil: 605 299 944, 605 299 945

E−mail: evas@@dsrealstav.cz   www.dsrealstav.cz
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