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V pátek 12. září 2008 se bystřičtí 
občané tradičně sešli před Makov-
ského sochou T. G. Masaryka, aby 
vzpomenuli 71. výročí úmrtí našeho 
velkého politika, fi lozofa, pedagoga 
a spisovatele. Díky hojné účasti stu-
dentů bystřických škol se tak dosta-
vilo na 150 účastníků této vzpomín-
ky velké osobnosti našeho národa.

Slavnost zahájil starosta města 

OPĚT U MASARYKA

Ing. Karel Pačiska, jenž také polo-
žil s panem Janem Svačinou (KPV) 
květy k pomníku. O osobnosti To-
máše G. Masaryka pak zajímavě a 
možná i trochu aktuálně promluvil 
spisovatel Hynek Jurman. Následo-
vala recitace studentky gymnázia, 
četba paní Libuše Pechové o po-
slední cestě TGM a zpěv oblíbené 

Pane starosto jsou tu opět volby 
a vy se jich aktivně účastníte. Proč?

Volby do krajského zastupitelstva 
jsou velmi důležité a právě já jsem 
apeloval na občany, aby k nim při-
šli. Je třeba volit a dobře promyslet 
svoji volbu. Dle mého názoru každý 
komunální politik by měl usilovat o 
zasednutí v krajských lavicích.

V případě vašeho zvolení bys-
te odešel na Krajský úřad kraje 
Vysočina do Jihlavy a v Bystřici 
zanechal práce?

V žádném případě. Jednak si ne-
jsem si jist, zda mám šanci dostat se 

Volební čas se starostou Bystřice Volební čas se starostou Bystřice 

Pokračování na str. 5

Prapor a nové hasičské cisternového vozidloPrapor a nové hasičské cisternového vozidlo

V úterý 28. října 2008 čeká místní Sbor dobrovolných hasičů velká sláva. 
Bude jim předán nejenom nový prapor, ale zejména zbrusu nové hasičské cis-
ternové vozidlo za bezmála 6 miliónů korun. Slavnost začne v 9:00 hodin setká-
ním před sochou T. G. Masaryka k uctění památky vzniku Československého 
státu. Od 10:00 hodin již bude probíhat slavnost na Masarykově náměstí. A na 
co se můžeme těšit? Jednak na to nejhlavnější, tedy samotné žehnání a předání 
nového praporu a hasičského cisternového vozidla sboru dobrovolných hasičů, 
ale také na ukázky hasičských zásahů. Děti z Rozsoch a ženy z Bohuňova nám 
ukáží útok na hořící maketu domu, dojde na vyproštování z vozidla nebo na 
slaňování z hasičské věže. Parkoviště na náměstí bude obsazeno současnou i 
historickou technikou a k tomu všemu nám bude hrát Bystřická kapela. Ob-
čerstvení je samozřejmě zajištěno. Všechny srdečně zveme. Bližší program na 
straně 21.                                                                                                            red.

Pokračování na str. 7

BYSTŘICE NA ROZCESTÍBYSTŘICE NA ROZCESTÍ

MUDR. PETR MARTÍNEK 
Člen bystřického zastupitelstva a 
Sdružení za rozvoj bystřického re-
gionu

Věřím v demokracii, a proto 
v předvečer voleb do krajských za-
stupitelstev a v našem okrese i do 

Senátu České republiky musím sdělit 
své postřehy a názory tak, aby byly 
všem jasné moje postoje.  Také věřím 
v čísla, která znamenají často rozhod-
nutí. Je rok 2008, který nese s sebou 
magickou číslici (8), jež byla  pro naši 
republiku vždy velmi významná. Před 
několika lety nás bylo dvanáct zastu-
pitelů (12), kteří hlasovali o odvolání 
minulého vedení města. Jsem rád, že 
minulé komunální volby jasně ukáza-
ly, že s námi souh1asila jasná většina 
obyvatel našeho města. Nedávno nás 
bylo devět zastupitelů (9), kteří hlaso-
vali proti zvýšení daně z nemovitostí, 
a tedy proti návrhu fi nančního odbo-

Pokračování na str. 7
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  INZERCE

PŮJČKY
BEZ POPLATKŮ

ul. Dolní 165, 2. patro, č. 308
Žďár nad Sázavou

Po-9.30-16.00
Čt-9.30-16.00

tel.777 034 567
   -608 034 567

Nemůžete dojet k nám,
dojedeme k Vám.

www.pujcime-vam.cz
MOŽNOST SPOLUPRÁCE

Dodávky betonových smìsí z vlastní betonárny v Bystøici nad Pernštejnem
pro velké i drobné odbìratele (vlastní doprava autodomíchávaèi, èerpadla betonu)

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

specializace na hotovostní úvěry 
pro zaměstnance, 

důchodce, matky na MD, 
živnostníky (začínající s ručitelem).

Konsolidace (výpis ze solusu)

Menší úvěry jsou na jakýkoliv 
příjem, do 100 tisíc bez ručitele.

Možnost jištění majetkem.

- do tří dnů na vašem účtu

Tel.: 721 584 731

Mezinárodní finanční skupina ING
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Diamantová svatba

18.9.  Marie Vostrejžová
          Bohumil  Vostrejž

Sňatky
10.9.   Markéta Klimešová
           Tomáš Matula
20.9. Barbora Kalasová
 Martin Vašek 

Narození
  3.7.  Jonáš Klukan
14.7.  Josef Kos
15.7.  Marek Růžička
22.7.  Roman Maršálek
24.7.  Daniela Roháčková

Jubilanti

ŘÍJEN

Bohumil Vostrejž  85 let

Marie Kitnerová  80 let

Oldřich Šípek  80 let

Ludmila Mazalová 75 let

Miroslava Vojkovská 75 let

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
�ÍJEN 2008 

Datum Akce Místo Organizátor 
13. 9. – 15. 10. 

2008 
Výstava DUNA_TRI – „Retrospektiva“ 
p�dní prostory muzea Muzeum Byst�ice n. P. DUNA_TRI 

25. 9. 2008 Zahájení kurzu tane�ní a spole�enské výchovy pro mládež 
(18.30 hod.) VS KD Starlet Brno 

26. 9. 2008 Kinokavárna: O rodi�ích a d�tech (18.30 hod.) VS KD KD 
26. - 29. 9. 2008 Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Žá�ková 

27. 9. 2008 D�tský zábavný po�ad: Michal je kvítko (15.30 hod.) VS KD KD 
27. 9. 2008 Turnaj ve florbalu Sportovní hala ASK Byst�ice 

      28. 9. 2008   Poutní autobusový zájezd Vranov odjezd z nám�stí 
(viz. pozvánka) Orel 

      28. 9. 2008 Turnaj ve florbalu Sportovní hala ZŠ Horní Brno 
 

1. 10. 2008 
 

Animované pásmo pohádek  
VS KD KD 

   2. 10. 2008 
Pohár starosty m�sta Byst�ice n.P- mezinárodní víceutkání 
st�edoškolák� 

Sportovní hala,školní 
h�išt� VOŠ a SOŠ Byst�ice n. P. 

3. 10. 2008 Odpolední diskotéka VS KD KD 
   3. 10. 2008 Pohár �editele školy – mezinárodní branný závod Okolí m�sta Byst�ice n. P. VOŠ a SOŠ Byst�ice n. P. 

       4. 10. 2008 Dale�ínský Drs�ák II Dale�ín, sjezdovka InterSki - CZ 

   5. 10. 2008 Turistický výlet Vranov (p�ší trasa Blansko - Vranov – 
�eská) 

sraz –vlakové nádraží  
(viz. pozvánka) Orel 

   5. 10. 2008 Zápasy v házené Sportovní hala Sokol Byst�ice 
7.10. Beseda o zdraví Klubovna KD KD 
7.10. Koncert Jakuba Pustiny Muzeum Byst�ice n. P. Kandidáti �SSD 

11. 10. 2008 Orlovna – kopaná, florbal, basket Orlovna 25. P�ední hlídka 
Royal Rangers v �R 

11.10.-12.10. Tradi�ní Byst�ické hody nám�stí KD a SDH 

     12. 10. 2008 Slavnostní odhalení pam�tní desky div. gen. Bláhovi  
(od 8.30 hod.) Zvole Obec Zvole, Kraj. voj.

velitelství Jihlava 
12. 10. 2008 Zápas v házené  Sportovní hala Sokol Byst�ice 

14. 10. 2008 Pravidelné setkání �len� Sdružení k�es�anských senior� 
pro region Byst�icko Orlovna SKS+OREL 

15.10. 24. Ochutnávka vín MS KD KD 
17. - 19. 10. 2008 Víkend s aerobikem Sportovní hala Zita Svobodová 

18. 10. 2008 Tane�ní zábava se skupinou Arzenal Vír, KD TJ Jiskra Vír 

18. 10. 2008 Sousedské posezení s cimbalovou muzikou Slovácko a 
zp�vákem Jožkou Šmuka�em Vír, Veselý statek OB Veselý statek Vír

19. 10. 2008 Zápas v házené Sportovní hala Sokol Byst�ice 
21.10. Kamarádi v divadle – divadlo pro d�ti VS KD KD 
21.10.  Trio Cantorum – koncert KPH MS KD KD 

24. - 28. 10. 2008 Chata - víkendovka K�ídla 25. P�ední hlídka 
Royal Rangers v �R 

 25. 10. 2008 Turnaj ve florbalu Sportovní hala TJS Ž	ár n. S. 
     26. 10. 2008 Turnaj ve florbalu Sportovní hala ZŠ Horní Brno 

     28. 10. 2008 Oslava 90. let ode dne vzniku samostatného 
�eskoslovenského státu (dopoledne) socha T.G.M. více viz. pozvánka 

v p�íštím �ísle novin 

28.10. P�edání a žehnání praporu a hasi�ského auta nám�stí SDH a M�sto Byst�ice 
n. P. 

30. 10. 2008 Byst�icko - památky, krajina a trvale udržitelný rozvoj 
seminá� pro ve�ejnost (10.00 – 18.00 hod.) více viz. str. VS KD  Národní památkový ústav, 

M�sto Byst�ice n. P. 
31.10.  Pod st�echami Pa�íže – výchovný po�ad VS KD KD 
31.10. Koncert d�tské p�veckého sboru Studánka VS KD ZUŠ a KD 

Třetí kolo grantového 
programu 

Města Bystřice nad Pernštejnem

Podpora aktivit 
zaměřených 
na mládež

Termín pro podání žádostí
do 6. října 2008

Informace:
Ing. Blanka Svobodová

telefon 566 590 355



ZPRÁVY Z MĚSTA
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V úterý 9. září proběhla tradiční schůze rady města, tentokrát ovšem v netra-
dičním prostředí. Zasedací místnost městského úřadu byla nahrazena kultur-
ním domem v Bratrušíně. Speciálními hosty této schůze byl předseda místní 
samosprávy Pavel Koukal a další členové místní samosprávy, kteří se účastnili 
celé rady. 

Nejdříve proběhla klasická schůze, během které byly probrány všechny 
body, jenž byly připraveny v programu jednání. Poté členy rady Pavel Koukal 
seznámil s tím, co se podařilo v Bratrušíně v posledních dvou letech opravit a 
vybudovat a také jaké jsou plány do budoucna. Radní si také prohlédli oprave-
nou kapličku i s nově zrekonstruovanou vnitřní výmalbou, nově vybudovaný 
dětský herní koutek, zrekonstruované sociální zázemí kulturního domu, přileh-
lou pergolu se zázemím a v neposlední řadě i nově budovaný tenisový kurt. 

Všichni velmi ocenili velký podíl většiny občanů Bratrušína, kteří se nema-
lou měrou spolupodíleli na těchto změnách a úpravách, které poukazují na vel-
mi zřetelný rozvoj obce.                                                                                    -kb-

Výjezdní schůze rady města
Dokončení ze str. 1

Volební čas se starostou Bystřice 

do zastupitelstva kraje, protože kandiduji z jedenáctého místa kandidátky 
a bude záležet na voličích, zda je moje práce oslovila a dají mi preferenč-
ní hlasy. Pokud by tato situace nastala, byl bych neuvolněným zastupite-
lem. Zasedání zastupitelstva kraje je zpravidla pětkrát, šestkrát za rok. Je 
třeba být členem tohoto rozhodovacího orgánu.

Co tak důležitého krajské zastupitelstvo rozhoduje? U čeho je 
řeba být?

Právě to je otázka pro všechny kandidáty z komunální sféry. Myslím, 
že právě starostové, místostarostové nebo radní měst a obcí vědí o pro-
blematice obyčejných lidí nejvíce, protože v denním pracovním životě 
řeší problémy spoluobčanů. Řeší problematiku rozpočtů a fi nancování 
veřejného sektoru, setkávají se s problémy v oblasti sociální a zdravotnic-
tví. Není jim cizí problematika školství, kulturního a sportovního života. 
Občané jim sdělují své zkušenosti s dopravní obslužností, daňovým zatí-
žením a vůbec s různými problémy svého okolí. Toto všechno je předmě-
tem rozhodování vyššího orgánu – Zastupitelstva kraje Vysočina.

Může účast v orgánech kraje přinést peníze do městské poklad-
ny?

Toto je otázka velmi důležitá. Přímo snad ani ne, ale každý zastupitel 
má přímé informace, které využije v žádostech do různých fondů jak 
evropských, tak republikových. Já se řídím poučkou, že každý někam 
patří a pokud z daného území je, dlouhodobě v něm  žije a pracuje, také 
mu fandí a snaží se ho prosazovat. Může zvednout ruku pro dobrou věc 
nebo ji nezvednout, pokud věc zmíněné území nebo občany  poškozuje. 
Například bych mohl uvést projednávání vyššího plánu územního rozvo-
je, který Bystřicko velmi poškozuje.

 Co je tedy třeba udělat nejdůležitějšího dne  17. a 18. října 2008?

Je třeba jít volit a využít možnosti podílet se na tvorbě krajského zastu-
pitelstva. Dát preferenční hlasy lidem, o kterých si myslíte, že by Bystřici 
n.P. a našemu mikroregionu pomohli. Přeji šťastnou ruku.

 Za rozhovor děkuje redakce.

Nový územní plán Bystřice nad Pernštejnem

Vážení občané,
zastupitelstvo města schválilo 

pořízení nového územního plánu 
Bystřice nad Pernštejnem. Sou-
častně platný územní plán sídel-
ního útvaru Bystřice nad Pernštej-
nem byl schválen v roce 1997 a má 
k dnešnímu dni celkem 5 schvále-
ných změn. Schválený územní 
plán platí pouze na katastrálních 
územích Bystřice n.P., Bratrušín, 
Domanínek, Dvořiště. Zbylé míst-
ní části města byly řešeny urbanis-
tickými studiemi, které s nabytím 
účinnosti nového stavebního záko-
na ztratily svoji platnost.

Územní plán je základním roz-
vojovým dokumentem města, kte-
rý stanovuje základní koncepci 
rozvoje území města, ochrany jeho 
hodnot, jeho plošného a prostoro-
vého uspořádání, uspořádání kraji-
ny a koncepci veřejné infrastruktu-
ry. Územní plán vymezí zastavěné 
území plochy  a koridory, zejména 
zastavitelné plochy a plochy vyme-
zené ke změně stávající zástavby, 
k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území, pro veřej-
ně prospěšné stavby, pro veřejně 
prospěšná opatření a pro územní 

rezervy a stanovuje podmínky pro 
využití těchto ploch.

Prvním krokem pořízení územ-
ního plánu je projednání návrhu 
zadání územního plánu, který sta-
noví hlavní cíle a požadavky na 
zpracování návrhu územního plá-
nu. Právě v této fázi se nacházíme.

Od 3.10.2008 do 3.11.2008 bude 
návrh zadání územního plánu Bys-
třice nad Pernštejnem zveřejněn k 
nahlédnutí na elektronické úřední 
desce Městského úřadu Bystři-
ce nad Pernštejnem (http://www.
bystricenp.cz) a rovněž bude vy-
staven v papírové formě  v budo-
vě Městského úřadu Bystřice n.P., 
na odboru územního plánování a 
stavebního řádu, dveře č. 24. (Ing. 
Straka) nebo dveře č. 39 (podatel-
na - paní Padrtková). Každý občan 
má právo uplatnit do 3.11.2008 k 
návrhu zadání územního plánu své 
připomínky.

V případě dotazů mě můžete 
kontaktovat telefonicky 566590348 
nebo elektronicky na adrese straka.
stavebni@mu.bystricenp.cz

Tomáš Straka, 
vedoucí odboru územního plá-

nování a stavebního řádu

Daň z nemovitostí pro rok 2009 se nemění 
 V letošním roce změna zákona č. 

338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 
umožnila obcím zvýšit svůj výnos 
z této daně, která je přímým příjmem 
do rozpočtu obce. Výnos daně z ne-
movitostí pro Město Bystřici nad 
Pernštejnem za rok 2007 byl 2.276 
tis. Kč, přičemž daňové příjmy do-
sáhly výše 100.195 tis. Kč a celý pří-
jem rozpočtu roku 2007 po konsoli-
daci byl 284.572 tis. Kč. Výnos daně 
z nemovitostí je tedy velmi ma-
lou částí příjmů do rozpočtu města 
a město má dostatečné prostředky 
na pokrytí veškerých provozních 
nákladů. Důvody, které vedly k pro-
jednávání návrhu na zvýšení daně, 
byly následující. Město hospodaří 
s veřejnými prostředky, proto musí 
využívat veškerých možností na zvý-
šení svých příjmů. Daň z nemovitostí 
je jedinou daní, která nemá tzv. pro-
gresi, základy daně a sazby zůstaly 

stejné po řadu let. Není dobré chápat 
tuto daň jako zátěž pro vlastníky ne-
movitostí, jako zdanění jejich majet-
ku, ale jako možnost pro město, jak 
alespoň z malé části hradit náklady 
spojené s užíváním těchto nemovi-
tostí. Ať jsou to náklady související s 
údržbou přístupových chodníků a ko-
munikací nebo náklady na osvětlení, 
na provoz místního rozhlasu a další. 
Návrh na zvýšení daně z nemovitostí 
byl projednán ve fi nančním výboru, 
kde bylo navrženo zvýšení o 25 %. 
Radou města bylo zastupitelstvu do-
poručeno zvýšení dvojnásobné. Na 
posledním zasedání zastupitelstva 
města dne 30. 7. 2008 byl projednán 
návrh na zvýšení daně z nemovitostí 
v obou podobách, ale po živé diskusi 
zastupitelů byly oba návrhy zamítnu-
ty a tím tudíž daň z nemovitostí pro 
rok 2009 zůstane na stejné úrovni.                        

Jana Jurošová 

ZVEME VÁS K SETKÁNÍM, KTERÁ SE KONAJÍ V EVANGELIC-
KÉM SBOROVÉM DOMĚ (NOVÁ ČTVRŤ 504, BYSTŘICE) :

- na NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY, které jsou tu už v 7.50; třetí neděli v 
měsíci jsou bohoslužby rodinné (a křestní). První neděli v měsíci se také 
konají bohoslužby v Hotelovce ve 14.00.

- na BIBLICKOU HODINU PRO DĚTI, při níž vykládáme biblickou 
dějepravu a povídáme si. Cílem je představit dětem křesťanský pohled na 
svět a na život. Přihlášky na tuto hodinu pro děti prvního stupně lze získat u 
třídních učitelů na obou bystřických základních školách. 

- na BIBLICKOU HODINU PRO DOSPĚLÉ, kde si přečteme pár veršů 
nebo kapitolu z bible a zamýšlíme se nad nimi. Můžeme se věnovat i téma-
tům, která přinesete.

Další setkání : mládeže , konfi rmandů, střední generace, rukodělného 
kruhu, maminek a dětí, předškolních dětí ve výtvarné dílně, učitelů nedělní 
školy a také staršovstva sboru  se konají v kostele v Novém Městě. Pokud 
Vás některé z těchto setkání zaujme, ráda podám další informace. 

Markéta Slámová, farářka
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Ve dnech 17. října 2008 od 14,00 
do 22,00 hodin a 18. října 2008 od 
8,00 do 14,00 hodin se na území naší 
republiky uskuteční volby  do kraj-
ských zastupitelstev a do 1/3 Sená-
tu. V našem volebním obvodu se 
volby do Senátu konaly v roce 2002 
souběžně s volbami komunálními. 
Vzhledem k tomu, že volební obdo-
bí senátorů je 6ti leté a každé 2 roky 
se obměňuje 1/3 Senátu, v letošním 
roce se v našem volebním obvodu č. 
51 konají volby do Senátu souběžně 
s volbami krajskými. V našem městě  
se volby  uskuteční v 15 volebních  
okrscích stejně jako v komunálních 
volbách v roce 2006, kdy se počet 
volebních okrsků zvýšil o dva, a to o 
okrsek v Pivonicích a ve Dvořištích.

Pokud ve volbách do Senátu 
nezíská žádný kandidát v prvním 
kole nadpoloviční většinu platných 
odevzdaných hlasů, bude se konat 
ve dnech 24. října 2008 od 14,00 do 
22,00 hodin a 25. října 2008 od 8,00 
do 14,00 hodin druhé  kolo voleb do 
Senátu, ve kterém již budou kandido-
vat  pouze 2 kandidáti, kteří se v prv-
ním kole  v konečném pořadí umístili 
na prvních dvou místech. Ve druhém 
kole je potom zvolen kandidát, který 
získá více  odevzdaných platných hla-
sů. Při rovnosti hlasů rozhodne los. 

Do krajského zastupitelstva podalo 
kandidátní listiny celkem 14  voleb-
ních stran, do Senátu kandiduje 7 
kandidátů, a to Mgr. Jaromír Brychta 
za ODS, Josef Mach za KDU-ČSL, 
Ing. Josef Novotný za SNK ED, Jan 
Slámečka za KSČM, Květoslav Šaf-
ránek za SN, Zdeněk Tomášek za 
„21“ a Ing. Dagmar Zvěřinová za 
ČSSD. 

Místem konání voleb:
ve volebním  okrsku číslo 1
 je volební místnost - Základní 

škola, Nádražní  15, Bystřice nad 
Pernštejnem 

pro voliče bydlící
v ulici Nádražní č.p. 388, 410, 411, 

418,  425, 426, 427, 428, 429, 430, 
438, 455, 470, 474, 475, 479, 480, 
491, 496, 511,  600, 612, 613, 614, 
615, 624, 629, 639, 760, 765,  906 až 
908, 992

v ulici Lipová pro č.p. 481, 522, 
536, 537, 598, 599, 603, 610, 611, 
891 až 902

v ulici Topolová  pro č.p.  532, 533, 
534,  552, 553, 554, 555

v ulici Višňová pro č.p. 861 až 
866, 

v ulici Jívová pro č.p. 903 až 905, 
v ulici Nový dvůr pro č.p.  109, 

318, 342, 449, 499, 541, 569, 570, 
587, 588, 644,1498, 1499

v ulicích Suchý kopec, Beranka, 
Horní, K Ochozi, K Pernštejnu, Prů-
myslová

ve volebním okrsku číslo 2 
je volební místnost – Základní 

škola, Nádražní  615, Bystřice nad 

Několik slov ke krajským a senátním volbámNěkolik slov ke krajským a senátním volbám
Pernštejnem

pro voliče bydlící 
v ulici Jívová pro č.p. 867 až 872, 

888 až 890  
v ulici Višňová pro č.p. 873 až 878, 

909 až 920
v ulici Lipová  pro č.p. 879 až 887

ve volebním okrsku číslo 3
je volební místnost - Základní 

umělecká škola, Zahradní 622, 
Bystřice nad Pernštejnem 

pro voliče bydlící 
v ulicích: Bratrušínská, Pod Horou, 

Vírská, Pod Kaštany, Kostelní, Boč-
kova, Farská, Na Kameníku, Na 
Cihelně, Zahradní, Souběžná, Ant. 
Štourače, Voldán, Větrná, K Valše,

v ulici Rácová čp.316
Jitřenka čp. 515

ve volebním okrsku číslo 4
je volební místnost - Kulturní 

dům, Luční 764, Bystřice nad Pern-
štejnem 

pro voliče bydlící
v ulici Okružní pro č.p. 955 až 961, 

965 až 976, 983, 984
v ulici Hornická pro č.p. 

630,631,632, 962 až 964,  977 až 
982

ve volebním okrsku číslo 5
je volební místnost - Střední 

zemědělská škola, Dr. Veselého 528, 
Bystřice nad Pernštejnem 

pro voliče bydlící 
v ulici  Spojovací pro č.p. 921 až 

929, 933 až 938 
v ulici Novoměstská pro č p. 930 

až 932 , 948, 949   
v ulici Hornická pro č.p. 939 až 

947,  950 až 954.

ve volebním okrsku číslo 6
je volební místnost – Městské 

muzeum, Masarykovo náměstí 
čp.1, Bystřice nad Pernštejnem 

pro voliče bydlící
v ulicích: Poličská, Masaryko-

vo náměstí, Tyršova, Luční, Příční, 
Dr.Veselého, Malá branka, Rud. 
Vaška, Nová čtvrť, Kulturní, Krátká, 
Bratrská, Cibulkova, Koželužská, Na 
Příkopech, Na Skřipci, Na Vyhlídce, 
Lužánky

v ulici  Novoměstská pro č.p. 32, 
33, 36, 37, 38, 40, 41, 69, 100, 321, 
327, 335, 347, 349, 353, 436, 454, 
489, 501, 502, 585, 586, 589, 849, 
853, 996, 997

v ulici Nový dvůr čp. 336
v ulici Nádražní čp. 138, 158, 341, 

346
v ulici Rácová čp. 1501

ve volebním  okrsku číslo 7
 je volební místnost – Dům s pečo-

vatelskou službou, Hornická 643, 
Bystřice nad Pernštejnem

pro voliče bydlící 
v ulici Hornická pro č.p. 643
v ulicích : Černý vršek, K Doma-

nínku, Zlatá, Stříbrná, Rovinky, 

Forota, Starý dvůr, Za Rybníčkem,  
U Jeřába,   Na Samotě, Na Pile 

pro voliče bydlící v místní části 
Domanínek v ulicích  Lnářská, K 
Zámečku, K Hájům

ve volebním okrsku číslo 8
je volební místnost - Kulturní 

dům Bratrušín  čp. 1101
pro voliče bydlící v místní části 

Bratrušín.

ve volebním okrsku číslo 9
je volební místnost - bývalá škola 

Pivonice  čp.  33
pro voliče bydlící v místní části 

Pivonice 

ve volebním okrsku číslo 10
je volební místnost - bývalá škola 

Lesoňovice čp. 13
pro voliče bydlící v místní části 

Lesoňovice a Kozlov 

ve volebním okrsku číslo 11
je volební místnost – dům pana 

Jaromíra Kubíka Dvořiště čp.  
1017

pro voliče bydlící v místní části  
Dvořiště

ve volebním okrsku číslo 12
je volební místnost – bývalá škola 

Karasín čp.  38
pro voliče bydlící v místní části 

Karasín

ve volebním okrsku číslo 13
je volební místnost - Kulturní 

dům Vítochov čp. 10
 pro voliče bydlící v místní části 

Vítochov.

ve volebním okrsku číslo 14
je volební místnost - Kulturní 

dům Domanín čp.10
pro voliče bydlící v místní části 

Domanín.

ve volebním okrsku číslo 15
je volební místnost - Kulturní 

dům Rovné čp. 5
pro voliče bydlící v místní části 

Rovné a Divišov.
  
Voličem je státní občan ČR, kte-

rý alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let a je přihlášek k trvalému 
pobytu v obci, která náleží do územ-
ního obvodu kraje.  Kromě občanů 
ČR mohou volit i občané jiného 
státu, pokud dovršili alespoň druhý 
den voleb věku  18 let, jsou na území 
města přihlášeni k trvalému pobytu a 
právo volit jim přiznává mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika 
vázána. Jsou to občané států Evrop-
ské unie, neboť Česká republika je 
prozatím vázána pouze mezinárod-
ní Smlouvou o přistoupení České 
republiky k Evropské unii. V případě 
senátních voleb mohou  volit občané, 
kteří alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let. Ve druhém kole voleb do 

Senátu může volit i občan, který ale-
spoň druhý den konání druhého kola 
voleb dosáhl věku 18 let.

Voliči musí ve volební místnos-
ti prokázat svoji totožnost a  státní 
občanství České republiky  platným 
občanským průkazem,  cestovním 
pasem, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Neprokáže-li 
volič uvedené skutečnosti stanove-
nými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. Cizinec  prokáže státní 
občanství státu, jehož občané mohou 
ve volbách volit, průkazem o povo-
lení k trvalému pobytu vydaným dle 
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizin-
ců na území ČR.

Voliči obdrží od městského úřadu 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
2 sady hlasovacích lístků. Jedna sada 
bude obsahovat 14 hlasovacích lístků 
pro krajské volby a druhá sada bude 
obsahovat hlasovací lístky 7 kandidá-
tů pro volby do Senátu.

Ve volební místnosti obdrží voliči 
2 úřední obálky označené úředním 
razítkem městského úřadu. Bude to 
obálka šedá a obálka žlutá. Do šedé 
obálky vloží volič hlasovací lístek 
volební strany, které dává svůj hlas 
v krajských volbách, do žluté obálky 
vloží hlasovací lístek se jménem kan-
didáta, kterého volí do Senátu. Tyto 
obálky  obdrží každý volič ve volební 
místnosti poté, co prokáže okrskové 
volební komisi svoji totožnost. Do 
každé z těchto obálek vloží volič 
pouze jeden hlasovací lístek s tím, 
že na hlasovacím lístku pro volby do 
krajského zastupitelstva může volič 
zakroužkováním pořadového čísla 
maximálně u 4 kandidátů uvedeným 
na témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z nich dává přednost. Jiné 
písemné úpravy hlasovacího lístku 
nemají na posuzování hlasovacího 
lístku vliv.

Neplatné jsou hlasovací lístky, kte-
ré nejsou na předepsaném tiskopise, 
jsou přetržené nebo nejsou vloženy 
do úřední obálky. Poškozené nebo 
přeložené hlasovací lístky jsou plat-
né, pokud jsou z nich patrné potřebné 
údaje. Hlas je neplatný, pokud je v 
úřední obálce vloženo několik hlaso-
vacích lístků. Rovněž tak je neplatný 
hlas, pokud bude vložen v nesprávné 
úřední obálce. Pokud tedy bude hla-
sovací lístek pro krajské volby vložen 
do žluté obálky a pro senátní volby do 
šedé obálky, je takový hlas neplatný. 

Voliči, kteří nebudou moci hlaso-
vat ve svém volebním okrsku, mohou 
pro senátní volby požádat o vydání 
voličského průkazu. Tento voličský 
průkaz opravňuje voliče volit v kte-
rémkoliv volebním okrsku spadajícím 
do volebního obvodu č. 51 pro volby 
do Senátu. Volební obvod č. 51 zahr-
nuje okres Žďár nad Sázavou. Zde je 
potřeba mít na paměti, že senátní vo-
lební obvod se územně nekryje s kra-

Dokončení na str. 7
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E-ON akciová společnost ozna-
muje přerušení dodávky elektrické 
energie. 

Dne 25. září od 7.30 do 14.30 
hodin bude v Bystřici vypnuta ulice 
Nádražní č.p. 760, 615 a 421. 

Dne 6. října od 7.30 do 14.30 
hodin budou v Bystřici vypnuty ulice 
Hornická 643, od 959 po 964, 950 až 
952, ulice Luční 764 a Okružní 958

Dne 29. září od 7.30 do 14.30 
budou v Bystřici vypnuty ulice Příční, 
114, 70, 81, 748, 407, 858, 859, 860, 
774, 405, 444, 854, 855, 747 MEGA, 
ulice Dr.Veselého 856, 857, 358 
OREL, 350, 351, 343 ZTŠ, Cibulko-
va 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
83, 84, 607, 606, 605, 604, 602, 601, 

OZNÁMENÍ E-ONu
162, 163, Bratrská 98, 99, 97, 96, 
95, 93, 92, 89, 88, 87, 101, 102, 103, 
104, 337, 116, 117, 118, 119, 161, 
310, 346, Nádražní 120, 414 Hasiči + 
Knihovna č.9, Dům mládeže 68

Dne 2. října od 7.30 do 14.30 hodin 
budou v Bystřici vypnuty ulice : Krát-
ká 645, 646, 647, 648, 736, 745, 741, 
737, 738, 742, 740, Tyršova 8, 435, 
354, 473, 355, 317, 401, 400, 354, 
447, 406 budova bývalé mlékárny, 
Úřad práce 408, ZŠ TGM, Sokolov-
na, ulice Dr.Veselého 343, 404, 366, 
kuchyň I.ZŠ, 442, 443, 372, ubytov-
na TJ Baník, Lužánky 336, skautská 
budova, tenisové hřiště, Luční 641, 
497, 450, 451, 452, 468 dílny a škola 
ZUŠ.

Diamantová svatba

Dne 21. srpna oslavili manželé Hesovi z Bystřice nad Pernštejnem ojedině-
lou událost a to diamantovou svatbu, tedy šedesát let manželského soužití. Pří 
této významné příležitosti je navštívili starosta s místostarostou města, aby jim 
popřáli hlavně zdraví do dalších let. Na příjemném setkání manželé zavzpomí-
nali na dobu, kdy přišli do Bystřice, jak stavěli rodinný dům a řeč samozřejmě 
přišla i na děti vnoučata i pravnoučata. Vedení města jim k tomuto jubileu ještě 
jednou gratuluje.                                                                                                -bk-

Několik slov ke krajským 
a senátním volbám

jem Vysočina, do jehož zastupitelstva 
také volíme. Pro krajské volby se 
voličské průkazy nevydávají.

Voliči mohou požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvodů, o 
to, aby mohli hlasovat v místě byd-
liště, tedy mimo volební místnost. O 
návštěvu členů okrskové volební ko-
mise s přenosnou volební schránkou 
mohou požádat voliči městský úřad, 
nebo ve dnech voleb přímo přísluš-
nou okrskovou volební komisi.

Dokončení ze str. 6 O možnost volit v místě trvalého 
bydliště mohou požádat voliči telefo-
nicky na MěÚ Bystřice nad Pernštej-
nem tajemnici MěÚ, tel. 566551631 
nebo 566590332 a dále na oddělení 
správním odboru správního a škol-
ství MěÚ, tel. 566590334 – paní 
Martínková, tel. 566590335 – paní 
Martincová, tel. 566590312 – paní 
Tvarůžková.

Tajemnice MěÚ
Eva Špatková

P O Z V Á N K A
 
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem a TJ Sokol Bystřice nad Pern-

štejnem zvou srdečně žáky, studenty, pedagogy, zástupce spolků,   organi-
zací a občany na besedu spojenou s diskusí pod názvem

 
NEBUĎME HLUŠÍ, NAŠÍ DUŠI ETIKA SLUŠÍ

 
Beseda proběhne s  místopředsedou občanského sdružení Etické  fórum 

Ing. Stanislavem Chýlkem a jejím smyslem je hledání cesty k morální 
obrodě naší společnosti.

 
KDE :       Městská knihovna Bystřice nad Pernštejnem
KDY :       úterý 14. října 2008 v 17,00 hodin
Téma :      o etice všeobecně
                  o osobnosti a životních vzorech
                  o životních konfl iktech
                  o principech svobody
                  o lidské práci, jejím uznání a ohodnocení
                  o poslání Sokola v 21. století

Myslivecké sdružení v Domaníně 
se po delší odmlce rozhodlo uspořá-
dat Poslední leč. Samospráva se proto 
připojuje k pozvání myslivců na ne-
děli 16. listopadu ( den před státním 
svátkem ) do kulturního domu v Do-
maníně. Hrát budou Zuberáci.

Zdeněk Skula,
předseda místní samosprávy

Obě srpnové akce pro veřejnost, tj. 
Pouťová zábava s DUEM UNIVER-
SAL i dětský den u příležitosti konce 
prázdnin, proběhly ke spokojenosti 
pořadatelů i návštěvníků, snad jen 
návštěva na taneční zábavě byla v dů-
sledku konkurence podobných akcí 
v sousedních obcích tentokrát trochu 
menší.

Z jednání místní samosprávy v Domaníně

OPĚT U MASARYKA

Masarykovy písničky „Ach synku, 
synku...”

Pěknou slavnost za nádherného 
počasí pak ukončil místostarosta 
Bystřice Bc. Josef Vojta.

Z projevu Hynka Jurmana uvádí-
mě alespoň úryvek:

„Tento syn služky a negramotného 
kočího dokázal zaujmout fundované 

stanovisko k řadě problémů našeho 
světa... Masaryk je nám příkladem 
v tom, že se dá všemu naučit. Sám 
byl vzdělaný a mohl se proto vyjá-
dřit k libovolné problematice. Jen 
lidé takto moudří se nenechají uml-
čet žádnou totalitní mocí a nestanou 
se nepřemýšlející loutkou v rukou 
mocných.”

-red-

ru. Vzhledem ke zkušenostem, které 
jsem dosud nabyl, jsem velmi ocenil 
demokratický přístup vedení radni-
ce,  i když jsem hlasoval proti návrhu 
rady. Vím, že je nyní důležitá každá 
koruna, která může být použita na 
spolufi nancování velkých projektů, 
které se letos a příští rok budou pro-
vádět. Ale také musím ctít principy, 
pro které jsem vstoupil do komunální 
politiky. Jsou věci, které prostě bude-
me někdy vidět jinak, a tak to v de-
mokracii má být. Od toho jsou volby 
a hlasování. 

A nyní k věci. V letošním roce se 
do Senátu ČR přihlásilo sedm (7) kan-
didátů na senátora v okrese Žďár nad 
Sázavou. Z toho tři (3) jsou z našeho 
města. Pominu skutečnost, že bych 
nejraději Senát ČR zrušil, ale protože 
o těchto věcech se bohužel na bys-
třickém zastupitelstvu nemůže rozho-
dovat, musím ctít ústavní zákon. Tak 
tedy využiji svého práva a cti vybrat 
toho nejlepšího, na kterého bych se 
mohl spolehnout, že bude ctít demo-
kratické principy. Také již vím, že do 
vysoké politiky  je vhodné volit pou-
ze kandidáty velkých stran, protože 
ti ostatní většinou pak nic nezmůžou. 
Chci volit bystřického zástupce, proto-
že se ukazuje, že současná krajská ko-
alice na Bystřici zapomíná a dokonce 
zástupce strany SNK ED – starostka 
Nového Města na M. – chce Bystřici 

připravit o možnost rozvoje na dalších 
padesát (50) let zrušením již schvá-
leného propojení mezi dálnicemi 
vedoucím i přes Bystřici. Dle mého 
názoru rozvoje, který je srovnatelný 
s rozvojem po vzniku uranových dolů.  
Nemohu tedy volit zástupce strany, 
která se nedokáže dohodnout na zá-
kladních regionálních záležitostech. 
Z těchto důvodů budu volit nám méně 
známého, ničím se nezviditelňujícího 
a nešokujícího kandidáta strany 
KSČM pana Slámečku. V nedávné 
době se přestěhoval do našeho města, 
a proto někteří spoluobčané možná 
neví, že dokázal jako člen  opozice 
Zastupitelstva kraje Vysočina zabránit 
přeměně okresních nemocnic na akci-
ové  společnosti, čímž je nyní umožně-
na přestavba novoměstské nemocnice 
za peníze z EU. (Samozřejmě chci po-
děkovat i našemu dalšímu zastupiteli 
kraje panu Ing. Bohumilu Kotlánovi, 
který, bohužel, již do krajského zastu-
pitelstva v tomto roce nekandiduje).  
Věřím, že moje volba bude správná, 
že se podaří pana Slámečku prosadit 
do Senátu ČR a zároveň ho opět mít 
v krajském zastupitelstvu. Věřím, že 
i díky němu bude pak stát Bystřice na 
spojnici mezi dálnicemi. 

A Vám přeji šťastnou ruku ve 
volbách do krajského zastupitelstva 
a Senátu ČR také.  Hlavně však vyu-
žijte svého práva hlasovat, o které se 
naši předci tolik snažili.       

BYSTŘICE NA ROZCESTÍBYSTŘICE NA ROZCESTÍ

Dokončení ze str. 1

Dokončení ze str. 1



8. strana                                                                                              Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z RADNICE, RŮZNÉ

Dopravní nehody
Dne 5. srpna vyjela jednotka k do-

pravní nehodě mezi obce Býšovec 
a Smrček. Po příjezdu na místo udá-
losti jsme zjistili, že se jedná o neho-
du 1 osobního vozidla, které narazilo 
do stromu. Na místě se nacházely 
2 zraněné osoby, které byly před 
naším příjezdem ošetřovány záchran-
nou službou. Jednotka provedla úkony 
k zabezpečení vozidla proti požáru 
a úniku provozních kapalin. Po zdo-
kumentování nehody dopravní policií 
jsme naložili vrak vozidla na odtaho-
vou službu a provedli úklid vozovky.

Dne 12. srpna byla jednotka požá-
dána o pomoc při dopravní nehodě 
motocyklu a osobního automobilu 
v obci Rožná. Na místě se nacházel 
zraněný motorkář. Po ošetření lékař-
kou rychlé záchranné služby byl zra-
něný umístěn do vakuových nosítek 
a naložen do sanitky. Posádka osob-
ního auta byla nezraněna.

Dne 31. srpna došlo k dopravní 
nehodě motocyklu s osobním autem 
mezi Ujčovem a Dolním Čepí. Na 
místě byl těžce zraněný spolujezdec 
z motocyklu. Na žádost RZS byl 
povolán vrtulník. Řidič motocyklu 
z místa nehody ujel. Po příletu vr-
tulníku byla těžce zraněná osoba 
naložena na nosítka a letecky trans-
portována do nemocnice. Místo jsme 
předali dopravní policii a vrátili se na 
základnu.
Požár

Dne 7. srpna vyjely jednotky HZS 

Bystřice, SDH Střítež, SDH Rožná 
a ZBZS Dolní Rožínka k požáru 
chaty v obci Střítež. Při jízdě k mís-
tu zásahu nám operační důstojník 
upřesnil, že se jedná o požár přileh-
lého lesa. Po příjezdu na místo bylo 
vybudováno dopravní vedení s tře-
mi útočnými proudy. V obci Střítež 
bylo zbudováno čerpací stanoviště 
a voda byla přepravována pomo-
cí cisteren k požářišti. Po uhašení 
všech ohnisek jsme místo předali 
majiteli a vrátili se na základny. 
SDH Střítež byla ponechána jako 
dozor na místě požářiště. Na zdolá-
ní požáru bylo potřeba cca 45 700 
litrů vody. 
Technická pomoc

Dne 8. srpna byla jednotka po-
žádána o pomoc záchranné službě 
se zraněnou osobou na Sídlišti II. 
v Bystřici n. P. Po příjezdu a ná-
sledném průzkumu jsme zjistili, že 
zraněná osoba se nachází v 1. pat-
ře panelového domu. Osoba byla 
za pomocí záchranářů uložena do 
vakuových nosítek a přenesena do 
sanity.

Dne 18. srpna jednotka vyjela na 
pokyn KOPISu na odchyt netopýra, 
který se nacházel u stropu na osvět-
lení v České spořitelně v Bystřici 
n. P. Spící netopýr byl odchycen 
a umístěn do krabice. V nočních 
hodinách byl vypuštěn zpět na svo-
bodu. 

Za HZS Bystřice n. P. 
nstržm. Petr Lukeš, DiS.

Vybrané události HZS Bystřice n. Pernšt.
Obec Bratrušín a zejména její oby-

vatelé nezaháleli ani v letošním roce a 
podařilo se jim udělat velký kus prá-
ce. Na návsi, v parku za kapličkou byl 
vybudován pěkný dětský koutek. A 
ač bylo při jeho plánování a samotné 
výstavbě zpochybňováno jeho vyu-
žití, neustálý provoz a spokojenost 
dětí hovoří za vše. Vznikla tak nová 
a příjemná zóna, kde se mohou zasta-
vit a odpočinout si nejenom místní, 
ale i početní kolemjdoucí. Celý park 
obklopuje nové dřevěné oplocení po-
sazené na opraveném tarasu. V parku 
před kapličkou byl renovován kří-
žek z roku… V kapličce samé bylo 
naistalování automatické zvonění, a 
tak si můžeme vždy v  700, 1200, 1900 
hodin poslechnout krásný a sytý hlas 

zvonu z roku 1949. Zvonění mohlo 
být opraveno díky farnosti Bystřice, 
která nám přispěla, a sbírce konané 
při pouťové bohoslužbě. Pouťové 
oslavy doprovázel tradiční fotbalový 
zápas ženatí versus svobodní a ve-
černí zábava. Hojná účast na těchto 
akcích vypovídá o dobré organizaci, 
oblíbenosti a vydařenosti. Poslední 
velkou akcí bratrušínských občanů je 
budování tenisového hřiště a celková 
úprava místního sportovního areálu. 
Na tuto akci poskytlo město Bystřice 
grant ve výši 30.000,- Kč. Tato částka 
částečně pokrývá materiální náklady 
a veškeré práce provádí brigádnicky 
parta nadšenců. Všem brigádníkům 
děkujeme a přejeme hodně elánu do 
dalších let. 

Dění v obci Bratrušín

Povídání o houbách:          4. Zajímavosti houbařského léta 2008
Jaro na Horácku bylo vláho-

vě vydatnější. Odrazilo se to i na 
růstu hub, takže během května 
a června jsme si mohli přinést z 
vycházek májovky, později kozáky, 
křemenáče, našly se lišky (obec-
ně zde zvané kuřátka), suchohřiby 
i další jedlé houby. S létem přišlo 
do krajiny sucho. Nespravily to ani 
vydatnější bouřky, protože suchá 
zem vláhu rychle nepřijala a voda 
po povrchu odtekla do vodotečí. 
V tomto období lze nalézt jed-
lé houby jen ojediněle. Kromě 
vysychání půdy se prodlužuje den 
a houby jsou spíše rostliny stínomil-
né, preferující dny kratší. Proto i v 
dobách, kdy je v létě vláhy dostatek, 
to na plné koše hub není. Najdeme 
bedlu vysokou a červenající a sucho 
i s dlouhým dnem také částečně snáší 
některé holubinky.

Nicméně všechno zlé je (i pro 
mykology) k něčemu dobré. Fruktifi -
kují (= plodí, rostou plodnice) ty dru-
hy hub, které tento faktor vyžadují. 
Objevily se některé druhy hub, které 
po dlouhá léta nebyly vůbec k nale-
zení. Ale jak jsem již zmínil, to potěší 
zvláště mykology, pro praktické hou-
baře je lepší vzít prut a jít na ryby.

V lese nad Zlatkovským potokem 
mezi Josefovem a Rožnou vyrostly 
plodnice lišáku ryšavého. Lišák je 
lošákovitá houba. Těmto houbám se 
říká houby ježaté, protože na spodní 
straně klobouku nemají ani rour-
ky, ani lupeny, ale „ostny“, takže 
to vypadá jako desítky drobných 
špiček. Lošákovité houby jsou po 
celém území nehojné a velká většina 
z nich je vzácná. Každý nález tako-
véto houby by měl být zazname-
nán. Lišák ryšavý byl námi nalezen 
v tomto lese poprve po čtvrt století, 

co sem, celkem pravidelně, každoroč-
ně, chodíme. Doklad je uložen v her-
báři mykologického oddělení Morav-
ského muzea v Brně.

Ještě větší zajímavostí byl prvoná-
lez (pro oblast Pernštejnskobystřicka) 
housenice cizopasné. V srpnu tohoto 
roku, v suchém lese (severní část po-
lesí Ochoza poblíž areálu TS Bystřice) 
nalezla a přinesla k určení moje man-
želka houby, které ji připadaly jako 
trochu jiné dřevnatky kyjovité, které 
roztroušeně rostou po celém území. 
Dřevnatky však rostou z tlejícího dře-

va. Tyto houby rostly ze země a měly 
nápadně žluté provazce (kořínky) pod 
zemí. Hned mně došlo, že se jedná o 
cizopasný druh houby rodu Cordy-
ceps. Vyslal jsem manželku druhý 
den na stejné místo, aby hrabala pod 
zemí, že tam musí najít podzemní 
houby jelenky, na kterých house-
nice parazitují. Vskutku, byly tam. 
Nepodaří se ani renomovaným my-
kologům každý rok nalézt takovéto 
exempláře. Tyto obě houby si můžete 
prohlédnout v (budovaném) přírodo-
vědném kabinetu Městského muzea 
v Bystřici. Bohužel, jsou ale již suché 
a ztratily trochu na svém původním 
tvaru.

Pěkným nálezem v době sucha byla 
plodnice štíhlé muchomůrky Eliny 
(jedovatá) v lese u silnice vedoucí od 
železniční zastávky Rozsochy k se-
veru (k „státní silnici“). Muchomůrka 
Elina je druhem zaneseným v Červe-
ném seznamu hub České republiky. A 
bylo by možno vyjmenovat ještě ně-
kolik zajímavých nálezů, leč prostoru 
pro tento příspěvek ubývá.

Přejme si déšť, chladnější rána 
a v říjnu určitě porostou.

Jaroslav Čáp
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Zahájení nového školního roku by 
nebylo možné bez ochoty a pomoci druhých

Prázdniny jsou za námi, utekly 
jako voda a je tady opět nový školní 
rok. Skončila zábava a dětem nastaly 
povinnosti. Jako každý školní rok, tak 
i letos nastoupily do všech tří bystřic-
kých MŠ nové děti, na které se těšili 
jejich noví kamarádi a celý kolektiv 
MŠ. Je to pro ně první závažný a 
nelehký krok v životě, seznamují 
se s novými kamarády, učitelkami, 
s novým prostředím. Někteří to zvlád-
li s úsměvem a jiní se slzičkami, ale 
i ty se po čase promění v úsměv. 

Příprava pěkného prostředí je sna-
hou všech zaměstnanců mateřských 
škol. 

Každoročně probíhají o prázdni-
nách ve všech MŠ plánované opravy 
a generální úklid. 

Letos se nám práce velmi zkom-
plikovaly na MŠ Čtyřlístek na ulici 
Okružní, která byla hned první prázd-
ninový víkend vytopena. Prasklá 
hadička od nádrže vody WC vytopila 
dvě patra, dvě třídy. 

Mohlo to však dopadnout daleko 
hůře, kdyby nás v neděli dopoledne 
neupozornil pan Dvořák, který byd-
lí v blízkosti školky, na zvětšující se 
mokrou skvrnu na fasádě. Chtěla 
bych mu tímto velmi poděkovat, 
protože škody ve školce mohly být 

daleko větší a bylo by ohroženo její 
otevření v září. Moje poděkování 
patří také bystřickým hasičům, kteří 
nám nabídli pomoc a zajistili zapůj-
čení vysoušečů. I když jsme chodily 
denně školku větrat, bez vysoušečů 
by nebylo možné zajistit položení no-
vého linolea ani vymalování.

Velmi ochotně nám také pomohla 
fi rma pana Emila Míčka. Voda poni-
čila nábytek, který jsme nedokázaly 
samy odstěhovat a zaměstnanci fi r-
my Míček nám nábytek vystěhovali, 
přednostně opravili, aby při zahájení 
bylo vše v pořádku. Vstříc nám vy-
šel i malíř pan Pavel Sedláček a fi r-
ma Franc s odstraněním starého a po-
ložením nového linolea. Je vidět, 
že jsou mezi námi lidé, kterým není 
lhostejné, co se děje v jejich okolí, ze-
jména, když se to týká našich dětí. 

Děkuji také všem kolegyním z MŠ 
Čtyřlístek, které i v době dovolené 
ochotně pomáhaly s vystěhováním, 
úklidem a zprovozněním školy.

Věřím, že se dětem v hezkém pro-
středí všech třech bystřických mateř-
ských škol líbí a společně zažijí plno 
krásných chvil při získávání nových 
vědomostí a dovedností.

Vlasta Moncmanová
ředitelka mateřské školy

V pondělí 1. září učinili letošní 
prvňáčci významný krok na své ces-
tě, která bude trvat celých dlouhých 
devět roků. Vykročili na ni slavnostně 
v kulturním domě, kde je mezi ško-
láky přivítaly nejen jejich nové paní 
učitelky, ale také ředitel ZŠ TGM 
Mgr. J. Sláma a starosta města Ing. 
K. Pačiska. Tomuto kroku svých prv-
ňáčků byli přítomni rodiče i mnohé 
babičky a dědečkové. Vždyť i pro ně 
přinese vstup jejich prvňáčka do ško-
ly nové situace, zážitky, zkušenosti, 
povinnosti a úkoly.

Vážení, rodiče, řešte je společně 
s dětmi. Když budou potřebovat Vaši 
radu a pomoc, přidejte úsměvné po-
vzbuzení, nezapomeňte jejich snahu 
ocenit a výsledek laskavě a trpělivě 
zkontrolujte. Snažte se vzbudit v nich 
pocit, že úkoly, které je čekají, zvlád-
nou. Posilujte v nich důvěru ve vlast-
ní síly a přesvědčení, že úkoly jsou tu 
proto, abychom je řešili. Vždyť každý 
úspěšně splněný úkol či vyřešený 
problém je stupínkem na žebříčku, 

A je to tu! Máme prvňáčkaA je to tu! Máme prvňáčka

který vede k samostatnosti a úspěchu 
na dobrodružné cestě za poznáním. 
Podpořte i společenskou stránku 
školního života, zdůrazňujte dětem 
důležitost přiměřeného a slušného 
chování k dospělým i k vrstevníkům, 
veďte je k tomu, aby uměly pozdravit, 
poprosit, poděkovat.

Nezapomínejte, že rodinné prostře-
dí a způsob výchovy také nepochybně 
ovlivňuje úspěšnost dětí ve škole, že 
sebelepší výkřiky techniky nenahradí 
pocit lásky a bezpečí, které dítě poci-
ťuje ve chvílích, kdy je večer do snů 
provází laskavý hlas táty či mámy. 
Vaše děti za to stojí a každá chvilka 
jim věnovaná se Vám v budoucnu 
mnohonásobně vrátí. Úspěchy Va-
šich dětí ve škole a později i v ži-
votě máte v rukou především Vy.

Milé maminky a tatínkové, milí 
prvňáčci, přejeme Vám šťastné a 
úspěšné kroky školním životem.

Za pedagogický sbor ZŠ TGM
Hana Nosková

Pro studenty, učitele a zaměstnance bystřického gymnázia začíná školní 
rok, jehož výrazným mottem vedle běžných studijních a pracovních událostí 
bude 55. výročí vzniku školy.

K tomuto jubileu směřujeme řadu akcí a soutěží všeho druhu, vlastní osla-
vy proběhnou v měsíci listopadu 2008 ve škole, v městské sportovní hale a 
dalších prostorách v Bystřici n. P. Pozvánky a plakáty s programem pro absol-
venty, rodiče, veřejnost a další zájemce budou zveřejněny včas.

Jubileum Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem

BYSTŘICKÉ LÉTO SKONČILOBYSTŘICKÉ LÉTO SKONČILO
Jak jsi spokojený s účastí na jed-

notlivých akcích?
Je zřejmé, že nejdůležitější pro 

úspěch celého léta je návštěvnost na Pe-
líšek festu. I když nepřišlo o moc více 
návštěvníků než v loňském roce, účast 
nad patnáct set není na Bystřici zas tak 
špatná. Vynikající účast měly i Balady 
a romance, stejně jako vírští ochotníci. 

Jak jsi přišel na nápad  Bystřic-
kého léta?

Vloni na jaře jsem pojal myšlenku 
zahrát si ještě jednou s mojí kapelou 
Goback,  která více jak deset let nehrá-
la. Bylo už hrát s kým, ale nebylo 
kde. Napadlo mě udělat akci a pozvat 
na ni všechny kapely z Bystřicka. I ty, 
co už taky skončily. Potřebovali jsme 
do toho vtáhnout lidi a tak jsem začal 
psát články o historii bystřického big-
bítu do Bystřicka.  Ze začátku to bylo 
velmi složité, protože většina starších 
muzikantů neměla moc velkou důvě-
ru k této akci a většině se nechtělo 
vzpomínat. Článek od článku to však 
bylo lepší, získal jsem důvěru, články 
se líbily a začalo se o tom povídat. 

Bystřické léto skončilo a je čas na 
bilancování. Koho jiného se zeptat na 
pocity a myšlenky do budoucna, než 
otce a tvůrce celé akce Mgr. Radka 
Vojty.

Jak hodnotíš první ročník Bys-
třického léta?

Je jisté, že je vždy co zlepšovat, nic-
méně já jsem spokojen velmi. Vždyť i 
když jsme my pořadatelé zmokli cca 
4x, návštěvníky to potkalo jen jednou 
na Disko maratónu. A počasí je pro 
úspěch základ. 

Tak se podařil „vyrobit“ první Pelí-
šek fest. Vzhledem k tomu, že akce 
měla nečekaný úspěch, řekli jsme si s 
Františkem Macháčkem, že bychom 
mohli pokračovat i v dalších letech. A 
protože jsme tak trochu blázni, kteří 
chtějí bavit lidi, začali jsme přemýš-
let o akcích dalších. A hle, je z toho 
Bystřické léto. 

Vše zorganizovat dá určitě velmi 
mnoho práce. Kolik lidí se na pří-
pravách podílí?

Inu není nás mnoho, vlastně zá-
klad tvoří tři lidé. Já, Olga Königová 
a František Macháček. Občerstve-
ní se mnou zajišťuje Roman Bárta. 
Velmi výraznou pomoc a mohu říci 
i součást týmu tvoří společníci Peddy 
s.r.o., kteří vždy výrazně  pomohou 
nejen s instalací podia. Z těchto lidí 
se na více akcích podílel zejména  Jir-
ka Dufek, ale i Mirek Zonyga či Jirka 
Neuman. Nemohu zapomenout ani 
na Lukáše Hercika, který je otcem 
grafi ckých nápadů. S elektrikou po-
máhal Zdeněk Tulis. Raději už nebu-
du nikoho jmenovat, protože hrozí ri-

ziko, že na někoho zapomenu a bude 
malér. Takže pro jistotu se už teď pře-
dem omlouvám. Nicméně větší akce 
zabezpečuje cca 25 lidí, ty menší na 
náměstí cca 8.

Dobrá tedy, Bystřické léto skon-
čilo, bude ještě nějaké další Bys-
třické léto?

Jo, pěkná otázka. V průběhu 
prázdnin jsem vykřikoval „nikdy 
více“, a teď, když všechno skonči-
lo, už nejsem tak radikální. Už zase 
začínám vystrkovat růžky. Pokud 
tedy nějaké Bystřické léto bude, 
musí se jinak organizovat. Bylo by 
nutné vytvořit tým, ve kterém  bude 
každý zodpovídat za jednotlivá od-
větví. Málokdo si uvědomuje, že 
vzhledem k přípravám a organizaci 
jednotlivých akcí byly celé dva mě-
síce prázdnin vyplněny pouze prací, 
což není možné dělat každoročně. 
Nejde, abych zařizoval fi nance, pro-
pagaci, plakáty, občerstvení a pak ta-
hal lavice, uklízel kelímky a po akci 
do čtyř opět skládal židle a pípy… 

Dokončení na str. 15
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Pro studenty, učitele a zaměstnance bystřického gymnázia začíná školní 

JJuJuJubibibibilleleleumumum G G GGymymy áánánáá izizizia a aa ByByByByB tstststřiřiřiřicecee n nnadadadad P PPereree nšnšnšštettetejnnjnjnj emmememJubileum Gymnázia Bystřice nad PernštejnemJubileum Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem



VÝSLEDKY ANKETY SEDM DIVŮ BYSTŘICKA, SPORT

10. strana                                                                                            Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

V sobotu 6. září 2008 jsme za 
nádherného počasí navštívili naše 
„čerstvé” divy Bystřicka prostřed-
nictvím zájezdu, který uskutečnil 
Městský úřad Bystřice pro výherce 
ankety a další hosty. Trasa nás vedla 
na podrobnou prohlídku zříceniny 
Zubštejna, do interiéru vítochovské-
ho kostela, ke zřícenině Dalečína, 
kde se nedávno našla unikátní přilba 

MEMORIÁL J. MIKULECKÉHO

Již pátým rokem završuji cyklistickou sezonu průjezdem řeky Bobrůvky a návštěvou Trenkovy rokle. Okruh ze Štěpánova do Strážku či na 
Podmitrov pokračuje přes 14 brodů divokým údolím až do Skryjí, poté šlapu do Dolních Louček, Tišnova a vzhůru proti toku Svratky k domovu. 
Trasa měří 75 až 90 km. Letos jsem poprvé nejel sám a bratrům Veteškovým tak mohl 10. září 2008 ukázat všechny krásy trasy v čele s naším 
7. divem, Trenkovou roklí. Zájemci o zhlédnutí 7. divu na kole či ještě lépe pěšky se mohou hlásit na TIC v Bystřici. Autobus vás tam opravdu 
nedopraví...                                                                                                                                                                                         Hynek Jurman

ZÁJEZD PO SEDMI DIVECH BYSTŘICKA

Podruhé se sešli kamarádi Jiřího 
Mikuleckého (1951-2006), jedno-
ho ze zakladatelů organizované 
košíkové ve Štěpánově, Nedvědici 
a Bystřici nad Pernštejnem, aby si 
připomenuli jeho památku. Stalo 
se tak v sobotu 13. září 2008. Se-
tkání začalo tichou vzpomínkou a 
položením květin na hráčův hrob v 
Nedvědici, pokračovalo se v míst-
ní školní tělocvičně a vyvrcholilo 
posezením v penzionu Barborka.

Dobrou sportovní úroveň měl 
basketbalový turnaj, k němuž se 
dostavilo 16 Jirkových spoluhrá-
čů. Rozdělili se do čtyř družstev 
a utkali se každý s každým. Díky 
chytré taktice nenašla přemožitele 
čtveřice Čermák, Jurman, Vejrosta 
a Hájek, což však vůbec nebylo 
důležité. Z mnoha vtipných glos 
ocitujme třeba tu na objemnějšího 

a dále kolem Vírské přehrady až na 
její hráz. Po krátkém občerstvení na 
Veselém statku jsme obdivovali Vy-
sokou „skálu sebevrahů“ u Štěpáno-
va. V Nedvědici nás pak čekal oběd 
a též milé přivítání nedvědickým 
starostou Ing. Pavlem Vejrostou.

Ten zhodnotil celou naši akci veli-
ce kladně, líbilo se mu i to, že řada 
kandidátů pocházela z Nedvědic-

ka. Spolupráci s Bystřicí podle něj 
nemůže narušit žádná administrativ-
ní hranice a vylučovat Pernštejn či 
Nedvědici a Doubravník z Bystřicka 
může jenom suchar.

Zatímco Trenkova rokle byla kvůli 
nedostupnosti autobusem přiblížena 
jen slovně (vážné zájemce tam však 
ještě na podzim doveze Společnost 
Františka Kroha), stala se vrcholem 

zájezdu návštěva vítězného hradu 
Pernštejna.

Účastníci zájezdu se pak vraceli 
spokojeně do Bystřice pod vedením 
řidiče Jiřího Švarce. Hosty přivítal a 
celou cestu doprovázel místostarosta 
Bystřice Bc. Josef Vojta, zájezd prů-
vodcoval a krásy Bystřicka přiblížil 
Hynek Jurman.

Text i foto: -HJ-

protihráče: „Tonda už se nevejde na hřiště, pořád pře-
šlapuje lajny a koše dává z kreslírny!”

V penzionu se pak vzpomínalo na hráče, trenéra, 
rozhodčího a dobrého kamaráda Jirku Mikuleckého 

i na různé příhody pod koši a kolem nich. Na konci 
vydařené akce se shodou okolností objevil dokonce 
i populární tanečník Vlastimil Harapes.

Text i foto: -HJ-

S E D M Ý  D I V  N A  K O L E
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Vaše kandidátka do Senátu Èeské republiky

Dagmar Zvìøinová

OVV ÈSSD Žïár nad Sázavou  |  Strojírenská 371 591 01 Žïár nad Sázavou  |    |  e-mail: info@dagmarzverinova.cz

www.DagmarZverinova.czwww.DagmarZverinova.cz

FANDIT NESTAÈ?
Pravicové vládì vedené ODS se podaøilo prosadit vše, co si umanula. 
Zavedla poplatky u lékaøe a v lékárnách, zvýšila danì z jídla a energií, 
vzala peníze rodinám s dìtmi a zhoršila životní podmínky dùchodcùm. 
To vše se souhlasem souèasných senátorù. Ti se tváøili, že se jich 
experimenty pánù Topolánka, Julínka a dalších netýkají a vùbec se jimi 
nezabývali.

Chci, aby se to zmìnilo. Své zástupce v parlamentu si nevolíme proto, 
aby nám pøedvádìli mediální šaškárny, ale proto, aby hájili naše zájmy. 
Ti, kteøí nás v senátu zastupují dnes, hájí zájmy úzké skupiny lidí z 
bohatších vrstev a pro lidi z Vysoèiny nedìlají nic.

Chceme-li však zmìnu k lepšímu, je tøeba ji prosadit.  Proto Vás 
prosím, abyste pøišli 17. nebo 18 øíjna k volbám. Musíme dokázat, že o 
sobì chceme rozhodovat sami a nenechávat to na druhých.

Pøijïte prosím k volbám a vyjádøete svùj názor. Nepøemlouvám Vás k 
tomu, abyste volili mne. Pokud jste se souèasnou situací spokojeni, pak 
volte souèasné nebo bývalé èleny ODS, kteøí dnes mají v senátu 
vìtšinu. Pokud chcete zmìnu, pak zvažte, kdo má šanci ji prosadit. Ale 
rozhodnì se nenechte znechutit a pøijïte. Fandit totiž nestaèí.

Na více než stovce setkání diskutovala Ing. Dagmar Zvìøinová s lidmi 
o jejich problémech. Na snímku  se starostou Ing. Karlem Paèiskou 
pøi setkání s obèany Bystøice.

V nedìli 12. øíjna akce vyvrcholí na Masarykovì námìstí,
kde Vás èeká hudba, zábava, povídání a 

 

NAPØÍÈ BYSTØICKEM
11. a 12. øíjna 2008

deset setkání ve mìstì a v místních èástech

PØEKVAPENÍ
od 9:00 hodin

DAGMAR ZVÌØINOVÁ:
PRVNÍ TØI ÚKOLY PO 17. ØÍJNU
Pomoc obcím na Vysoèinì
Prosadím zmìnu Zákona o rozpoètovém urèení daní. Obce na Vysoèinì 
dnes dostávají mnohem ménì penìz na obyvatele, než Praha a velká 
mìsta. To se musí zmìnit.

Lepší život seniorù
Odmítnu špatnì pøipravenou dùchodovou reformu a budu prosazovat 
pravidelné a spravedlivé zvyšování dùchodù.

Ne výprodeji nemocnic
Budu bojovat proti poplatkùm u lékaøe a v lékárnách. Odmítnu 
chystanou privatizaci nemocnic a zdravotních pojiš�oven.

Tyto tøi závazky chci zaèít plnit hned po volbách, myslím je vážnì a 
neuhnu z nich.

BEZ VÁS TO

   NEDOKÁŽU
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„ČISTÁ SVRATKA“„ČISTÁ SVRATKA“ – akce pro ve�ejnost a starosty obcí horní a st�ední Svratky
29. zá�í v 15:00 hod. Vás Ji�í Pykal (SZ Vyso�ina) a Kate�ina Dubská (SZ Jižní Morava) zvou na hráz Vírské p�ehrady

Program: prohlídka hráze, sb�r odpadk� na cyklostezce kolem p�ehrady, prohlídka vodní elektrárny, seminá� na téma:
�istota vod – T. Havlí�ek (vedoucí Odborné sekce SZ Krajina), Možnosti podpory z Opera�ního programu ŽP 

(�isti�ky, kanalizace) – P. Št�pánek (�editel SFŽP), diskuse (seminá�: 18–19:00 hod – ObÚ Vír)
Kontaktní email: 
vysocina@zeleni.czwww.vysocina.zeleni.cz

Pykal_Inz.indd   1 19.9.2008   16:00:18OZVĚNY BYSTŘICKÉHO LÉTAOZVĚNY BYSTŘICKÉHO LÉTA

Po úspěchu Nedělního dopoledně 
s dechovkou, Pelíšek festu a Balad a 
romancí přišel na řadu Slaměný klo-
bouk, zpracovaný vírskými ochotníky. 
Toto představení mělo výjimečnou ná-
vštěvnost i atmosféru a bylo zřejmé, že 
se výborně bavili jak diváci, tak i herci. 
V sobotu 2. srpna přišel v rámci Bys-
třického léta na řadu těžko předvída-
telný Disko maratón. Přesto, že hned 
na začátku mohutně zapršelo a vypa-
dalo to, že je konec akce, pokračovalo 
se v omezených podmínkách. Přesto 
všichni DJové J. Dvořák, Gagyn, M. 
Koudelka a Michal (No Gravity) od-
vedli výbornou práci. Kdo nakonec 
přišel, zdá se, že si celkem užil a pěkně 
si na novém podiu zatancoval. 

Počasí nepřálo ani  další akci, kterou 
byl  Metal fest Bohuňov. Snad žádný 

den tohoto léta nebyl tak strašný, jak 
sobota 16. 8. I přes velmi špatné po-
časí (i když bylo o něco lepší než loni) 
přišlo nakonec na výborně obsazenou 
akci přes 500 lidí. Myslím, že kapely 
jako Visací zámek, Aleš Brychta band 
a další nikoho nezklamaly.

Poslední prázdninový víkend byl ve 
znamení hned dvou akcí. Na pátečním 
folk country se představily, jak jinak, 
opět kapely zejména z Bystřicka. Na 
rozehřátí zahrál kytarista a zpěvák Hráč 
De El Pado. Poté se na podiu objevila 
staronová formace Číše, která neztrati-
la nic ze svého lesku, ba naopak  nám 
možná někteří členové povyrostli. Na 
řadu už pak přišla Poslední štace. Tato 
kapela nového jména avšak obsazena 
starými známými countrysty nezkla-
mala a věříme, že to rozhodně neby-

la štace poslední. Kolem osmé večer 
nastoupil nyní již zavedený písničkář 
Láďa Zítka, který zahrál jak folk, tak 
pěkné blues. Hlavním hostem veče-
ra byl pak již věhlasný Barel Rock. 
Ve svižném rytmu do publika vlétly 
známé songy, vtip a recese. Večer pak 
svými písněmi zjemnili kytarovkami 
bratři Munzarové, kteří vystupovali 
pod názvem M&M Acoustic. Před-
vedli jak klasické hitovky, tak i svoji 
vlastní tvorbu, zejména z dílny sku-
piny Goback. Povedený večer velmi 
pěkně zakončila vyhraná a známa 
kapela Punc, která většinu osazenstva 
dokázala dokonce roztančit.

Hned v neděli byla pro návštěvníky 

připravena na náměstí poslední akce 
Bystřického léta, a to hra Balada z 
hadrů nacvičená žďárskými ochot-
níky. Přes to, že konec srpna ukázal 
i svoji chladnou tvář, návštěvníci 
nemuseli litovat. Všichni účinkující 
předvedli velmi pěkné představení a 
za účasti místostarosty města Bystři-
ce nad Pernštejnem Bc. Josefa Vojty, 
starosty a místostarostky Žďáru nad 
Sázavou Mgr. Jaromíra Brychty a Ing. 
Dagmar Zvěřinové Bystřické léto dů-
stojně ukončili. 

Všem návštěvníkům jednotlivých 
akcí pořadatelé velmi děkují a věří, že 
jim zachovají přízeň i při případných 
dalších akcích.                                   r.v.
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Když se narodí, je to jen malý uz-
líček. Je na nás totálně závislé. Dá-
váme jim všechno, lásku, péči, jsou 
středem našeho vesmíru a smyslem 
života. 

A pak najednou nejsme už jedi-
nými činiteli výchovy v jeho životě. 
Dítě se dostává do vlivu kolektivu 
ostatních vrstevníků. Ať již jde o děti 
na pískovišti, či spolužáky ve škole.

Je to jeho první krok vstříc vlast-
nímu životu. Do této chvíle jsme mu 
dali všechny základy výchovy, co 
jsme mohli. A teď už budou jenom 
testovány, zda stojí dost pevně.

Dalším činitelem výchovy se stává 
prostředí.

Těžko říci, kdo je zde viníkem, 
zda naše špatná výchova nebo sama 
osobnost dítěte, se kterou si neporadí 
ani ti nejlepší rodiče. Dítě se najed-
nou stává členem party, o které kolují 
špatné pověsti a kterou byste nejradě-
ji viděli desítky kilometrů od vašeho 
domu a ne ve vašem obýváku.

A jak to řešit?
Prvním způsobem řešení je nevší-

mavost. Čekat a věřit, že jsme své 

OKNO DO DUŠE: 
2. Děti ohrožené prostředím

dítě vychovali dobře. Čekat až si 
samo nabije nos a až samo přijde na 
to, co je správné. A až to pozná, tak 
snad ještě nebude pozdě, snad ještě 
bude mít příležitost opravit si znám-
ky, dostat se někam na školu a nezka-
zit si život. 

Jenže co dělat, když je naše dítě 
sprejerem nebo je hledané policií, 
a co když je dokonce závislé na dro-
gách? 

Jednoho dne se to může stát. Drogy 
se prostě staly součástí našeho života 
stejně jako zvyšující se kriminalita, 
dopravní kolapsy či všudypřítomná 
vlezlá reklama. Jestliže zařadíme 
mezi tzv. nelegální drogy marihuanu, 
a to musíme, protože i konopí je na 
seznamu zakázaných návykových 
látek, pak je třeba si přiznat, že drogy 
jsou mezi současnou mládeží poměr-
ně rozšířenou a dosti často široce tole-
rovanou zábavou. To není dobře, ale 
taková je realita. Ale pokud naše dítě 
užívá marihuanu, tak náš problém 
ještě pořád není PROBLÉMEM. 

Ten pořádný nastává, až když se 
dítě zhorší ve škole, ztrácí původní 
zájmy, mění přátele a party a i své 
chování. Je náladové, spí přes den, 
ztrácí chuť k jídlu, hubne, objevují 
se kožní defekty, mizení peněz, až 
dojde k nálezu stříkaček, jehel, drog 
…………… a jednou i stopy vpichu 
na končetinách. Pak již není o čem 

diskutovat.
Je třeba si uvědomit, že braní drog, 

na které jsme právě přišli, nevzniklo 
včera či předevčírem. Dle praktických 
zkušeností lze říci, že doba neodha-
leného drogového experimentování 
je delší, než rodiče předpokládají. 
Rok i více trvá doba, kdy dítě bere 
drogy a rodina nic netuší. Objevení 
této skutečnosti je nezřídka projevem 
narušené kontroly chování dítěte, 
a tedy důsledkem něčeho závažnější-
ho než experimentu. Původní doko-
nalá maskovací opatření jsou dítětem 
zanedbávána. Důsledkem je pak třeba 
právě nález stříkačky a jehly v kapse. 
Dále je nutné si uvědomit, že situaci 
nelze vyřešit za den, za týden, ale ani 
za měsíc. Budou nutná dlouhotrvající 
opatření.

Krok číslo jedna je uvědomit si, 
že dítě je o drogách většinou daleko 
lépe informováno než rodiče. Takže 
nezbývá, než sehnat si dostatek mate-
riálů a ty si pak pečlivě prostudovat. 
Nedívat se na drogy pouze skep-
ticky a jako na smrtelný nástroj, ale 
zkusit na ně pohlédnout z hlediska 
dítěte. Co ono v nich vidí? Je to únik 
z reality? Je to snaha zalíbit se partě? 
A nebo je situace natolik vážná, že 
dítěti nejde o názor ostatních, ale 
fetuje o samotě, protože ho to baví, 
protože to potřebuje.

Dalším krokem je odhalit prvotní 
příčinu, která dítě vedla k tomu, že 
zvolilo tu špatnou cestu - cestu drog. 
A zde často rodiče dělají chybu. Dáva-
jí si za to vinu, obviňují se navzájem. 
A nebo to dávají za vinu dítěti. Ale 
chyba je často úplně jinde. Největším 
viníkem je prostředí dítěte.

Představme si následující situace. 
Dítě pochází z nefungující rodiny, 
často z neúplné rodiny, kdy matka stří-
dá milence, otec pije, mlátí manželku 
nebo i dítě. Toto je téměř učebnicový 
příklad a možná se ani nemůžeme di-
vit, že dítě hledá náhradní rodinu jin-

de. Bohužel, v partě ,,feťáků“. Chce 
mezi ně zapadnout. Oni a drogy mu 
dávají pocity, které doma nepoznalo, 
pocity bezpečí, lásky.

Kde ale hledat viníka, když se 
oba rodiče milují a dávali dítěti vždy 
všechno, po čem toužilo? Tedy ales-
poň pokud se zeptáme rodičů. Zkusme 
však tu samou otázku položit dítěti. Co 
když navenek dokonalé prostředí pro 
něj bylo prostředím ubíjejícím, trau-
matizujícím. Co když mělo laťku od 
rodičů nasazenou tak strašně vysoko, 
že než aby zklamalo jejich očekávání, 
volí únik. Únik z pozlacené klece, z 
vyjetých kolejí, pryč od image, kterou 
mu zvolili rodiče. 

V takovémto případě je to často 
velkým překvapením nejen pro rodi-
če, kteří si myslí, že byli ti nejlepší, 
ale i pro okolí, které rodinu zná.

Co tedy dělat s dítětem feťákem?
V první řadě si musí samo dítě uvě-

domit, že droga je špatná a že ji nechce. 
Že samo dítě řekne droze „NE“. 

Můžeme ho zavřít doma nebo do 
ústavu, samozřejmě pokud se jedná 
o nezletilce, a ono nám při první pří-
ležitosti uteče za drogou.

V takovém případě psychologové 
radí, čekat. Nechat si dítě sáhnout až 
na dno. Rada je to možná dobrá, ale 
v sázce je přece jenom život vašeho 
dítěte. A zde už jde opravdu o život 
a málokterý rodič si ho vezme na 
svědomí. Pro každého z nás je těžké, 
když se naše dítě zpozdí z diskoté-
ky a místo o půlnoci přijde až ráno. 
A teď si představte, že o něm nevíte 
dva dny, nevíte o něm týdny nebo 
dokonce měsíce…………… 

Zde jsem se pokusila rozebrat jed-
nu z nejhorších situací vlivu prostředí 
na dítě.

Vlivu, který, ať chceme či ne, bude 
naše dítě provázet celý život. Naším 
úkolem není držet ho pořád za ručič-
ku, ale pustit ho do života a věřit, že 
naše výchova byla natolik silná, že 
bude účinnější než vliv špatného pro-
středí a nebo ještě lépe, že se takové 
společnosti úplně vyhne.

psycholožka Jitka Bukáčková

BYSTŘICKÉ LÉTO SKONČILO

Zubní pohotovost v září a říjnu 2008
ZÁŘÍ

27. 9.  2008   MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
28. 9.  2008   MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko

ŘÍJEN
  4. 10. 2008   MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S.
  5. 10. 2008   MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí
11. 10. 2008   MUDr. Vladimíra Jelíková, Tyršova 223, Velká Bíteš
12. 10.  2008   MUDr. Eva Peňázová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n. M.
18. 10.  2008   MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice
19. 10. 2008   MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n. P.

Ordinační doba: 09.00-12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových 
stránách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pra-
covní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb) 
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)

NON STOP POHOTOVOST
BRNO ŽIDENICE, KARÁSKOVO NÁM. 11, STOMATOLOG. CENTRUM K-11, 
TEL.: 548 424 242 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

A přitom bych měl rozdávat jenom 
úkoly a když na nějaké akci nebudu, 
nesmí to být poznat a já musím být 
spokojen (smích).

Určitě se tě už někdo ptal, jak je 
to fi nančně?

Spíše jsem párkrát slyšel zpro-
středkovaně, že to musí být ohromný 
„rito“. Člověk si vynásobí počet náv-
štěvníků  cenou vstupenky a hotovo. 
Už ho nezajímá, kolik stojí  podium 
zvuk, lidi…. Mohu říct, že pokud by 
nebylo sponzorů a vstřícného přístu-
pu vedení města, nebyla by organi-
zace „Léta“ možná. Pokud by však 
třeba Pelíšek fest propršel tak, jako 
loni (a letos vlastně taky) Metal fest 
Bohuňov, musí se sáhnout do vlastní 
kapsy. Takže pokud něco málo zbu-
de, vytvoří se fond na případné špatné 

Dokončení ze str. 9 počasí. Ale spíše je nyní nutné koupit 
nějaký nový materiál. Třeba stany za 
desítky tisíc nám letos odnesl třikrát 
vítr.

Co říkáš na aféru loga? 
No, myslím, že soudný člověk 

už viděl větší ranec recese. Co jsem 
chtěl, už jsem napsal v diskusním 
fóru města a nebudu to dál vířit a 
nahrávat pisálkům.

Kde se o případných dalších 
nových akcích něco dozvíme?

Na www.zapnutobystrice.cz, ale 
nebuďte lidi zklamaní, stránky jsou 
aktualizované pouze pokud se něco 
děje, nebo dělo. Čas od času  je nutné 
se juknout.

Díky za rozhovor a přeji do 
budoucna když ne rozumnější lidi, 
alespoň tišší vítr. 

                                                  B.K.



KNIHOVNA, SVATBA V TICU 
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Městská knihovna informuje
Čtenářům nabízíme několik titulů knih zakoupených kni-

hovnou v měsíci srpnu.
Knihy pro dospělé:
Brdečková Tereza  Listy Markétě
Cameron Kerstin  Stín afrického slunce
Cílková Eva  Skládáme a vystřihujeme 
   z papíru
Cole Martina  Hanebná kráska
Dübell Richard  Ve stínu kláštera
Gajda Radola  Moje paměti
Koldinská Marie  Válka a armáda v českých 
   dějinách
Kvačková Radka  Očima tchyně
Novák Tomáš  Vztah otce a syna
Pavlosková Karin  Ztroskotat a zvítězit
Vlk Václav  Zahradní pece na pizzu 
   a chleba
Wantula Kathinka  Bílý amulet

Knihy pro mládež:
Margraf Miriam  Léto v sedle
Nieuhaus Alisha  Piráti, poklady, dobrodružství
Reichard Hans  Známky

11. září 2008 proběhla v městské knihovně beseda na téma 
„Zdravý životní styl – aktivní způsob života“ s autorkami 
RNDr. Hanou Lepkovou a PaedDr. Jitkou Dýrovou. Beseda 
se setkala s velkým ohlasem všech zúčastněných.

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

Jazyk Cyrila a Metoděje v bystřickém kostele
Díky smíšenému pěveckému sboru Řeckokatolické církve z Vranova nad Topľou jsme měli 

možnost po více než tisíci letech slyšet náš původní staroslověnský jazyk.
Repertoár souboru tvoří především liturgie sv. Ioana Chrysostoma – konstantinopolského 

arcibiskupa, skladby světových klasiků i písně v úpravách současných autorů. Nezapomenu-
telným zážitkem byl plynulý projev v jazyku našich společných velkomoravských předků, 
umocněný prostředím kostela sv. Vavřince.

Výtěžek z dobrovolného vstupného více jak stovky spokojených posluchačů bude využit při 
opravách kostela sv. Michaela ve Vítochově. 

Díky našim slovenským přátelům jsme si připomenuli naši společnou velkomoravskou minulost 
a lze jen doufat, že návštěva pěveckého sboru Chrysostomos v našem městě nebyla poslední.

Týden knihoven - 12. roèník
V letošním roce probìhne tato celorepubliková akce ve dnech

6. - 12. øíjna 2008
Mìstská knihovna se zapojí tìmito akcemi pro ètenáøe:

- Celý týden bude registrace nových ètenáøù zdarma -
- Ètenáøská amnestie - prominutí poplatkù za upomínky -

- 30 minut internetu dennì zdarma pro všechny uživatele -

Pøipravili jsme literární soutìž
pro všechny vìkové kategorie na téma

MÙJ  VYSNÌNÝ  DEN
Své práce v rozsahu 1 strana formátu A4 odevzdávejte
v dìtském oddìlení Mìstské knihovny do 31.øíjna 2008.

Mìstská knihovna v Bystøici nad Pernštejnem
Vás zve na odpolední setkání

s oblíbeným hercem

Václavem
Vydrou

na téma

" S Vydrou nejen o zvíøatech "

ve ètvrtek 16.øíjna 2008 v 16 hodin
v dìtském oddìlení Mìstské knihovny.

Akce probìhne díky finanèní podpoøe z grantového programu mìsta Bystøice nad Pernštejnem.

Vstupenky k vyzvednutí v mìstské knihovnì.
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Vdala se nám redaktorka Bára

20. zářijový den se stal osudným pro naši redaktorku Báru Vaškovou - Kalasovou.  
Provdala se za svého vyvoleného Martina, změnila jméno, nikoliv však pracovní ná-
vyky. Vykročila do země neznámé tak, jako většina z nás. Cíle došli jen nemnozí...

Milá Báro, jen samé dobré dny Ti přejí Radek, Hynek, Jarka, Blanka a mnozí 
jiní kolegové, samozřejmě starosta, místostarosta, tajemnice a všichni Tvoji zná-
mí, určitě i čtenáři!



KULTURNÍ DŮM 
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA ŘÍJEN 2008
Středa 1. října – 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

Pátek 3. října - velký sál KD - 15.00 
- 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Úterý 7. října – klubovna č. 49 – 
17.00 hodin
BESEDA
BESEDA O ZDRAVÍ
Povídání o bylinkách, mastičkách a 
olejíčcích, jejich použití v praxi
Přednáší DANUŠE KOUKALOVÁ 

Pátek 10. října – malý sál KD – 20.00 
– 02.00 hodin
PŘEDHODOVÝ TANEČNÍ VE-
ČER PŘI SVÍČKÁCH
Reprodukovaná hudba od 70. let až 
po současnost včetně hudby na přání 
pro všechny věkové kategorie
Velký výběr vín – míchané nápoje 
–výběr minutkových jídel – půlnoční 
losování vstupenek o ceny 
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: KD od 22.9.2008 

Sobota 11. října, neděle 12. října – 
Masarykovo náměstí 
TRADIČNÍ BYSTŘICKÉ HODY
Sobota - od 15.00 hodin:
Neděle - od 9.00 hodin:
Viz vedlejší pozvánka.

Středa 15. října – malý sál KD – 
18.00 – 24.00 hodin 
24. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace fi rmy „VINAŘSTVÍ HO-
LÁNEK“ 
Moravská oblast, podoblast mikulov-
ská, obec Ivaň
O víně hovoří: Ing. Hynek Holánek
Účinkují: Petr Marada – housle, Petr 
Spěvák - cimbál, Jožka Šmukař – zpěv
Hlavním reklamním partnerem je fi r-
ma MEGA-TEC s.r.o.              
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: KD od 24.9.2008

Úterý 21. října - velký sál KD – 8.30 
a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
KAMARÁDI V DIVADLE
Uvádí divadelní soubor KAMARÁ-
DI Brno
Nový titul známé brněnské trojice. 
Doba trvání: cca 60 minut, určeno dě-
tem MŠ a I. stupně ZŠ (od 3 – 10 let). 
Vstupné: MŠ, ZŠ 25 Kč, veřejnost 30 Kč

Úterý 21. října – malý sál KD – 19.30 
hodin
TRIO CANTORUM
Komorní soubor hudebníků v obsaze-

ní příčná fl étna, klarinet, fagot, který 
tvoří hráči s orchestrální praxí.
Generální partner koncertů KPH – 
Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč  
Platí permanentky KPH 
Předprodej: KD od 13.10.2008

Pátek 31. října – velký sál KD – 10.00 
hodin
VÝCHOVNÝ POŘAD
POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
...sous les toits de Paris...
Hraje divadlo GONG Praha
Pohled do duše člověka cestou fran-
couzské poezie a chansonu
Účinkuje: Michaela Sajlerová, Petr 

Mikeska, klavírní doprovod Linda 
Kučerová
Určeno: II. stupeň ZŠ a SŠ – délka 
představení 75 minut
Vstupné: ZŠ, SŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč

Pátek 31. října – velký sál KD – 18.00 
hodin       
Pořádá: ZUŠ a KD
KONCERT ZUŠ
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR 
STUDÁNKA
Spoluúčinkuje přípravný sbor PRA-
MÍNEK a PRAMEN
Klavírní doprovod: Olga Brázdová
Sbormistr: Inka Pospíšilová
Vstupné: dobrovolné

V říjnu zahajujeme kurz tanečních 
pro dospělé – začátečníky. Bližší 
informace v kanceláři Kulturního 
domu.
Změna programu vyhrazena ! 

Prodej vstupenek:
Kulturní dům
Luční 764, tel. i fax 566 552 626, 
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po - pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 
16.00 – 18.00 /pokladna/
Knihkupectví
Masarykovo nám. 12, tel. 566 552 582
Po - Pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 
17.00, So: 8.00 – 11.00
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PO BOKU MASARYKA I BENEŠE

Poslední den v roce 2007 jsme si 
připomněli 120. výročí narození vý-
znamného vojenského činitele a teore-
tika – divizního generála Ing.Silvestra 
Bláhy - rodáka ze Zvole na Bystřicku. 
Muže, jenž stál jako přednosta Vojen-
ské kanceláře prezidenta republiky po 
boku T.G. Masaryka i Edvarda Beneše.
  Mladý Silvestr Bláha po maturitě na 
Vyšší reálce v Novém Městě na Mora-
vě vystudoval stavební obor na ČVUT 
v Praze. Když si splnil povinnost pre-
zenční služby v rakousko – uherské 
armádě, odešel v roce 1912 jako sta-
vební inženýr ve stavebních službách 
do Dalmácie, kde pracoval na různých 
stavbách až do vypuknutí první světo-
vé války.

Po mobilizaci byl povolán ke službě 
u pevnostního dělostřeleckého prapo-
ru v Přemyšlu, kde padl v březnu 1915 
do zajetí. Následovala jeho dvouletá 
anabáze po zajateckých táborech, kte-
rá skončila vstupem do Čs. vojska na 
Rusi. Do legií v Rusku nastoupil jako 
řadový legionář Čs. střeleckého pluku 
8 „Slezského“, ale po absolvování dů-
stojnické školy na podzim roku 1917 
odjel s prvním transportem dobrovol-
níků k čs. legiím do Francie a zakrátko 
se stává velitelem 11. roty 21. střelec-
kého pluku.

S ním prošel válečné tažení v Alsas-
ku, Champagni a Ardenách. Domů se 
vrací v hodnosti majora ve funkci veli-
tele praporu. Ve vlasti jej však nečeká 
mírové budování, ale znovu fronta. 
Tentokrát v čele kombinované brigády 
bránil Těšínsko. Po bojích s Poláky se 
přesunul na Slovensko, kde bojoval s 
Maďary u Zvolena a Levic. Je pový-
šen na podplukovníka a od té doby 
vojenskou kariéru neopouští. Koncem 
srpna 1919 byl přidělen k zahraniční-
mu oddělení prezídia ministerstva ná-
rodní obrany a v lednu následujícího 
roku byl ustanoven náčelníkem Čs. 
vojenské mise ve Francii a současně 
prvním vojenským atašé pro Francii, 
Belgii a Švýcarsko. Po pěti úspěšných 
letech se vrací z diplomacie na místo 
velitele 33. pěšího pluku „Doss Alto“ 
v Chebu.  Koncem května 1927 plu-
kovník Bláha úspěšně dokončil kurz 
pro vyšší velitele při Válečné škole v 
Praze a potom následuje vrchol jeho 
kariéry. 28.února 1928 je jmenován 
přednostou Vojenské kanceláře pre-
zidenta republiky a v této funkci se 
stává historicky její nejvýraznější 
osobností. Jistě to není jenom tím, že 
v ní zažil své dva nadřízené - Tomáše 
G. Masaryka i Edvarda Beneše, kteří 
si jeho práce velmi vážili. Po příchodu 
na Pražský hrad byl plk. Silvestr Bláha 
povýšen do první generálské hodnosti 
a v r. 1934 následovalo jeho povýšení 
do hodnosti divizního generála. Od 
jara 1932 současně zastával funkci ná-
čelníka Vojenského ústavu vědeckého. 
Prokázal rozsáhlou  vědeckou a pub-
likační činnost v oblasti čs.vojenské 
teorie.

Ve třicátých letech se div. generál 
Silvestr Bláha kriticky vyjadřoval k si-
tuaci v armádě, což mělo za následek, 

že vztahy s částí generality kolem Jana 
Syrového nebyly přátelské. To se pro-
jevilo zejména po abdikaci prezidenta 
Beneše, a proto ve svých dvaapadesáti 
letech odchází z armády.

Pro své exponované postavení u 
prezidenta E. Beneše i publikační čin-
nost byl generál Bláha známý mezi 
širokou veřejností. 
Po německé okupaci 
postupně získal důka-
zy, že Němci sledují 
jeho činnost a hlídají 
ho.  To souviselo i s 
odbojovou činností 
jeho švagrů letců bra-
trů Hamříků. I gene-
rál udržoval spojení 
s odbojem a v době 
Pražského povstání 

působil jako pobočník generála Ve-
drala.  Po válce byl ještě aktivován, ale 
pro příliš demokratické smýšlení, vyš-
ší věk a zdravotní problémy byl dán do 
výslužby.  Nedlouho poté, 6.listopadu 
1946, v Praze ve věku nedožitých 59 
let div. generál Silvestr Bláha zemřel.

Petr Krčál o div. gen. Ing. Silvestru Bláhovi (31.12.1887 ve Zvoli  –  6.11.1946 v Praze)

S prezidentem Benešem u jednoho z vojenských útvarů

S Vodomilem Zubří zemí II.

Blíží se ukončení turistického 
letního putování s Vodomilem po 
krásných koutech našeho mikroregi-

onu Bystřicka, proto Vám chci touto 
cestou připomenout ještě možnost 
zúčastnit se této pěkné akce. Proje-
tí všech třinácti turistických cílů na 
kole, autem či dokonce pěšky není 
určitě tak náročné a navíc Vás čeká 
odměna ve formě nejen nádherného 
zážitku z poznávání místních krás-
ných koutů, ale i pro všechny, kdo 
odevzdají vyplněné legitimace, pla-
venka do bystřického bazénu. A na-
víc pro vylosované účastníky a jejich 
rodinné příslušníky hodnotné výhry! 
Další informace o akci můžete získat 
na www.bystricko.cz.

-bs-

Program oslav:

 8,30 –   9,30    mše svatá v kostele sv. Václava za účasti vojenského
kaplana

 9,45 – 10,20    zahájení aktu, projevy hostů, státní hymna, vojenská 
hudba z Posádkového velitelství Hradec Králové

10,20 – 10,30    odhalení a požehnání pamětní desce na budově 
základní školy

10,30 – 10,45 hudba – Posádkové velitelství Hradec Králové 
10,45 – 11,00 křest knihy Muži Masarykovy republiky a Kraj 

Vysočina
11,00 – 11,30  koncert hudby Posádkového velitelství Hradec 

Králové

Záštitu nad akcí převzali náčelník Vojenské kanceláře prezidenta re-
publiky generálporučík ing. František Hrabal a poslanec Karel Černý, 
člen sněmovního výboru pro obranu.

SEDM  OSOBNOSTÍ  BYSTŘICKA?
Po úspěšném určení Sedmi divů 

Bystřicka bychom na příští rok rádi 
připravili další anketu pro obyvatele 
a návštěvníky naší Zubří země, Bys-
třicka.

Chceme určit sedm nejvýznamněj-
ších osobností našeho kraje a při té 
příležitosti si samozřejmě připome-
nout i spoustu osobností dalších.

Hlasování by probíhalo od ledna 
do června 2009 a příští léto by bylo 

slavnostně vyhlášeno Sedm osobnos-
tí Bystřicka.

Do konce roku čekáme v redakci 
na Vaše návrhy osobností včetně zdů-
vodnění, proč právě ony. Samozřej-
mě uvítáme i jakékoliv podrobnosti o 
osobách, kterých si sami vážíte.

Pište, mailujte, volejte, klidně se 
zastavte osobně na TIC v Bystřici, 
Masarykovo náměstí 1.

-HJ-
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kusů Ohlasů písní ruských. To jsme na tom dneska ještě dobře, říkám 
si často! Florián vydával svazky hodnotného Dobrého díla v nákladu 
pouhých 444 ks, na víc si netroufl . Takže dvoutisícové vlastní nákla-
dy knih Bořivoje Nebojsy na přelomu 20. a 21. věku snad stojí za 
zaznamenání…

Když dokončila Němcová Babičku, marně ji nabízela nakladate-
lům. Napsala o tom Šemberovi, že má novelu, kterou nemůže odbýt a 
že má hladu dost, že by šla do Vídně vzít třeba i domovnictví. Přes půl 
roku ležel rukopis v zásuvce. Nakladatel Jaroslav Pospíšil ji odmítl, 
že by na knize málo vydělal, a raději znovu vydával její pohádky. 
Změnil názor, až Němcová snížila autorský honorář a až se dohodli 
na vydávání v sešitech na pokračování. Němcová nazvala nakladatele 
„špína chlap“.

Kniha vyšla na 346 stranách (173 x 111 mm) ve čtyřech sešitech, 
první se objevil v květnu 1855. Honorář činil 158 zl. 93,5 krejcarů. 
„Nakladatelé naši jsou ty pijavice,“ vyřkl později Vítězslav Hálek a 
spočítal, že by si Němcová více vydělala, kdyby Babičku jen opiso-
vala. To však vyvrací údaj Jaroslavy Janáčkové, že opisovač právě 
u vydání Babičky stál 13 zlatých! Samozřejmě ale nelze srovnávat 
délku přepisování a délku tvorby.

Své příjmy za 17 let literární činnosti pěkně vykázal Jiří Morava v 
závěru knihy „Někdejší Betty“. Nebýt podpory bank, vlády a literár-
ních společností, prodělal by za tu dobu 294 023 šilinků. Díky podpo-
ře však vykázal aktiva ve výši 406 924 šilinků, což je 23 936 šilinků 
na rok, 1 994 šilinků na měsíc a necelá pětistovka šilinků na týden. 

OSLAVY 120.VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH V ROVEČNÉM – POHLED DO HISTORIE

28. června tohoto roku se v Ro-
večném sešli místní hasiči spolu se 
zástupci okolních sborů a spoluobča-
ny na oslavách 120. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Roveč-
ném. 

Sbor byl založen 21. října 1888, 
kdy řídící školy učitel Špinar přečetl 
stanovy spolkové a služební řád. Sta-
rostou sboru byl zvolen Fr. A. Špinar, 
velitelem Š. Staněk. Sbor vlastnil 
dvoukolovou stříkačku a šest kusů 
ručních stříkaček zvaných „berlov-
ky“. V roce 1889 byla zakoupena 

stříkačka čtyřkolová, do které se voda 
nalévala a 100 m hadic. 

V roce 1902 měl sbor 33 členy, v 
roce 1909 36 členů činných a 19 čle-
nů přispívajících, v roce 1919 pak 34 
činných a 38 přispívajících. V roce 
1928 byl ustanoven hasičský okrsek 
Rovečínský. Bylo provedeno okrsko-
vé cvičení na oslavu 40tiletého trvání 
sboru. 24. 7. 1938 se konal v Roveč-
ném župní sjezd.

V roce 1929 byla zakoupena první 
motorová stříkačka značky Vystrčil – 
Telč. V roce 1949 bylo pořízeno auto 

Praga AN, v roce 1956 motorová stří-
kačka DS – 16, v roce 1959 automobil 
Tatra 805. V roce 1976 byla pořízena 
stříkačka PS – 12. V roce 1983 bylo 
sboru přiděleno vozidlo AVIA 30. V 
roce 2005 byla slavnostně otevřena 
nová hasičská zbrojnice, v roce 2007 
byla pořízena stříkačka Tohatsu japon-
ské výroby. 

V současné době má Sbor dobro-
volných hasičů v Rovečném 76 členů, 
z toho 17 žen.

Oslav v Rovečném se zúčastnilo 
celkem 13 okolních sborů. Po přiví-

tání sborů přednesli projev starosta 
sboru pan Jiří Kadlec, starosta Ro-
večného pan Leoš Petr a zástupce 
okrsku bratr Stanislav Kříž. Na závěr 
slavnostní části byla předána někte-
rým členům vyznamenání, starosta 
sboru pak převzal z rukou bratra 
Kříže Pamětní list udělený Sdruže-
ním hasičů Čech, Moravy a Slezska 
ve Žďáře nad Sázavou a medaili sv. 
Floriána udělenou Sdružením hasičů 
Čech, Moravy a Slezska kraje Vyso-
čina. Poté následoval hasičský výlet, 
který se protáhl do ranních hodin.

VÍRSKÝ MARATONVODÁCI NA SVRATCE
V sobutu 23. srpna se běžel mezi 

Vírem a Nedvědicí už 55. ročník ob-
líbeného „Malého svrateckého ma-
ratonu”. Letošní ročník dokončilo 
109 běžců, z toho 19 žen. Z nich byla 
na celkovém 14. místě nejlepší Ivana 
Martincová v čase 2:12:09. Muži na 
prvních dvou místech si oproti loňsku 
jen prohodili pořadí. A kdo tedy stanul 
na stupních vítězů? Nejvýše Daniel 
Orálek (Mor. Slávia, čas 1:51:19), na 
2. příčce Ivan Čotov (Lubná) a jako 
třetí Leoš Pelouch (SCOOTT Team). 
Na snímku představujeme letošního 
vítěze.                           Text i foto: -HJ-

Krásného letního počasí využili v letošním září i vodáci. O víkendu 6. a 7. 
září 2008 proběhla ve Víru hojně navštívená “Vodácká pouť” a její součástí 
byla i plavba na všech možných plavidlech za zvýšené hladiny po řece Svratce 
od Víru po Štěpánovice. Náš snímek pochází z nedělní plavby.

Text i foto: -HJ-  

míněn přímo Aueršperk.
Pro nejstarší minulost Bystřicka je zajímavý i fakt, že bystřický 

městský soud spadal až do konce 16. století pod hradecké právo, což 
bylo na Moravě zcela výjimečné. Okolní regiony spadaly buď pod 
vliv brněnského nebo jihlavského práva. Tato bystřická příslušnost dle 
I. Štarhy naznačuje možnost starší kolonizace z Čech. Tu by podpo-
rovaly i závěry J. Teplého ohledně stavebního vývoje hradu Zubštej-
na. Dle Teplého se jedná o hrad „předpernštejnský“, který tedy stá-
val dříve, než sem dorazila kolonizace pánů z Medlova. Dnešní hrad 

Byla Nedvědice osídlena už v 10. století? 
Letošní nález hodnotí vědci.



Pamětní knihy obecní vyprávějí     Martin Šikula

20. strana                                                                                           Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

H
y
n
ek

 Ju
rm

an
: O

m
y
ly

 trad
o
van

é

vestavěn do dřívějšího hradiště, jak už kdysi dokládala D. Menclová. 
Ta dokonce pokládala zdejší hradbu ze suchého kamene za dílo 11. až 
12. století. Tato na první pohled absurdní situace dostává jiné kontu-
ry i v souvislosti se současným snad až velkomoravským nálezem v 
Nedvědici (viz fotografi e).

Oblast kolem hradu Kámen tedy mohla být dříve zeměpanským 
zbožím, které připadlo jako věno litomyšlskému klášteru. Pak by se 
vysvětlovalo i to královéhradecké právo na Bystřicku! Pernštejnové, 
resp. jejich předchůdci Heřman a Jimram, mohli Zubštejn obsadit až 
po svém příchodu ve 2. polovině 13. století. A následný převod hradu 

na markraběte v roce 1348 mohl 
být tedy pouhou zeměpanskou re-
stitucí. Že se Jimram z Medlova 
dostal s litomyšlským klášterem 
do sporů ohledně území kolem 
dnešního Jimramova je velmi dob-
ře známo. Spor řešil v lednu 1269 
samotný král Přemysl Otakar II. 
a vytyčil tehdy i novou zemskou 
hranici.

Listina o Bystřici, která se hlásí 
do roku 1238, po tom všem vyzní-
vá poněkud jinak. Naznačovala by, 
že bystřický kostel byl starší než ty 

ostatní. Desátky těch nových ve svém újezdu totiž získal doubravnic-
ký klášter už privilegiem markraběte Přemysla z 29. července 1235. 
Takže by ta další listina, hlásící se k roku 1238, byla jaksi nadbytečná, 
jak upozorňuje Ivan Štarha. Pokud ale šlo o kostel starší, jenž se nyní 
dostal do sféry vlivu nově příchozího rodu, pak už má další listina své 
opodstatnění. 

17. HROZÍ  SPISOVATELŮM SLÁVA A BOHATSTVÍ? 

Karel Hynek Mácha nenašel na jednu z nejlepších básní našeho 
písemnictví nakladatele, proto vydal v roce 1836 svůj Máj vlastním 
nákladem v počtu 600 kusů. Dvacet zlatých si autor půjčil od přítele 
Eduarda Hindla. Kniha vyšla podle údajů historiků 23. dubna, i když 
podle Máchova dopisu Hindlovi se sázela už 30. března. Sbírku autor 
inzeroval v Květech a nabízel ji především známým vlastencům na 
venkově. Protože se bál, že o báseň nebude zájem, nabízel Máj coby 
„veršovaný románek“. Jeho přátelé také v několika dnech 350 kusů 
rozebrali. V květnu 1836 měl Mácha starost, co si počne se zbývají-
cími 250 kusy. Část nákladu pak vyměnil u knihkupce za jinou litera-
turu. Některé takto získané knihy posílal Hindlovi jako splátku dluhu. 
Roztrpčení nad ofi ciální kritikou i vlažným přijetím mladou generací 
společně s hmotnými starostmi vyplnilo poslední půlrok života, který 
Máchovi ještě zbýval…

Čelakovský si v r. 1840 stěžoval, že se za 11 let prodalo jen 300 

82                    83

Dvacetiletí mladého demokratic-
kého státu (1918-1938) znamenalo 
s bohatým politickým a společen-
ským životem rozvoj obecního kro-
nikářství. Přestože vládní nařízení 
rozvádějící stručný a jasný zákon 
naznačovala rámec obsahu, pro 
kvalitu a dokumentační význam 
zápisů byla klíčová osobnost kro-
nikáře. S přítomností školy se jím 
stával zpravidla učitel - správce 
školy, často i knihovník a  vzdělava-
tel  hasičů současně, jehož zásluhou 
se nám dostává pečlivých zápisů 
místního dění a ohlasů na události 
celonárodní. Nejen při neexistenci 
školy ale zastupitelstvo pověřovalo 
písmáckou činností  také rolníka, 
domkaře, hostinského nebo přímo 
starostu obce. 

„Konečně zastavilo se drtivé ko-
leso světových dějin, strašlivá daň 
krve a muk zplacena, národ čes-
koslovenský svobodně vydechl,.... 
Černožlutý drak byl sražen k zemi, 
zpuchřelá říše rakouská, založená 
na násilí a nespravedlnosti, rázem 
se rozpadla“ Podobenstvím rakous-
kého znaku orlice se zkázou draka 
vzpomíná kronikář z Boru na vznik 
Československa a konec „světo-
vé války“. Učitel František Kuda 
z Vítochova zase napsal: „Okovy 
zlomeny! Jsme svobodni! Nejsme 
už v Rakousku, jsme v Českoslo-
venské republice!“Přes zakládání 
pamětních knih od 20.let  se řada 
kronikářů k roku 1918 vracela ale-
spoň  zmínkou radosti nad nabytím  
svobody a jak píše řídící učitel ze 
Zlatkova: „osvobození od otroctví, 
které jej (český. národ ) 300 let 
rdousilo“, čímž je myšlen vývoj od 

porážky českých stavů na Bílé hoře 
v r.1620. Emocionálně podbarvené 
vzpomínky  na rok 1918 ovšem ne-
refl ektují některá nezpochybnitelná 
fakta - relativně hladké uvedení 
republiky v život převzetím práva 
a  správního pořádku monarchie, ať 
už se jedná o síť politických okresů,  
legislativu spolkovou či družstevní 
zákon z roku 1873.

V poločase existence První 
republiky prožíval mladý stát poli-
ticky nejklidnější a nejstabilnější 
období, včetně  vrcholu hospodář-
ské výroby. Náš region „Horácko“ 
poctil  svoji návštěvou 17.6.1928 
prezident T.G.Masaryk. Dojemné  
řádky pamětní  knihy Polomi  o 
dětech, které jely do Bystřice „na 
vyzdobeném žebřiňáku - všichni 
toužili spatřiti tatíčka Osvobodi-
tele“, jsou jedny z mnoha, které v 
kronikách vyjadřují  mimořádnou 
úctu chudého lidu k nejvyšší poli-
tické autoritě. K 10. výročí vzniku 
republiky probíhala také Výstava 
soudobé kultury v Brně, kam byly  
pořádány zájezdy  z některých obcí. 
„Že naše venkovany zajímal nej-
více na výstavě zařízený moderní 
elektrostatek , je pochopitelné“,  
zaznamenal kronikář v Brťoví.

V závěru 20.let a po celá léta 
30. se na venkov dostával feno-
mén tehdejšího pokroku - elekri-
zace. S odstupem desetiletí se to 
zdá úsměvné,  nicméně snahy o 
zavádění elektrického proudu často 
troskotaly na neústupnosti hospo-
dářů s benzínovými motory nebo 
mlátících obilí pomocí žentourů 
tažených koňmi. Jestliže například 
v Horní Rožínce  byla elektřina 

(2.)  - První republika: „zlatý věk kronikářství“
zavedena v roce 1928, v Rodkově 
se začalo svítit až po desetiletém 
úsilí v prosinci 1938.

S blížícím se 20.výročím trvání 
ČSR řada pamětních knih zachy-
tila pozorování polární záře v led-
nu 1938. „Lidé ji měli za znamení 
a říkali, že bude válka“, stojí ve 
vojtěchovské pamětní knize, avšak 
podobné formulace stejného ob-
sahu nebyly ojedinělé. V různém 
rozsahu, minimálně se zmínkami  o 
dvou mobilizacích, jsou pak zazna-
menány osudové události vrcholící 
Mnichovskou dohodou, která podle 
západoevropských představitelů 
politiky appeasemantu  (usmiřová-
ní Hitlera) měla zachránit Evropu 
před válkou. Slova kronik připo-
mínají  úsilí národa bránit  území a 
demokracii při zářijové mobilizaci: 
„...Nastupovali rychle, s pevným 
odhodláním bít se za svoji vlast“ 
(Rodkov).  Tragédií venkova však 
mimo úbytku mobilizovaných pra-
covních  sil byla zpožděná a třítý-
denními srpnovými dešti poškoze-
ná úroda a od června do listopadu 
1938 postupně vesnice zasahující 
nemoc dobytka - slintavka a kulhav-
ka, která se stala „místní pohromou 
hospodářství“, jak uvádí kronikář z 
Chlumu-Korouhvice, který ucho-
val vzpomínky i na osudové září 
po mobilizaci „...Co kdo měl síly, 
vynasnažil se pracovat a za součin-
nosti všech těch kteří tu zbyli v cha-
lupách se podařilo zaset a brambo-
ry vybrat. ... Vláda republiky jsouc 
zrazena od spojenců a tak vydouc 
marnost odporu proti  německé pře-
sile přistoupila na kladené územní 
požadavky, aby tak předešla zby-

tečnému krveprolití...“
S koncem První republiky se 

blížilo i přerušení  práce vesnických 
kronikářů. Rok 1938 byl na mnoze 
posledním záznamem. V dalších 
letech budeme v tak všeobecném 
rozsahu  kontinuální vedení zázna-
mů hledat již jen obtížně, o svo-
bodných podmínkách kronikářské 
práce nemluvě. 

Ukázka z obecní kroniky obce 
Olešínky. Zápis věnovaný návště-
vě T.G.M. v roce 1928 na Horácku. 
Na stránce je autentický Masary-
kův podpis, dodatečně pak byla 
provedena výtvarná výzdoba.

Příště: 3. Osudová léta naší 
minulosti aneb bílá místa pamět-
ních knih.

Nález z Nedvědice
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Nominovat se do Londýna bude také těžkéNa přeborech ČOS mládeže v šer-
mu v Bystřici rozhodoval slovenský 
trenér a rozhodčí Ing. Július Králik. 
Čtyři dny před tím se vrátil z Pekin-
gu, kde působil v technickém ředitel-
ství šermířské soutěže na olympiádě.

Co vás vedlo tak brzo po návratu k 
cestě z Bratislavy do Čech?

Máme s místním oddílem dlouho-
leté přátelské vztahy. Zúčastňují se 
našich soustředění v Šamoríně a my 
zase jejich v Bystřici. Takže, jak jsem 
trochu dostihl časový rozdíl spánku, 
spěchal jsem sem, za svými žáky.

Co bylo vaším hlavním úkolem na 
olympiádě?

Jako člen šestičlenného technic-
kého ředitelství jmenovaného F.I.E., 
bylo naším hlavním úkolem zorgani-
zovat průběh soutěží tak, aby odpo-
vídal časovému plánu hlavních po-
řadatelů her, šermířským pravidlům 
a požadavkům televize. Měli jsme k 
dispozici výkonnou výpočetní tech-
niku a pomáhal nám šedesátičlenný 
štáb čínských dobrovolníků. I domlu-
va v technickém ředitelství vyžadova-
la znalost angličtiny a francouzštiny. 
Přesto naše soutěže probíhaly velice 
dobře a dokonce byl šerm vyhlášen 
podle dosti náročného klíče pořadate-

lů 4. den jako nejúspěšnější sport.
V této komisi jste pracoval už v 

Athénách, tentokrát nebyly problémy 
žádné?

Ty se objevují vždycky. Tak na-
příklad jednou došlo k čtyřicetimi-
nutové prodlevě způsobené snahou 
komise rozhodčích určit k zápasům 
rozhodčí co nejpozději. Přitom obava 
z možného ovlivňování rozhodčích 
zákulisním jednáním byla zbytečná. 
Každá akce končící zásahem byla 
ihned promítána zpomaleně na velká 
plátna a rozhodčí měl možnost po-
čkat s rozhodnutím až poté. Dokonce 
každý závodník měl právo dvakrát 
za zápas požádat o eventuelní změ-
nu rozhodnutí na základě konzultace 
vrchního rozhodčího s rozhodčím u 
videa. Takže vrchní rozhodčí si bra-
li za svou čest rozhodnout vždycky 
správně. Taky nás mrzelo, že hlavní 
organizátoři sice zvýšili počet startu-
jících šermířů za dvou set na dvě stě 
dvanáct, ale počet medailí zůstal na 
deseti. Nebyla tedy vyhlášena soutěž 
družstev mužů ve fl eretu a družstev 
žen v kordu.

To je ale dosti výrazná změna proti 

Athénám.
Ano, ale logická při snaze neposti-

hovat stále stejné disciplíny. Zkraco-
vání intervalu přístrojů hlásících jako 
současné zásahy na obou stranách 
vede k tomu, že fl eret a šavle mužů se 
začínají podobat svým pojetím kor-
du. Pěknější boje jsou proto v těchto 
zbraních pozorovatelné u žen. Jejich 
pomalejší reakce a rychlost umož-
ňuje i nezasvěcenému divákovi vidět 

Ve dnech 16. -23. 8. 2008 se konalo soustředění šermířů fl eretem z ČR a SR. Účast byla 143 šermířů z toho 14 trenérů. Celkem se účastnilo 14 
klubů. Poslední den soustředění proběhly Sokolské přebory, jako otevřená soutěž. Zuzana Bukáčková, Kateřina Jakubcová, Jan Kurfürst ze Sokola 
Bystřice splnili roli favorita a svoje kategorie vyhráli.                  Vl . Kurfürst 

Soustředění šermířů fl eretem z ČR a SR

Ze střeleckého klubu
31. 8. 08 se na střelnici v Chocho-

luši uskutečnilo 4. kolo meziklubo-
vé soutěže. 

Zvítězil Jiří Zach z Bystřice, 2. mís-
to Pavel Pěch Slatina Brno a 3. místo 
Petr Michal z Mostiště, 6. místo Josef 
Roháček , 8. Oto Musil a 9. Vojtěch 
Čapka všichni z Bystřice. V doroste-
necké kategorii 9. Tomáš Smejkal. 

Celkově po 4 kolech: 1. Petr Kaman 
Žďár nad Sázavou, 2. Vladimír Mi-
chal Mostiště a 3. Jiří Zach Bystřice.
  7. 9. 08 Pernštejnský pohár: 1. Petr 
Kaman, 2. Jiří Materna, oba Žďár n. 
S., 3. Vladimír Michal, Mostiště. 

V neděli 28. září 2008 pořádá Orel Bystřice n. P. poutní autobusový zájezd 
do Vranova u Brna. Autobus odjíždí ze zastávky u kapličky v 6.25 hod, od 
parkoviště na náměstí u kašny v 6.30 hod, ze zastávky u gymnázia na Sídl. I. 
v 6.32 hod, ze zast. ZDARu Sídl. I. v 6.34 hod, z Pivonic v 6.40 hod a Leso-
ňovic v 6.47 hod. Cena jízdného je 150,- Kč. Přihlášky se přijímají v prodejně 
Textilní galanterie (tel. 566 552 201). Poutního zájezdu se mohou zúčastnit 
i nečlenové Orla.                                                                              Kučerová M.

pořádají výstavu prací žáků výtvarného oboru ZUŠ ze třídy 
Mgr. Marie Nedvědové

D I V Y    S V Ě T A
Výstava je přístupná v pondělí až pátek v 8.00 - 16.00 hodin, v neděli ve 14.00 - 17.00 hodin.

Výstava potrvá od 9. 9. 2008 do 1. 10. 2008 včetně.

Zveme všechny přátele výtvarného umění.

Orelský turistický oddíl naplánoval na neděli 5. října 2008 pěší celodenní 
pouť na Vranov u Brna. Pěší trasa začíná v Blansku a povede přes Vranov do 
České. Doprava do Blanska a zpět z Ćeské se uskuteční vlakem. Akce je ur-
čena rovněž pro širokou veřejnost, nečlenům Orla bude poskytnut příspěvek 
na dopravu ve výši 50% jízdného za předpokladu společné jízdenky. Sraz na 
vlakovém nádraží v Bystřici n. P. je v 6.20 hod. 

                  Kučerová M.

POZVÁNKY: OREL JEDNOTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEMPOZVÁNKY: OREL JEDNOTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Výtvarný obor Základní umělecké školy v Bystřici n. P.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická v Bystřici n. P.

Z bystřických střelců: 5. Jaroslav 
Nečas, 7. Jiří Zach, 8. Oto Musil, 10. 
Vojtěch Čapka. 

V dorostenecké kategorii: 1. Jana 
Michalová, 2. Kamil Vidlák, oba 
Mostiště, 3.  Tomáš Smejkal, 4. Ros-
tislav Karásek, oba Bystřice. 

14. 9. 08 Bystřická dokupovač-
ka: 1. Jiří Materna Žďár nad Sázavou, 
2. Roman Vyhlídal Kuřim, 3. Jiří 
Zach, 4. Jaroslav Nečas, 5. Oto Musil, 
8. Vojtěch Čapka, všichni Bystřice. 

V dorostencích: 1. Tomáš Smejkal, 
2. Rostislav Karásek oba Bystřice. 

                      Za SSK Vobr F. 

opravdu šerm. 
Mají podle vás naději slovenští 

a čeští šermíři startovat na londýnské 
olympiádě?

Jistě, naděje je vždycky, ale nebu-
de to reálnější proto, že tyto hry jsou 
v Evropě. Nominační kritéria zů-
stanou stejná a musí se pro to něco 
udělat a dosti obětovat. Vždyť nikdo 
nedokázal před čtyřmi léty odhad-
nout tak pronikavé zlepšení čínských 
borců i v našem sportu.

Rozmlouval Milan Peštál
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ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

• Hledáme brigádníky na rozvoz knih 
s vlastním autem. Tel.: 739 067 695. 
Vhodné i pro důchodce.

• Hledám ke koupi starší RD vhod-
ný k rekreaci, chalupu, chatu, used-
lost na Bystřicku, do 1,8 mil. Kč. 
Tel.: 608245425

• RYCHLÉ PŮJČKY! TEL.: 739 
097 053

PRODEJ UHLÍ - AUTODOPRAVA

�����

RYCHLOST, KVALITA, SPOLEHLIVOST

Jiří Korbička
Olešná 11
Nové Město na 
Moravě
Tel./fax: 566 616 672
Mobil: 603 269 384

Hnědé uhlí Ledvice, černé uhlí Ostrava, 
PL, kostkoořech Sokolov, brikety 

hnědouhelné.

Využijte možnost výhodného předzá-
sobení bez dlouhých čekacích lhůt na 

dovoz.

Nyní rozvoz z nově otevřeného 
skladu v Bystřici nad Pernštejnem!!!

Rybářství Velké Meziříčí, a.s.,
pstruhařské středisko Ujčov

NABÍZÍ
Pstruh duhový-živý: 110,- Kč/kg

Prodejní doba: Po-Pá 7 - 13 hod, So 9 - 13 hod.
Ujčov 94,  592 62 Ujčov

Email: pstruharstvi.ujcov@email.cz
www.rybarstvivm.cz

Telefon: 566 566 480   Mobil: 724 835 563
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