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Konečné ceny E-ON Energie, a.s. pro zákazníky

VÁNOCE 2007VÁNOCE 2007

I letos jsme prezentovali na 17. 
ročníku mezinárodního veletrhu turis-
tických možností REGIONTOUR 
letáky, pohlednice, mapy a další 
propagační materiály z grantových 
programů „Vysočinou za zdravím 
a poznáním“, „Návštěvnické centrum 
a informační systém cestovního ruchu 
Bystřicko“ a nově i z právě probíha-
jícího programu „Za poznáním Zubří 
země“. 

Veletrhu se město Bystřice n. P. 
zúčastnilo už potřetí, konkrétně zase 
pracovníci Turistického informačního 
centra. Ve dnech 10. až 13. ledna 2008 
tak prezentovali jak samotné město, 
tak i mikroregion Bystřicko a některé 
podnikatelské subjekty v rámci stánku 
kraj Vysočina.

Největšímu zájmu se těšil osvědče-
ný tip na výlety „Zubří zemí na kole 
i pěšky“, o něco méně „Bystřice nad 
Pernštejnem, ekologické exkurze 
– dotkněte se budoucnosti“ (ekolo-
gické exkurze pro žáky základních 
a středních škol), „Aktivní odpočinek, 

BYSTŘICE NECHYBĚLA 
NA REGIONTOURU

relaxace a sport“ (moderní sportovní 
hale v kombinaci s návštěvou okol-
ních sjezdovek či cyklotras) a „Mik-
roregion Bystřicko-ubytování“. 

Prezentovány byly i propagační 
materiály 17 obcí regionu, mapa 
mikroregionu Bystřicko a nejžáda-
nějším podpultovým zbožím byla 
série dvanácti erbovních pohlednic 
Bystřice (2 ks) a okolních obcí, kte-
ré o tuto prezentaci projevily zájem 
(Bukov, Dalečín, Dolní Rožínka, 
Nyklovice, Rozsochy, Rožná, Stří-
tež, Ujčov, Vír, Zvole).

Oblíbenou novinkou se stal leták 
„Sedm divů Bystřicka“, který vzni-
kl speciálně pro REGIONTOUR 
a také vyhlášení turistické soutěže 
„S Vodomilem Bystřickem 2008“.

Letošní účast na veletrhu sponzor-
sky podpořilo Pekařství Koudelka, 
do tomboly přispěly hodnotnými 
cenami Penzion Zubr z Ujčova, 
hospoda Pohádka z Hlubokého 
a Areál sportu Bystřice n. P.

Hynek JurmanMěsto Bystřice nad Pernštejnem vyhlásilo pro rok 2008 
tyto granty:
1. Počin přispívající k rozvoji sportovního života ve městě
-  objem fi nancí pro tento program je 800.000,- Kč
-  termín pro podání žádosti - 15. 2. 2008
-  informace Ing. Blanka Svobodová, telefon 566 590 355
2. Podpora aktivit zaměřených na mládež
-  objem fi nancí pro tento program je 200.000,- Kč
-  termíny pro podání žádosti - 15. 2. 2008
-  informace Ing. Blanka Svobodová, telefon 566 590 355
3. Počin přispívající k rozvoji kulturního a společenského
    života ve městě
-  objem fi nancí pro tento program je 200.000,- Kč
-  termíny pro podání žádosti - 15. 2 a 13. 6. 2008
-  informace paní Jitka Cisárová, telefon 566 552 376
4. Údržba majetku
-  objem fi nancí pro tento program je 300.000,- Kč
-  termín pro podávání žádosti - 31. 3. 2008
-  informace Ing. Ivan Buchta, telefon 566 590 333

V neděli 23. prosince 2007 v kos-
tele sv. Vavřince zvěstoval anděl 
Panně Marii narození Syna. 
Tak  takto začínala krátká scénka 
s vánoční tématikou dětí orelské-
ho hudebně dramatického oddílu. 
Scénka byla tentokrát v plně dív-
čím obsazení hraných rolí, ale také 

Vyhlášení grantových programů Města 
Bystřice nad Pernštejnem

komentátora a zpěváků. 
Vedení Orla děkuje touto cestou 

všem členům oddílu, jejich vedou-
cí ses. J. Čechové a hudebnímu 
doprovodu za celoroční činnost 
a přeje jim do nového roku hod-
ně tvůrčích nápadů a úspěšných 
vystoupení.               Kučerová M.
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VYUŽIJTE ZIMNÍCH SLEVVYUŽIJTE ZIMNÍCH SLEV

���������������	
���������������������
�����������������	�����
�������
��������������� ��!"���!
�	���	�����������#�����$�	��!��	�%�
�
&!
�	������������$#
���'���"�������
�������
��(����)�
&��*����"�������	�(	��������
�	�(	��������������� �
&��#*�"�����������������������������������������������������������������������������������+���������������������������
&�
#��"��,-,���-,���������������� ������&�����
����
��
&����
�.����� ������&����
�����/�
��'!
��$	�)�
&�#��
$�*�� ������&���	���/�����
���"��
&���
�
�!
�������0���*����������!������
��� &������
�(!"�#*������!
����
� ������&��#��!"�0��/�����0����!�"�
�
� ������&�����
�����$#
���
�
1
��� ���������������	��!�����$�����������(�������2���*�	����1�
� ��$���&3��!#���&-������	�44���
�

�����������
��5�����������������
������������������������������������������������
�������� �����
�����������������
������!
����"���#��$���������������� ����$��� ������%�������������
����������
��6!�����&������!��������#�������
�����������
��������!�������!
�����$������������������������
��
��7��#��������#�87%�7��$������������
��9��"��������
����:��
����������&�����$�������'�
�

���!�� ����!�������������������"��������#���������
������������������
����������������������
��������	
��������������������� � �����
���
�����
�������;�������������������������+�
����9<=�<>?�@AB�
C!����A>?%�??<><�� � � �����������������������
�����������;�����������������������������������+�
����9<=�<>?�@DA�
�
(���������������
����������EEE��������

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
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 POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Co Vám Czech POINT nabízí nového od 1.1.2008?

Do konce roku 2007 byl český podací, ověřovací a informační národní 
terminál pod názvem Czech POINT vybaven:

1. VÝPISEM Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
 
2. VÝPISEM Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

3. VÝPISEM ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Od 1.1.2008 se uvedená služba rozšířila o výpis z rejstříku trestů:

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ - žadatel nemusí dokládat kolek

Co dostanete?                      - Ověřený výpis z rejstříku trestů 
Co musíte doložit?               - Platný doklad totožnosti
Kolik to bude stát?               - 50,-Kč za celý výpis, kolek nedokládáte!!!

Všechny uvedené výpisy získáte na počkání na

Obecním živnostenském úřadě
Bystřice nad Pernštejnem

Příční ul. 405 – 2. poschodí
593 01 Bystřice n.P.  

Poslední dobou se stále čas-
těji na domech ve vlastnictví 
města objevují nainstalované 
satelity. Vedení města upozor-
ňuje nájemníky, že k instalaci 
takového zařízení je nutno zís-
kat územní souhlas a souhlas 
majitele nemovitosti. Bez tako-
vého povolení není možno sate-
lit namontovat ani na balkon ani 
na fasádu domu.

Děkujeme za pochopení.
Město Bystřice n.P.

odbor bytového hospodářství

INFORMACE PRO 
NÁJEMNÍKY 

OBECNÍCH BYTŮ

pro děti a mládež na první lyžařské 
závody pořádané orelskou jedno-
tou ve slalomu. Závod se uskuteční 
v sobotu 2. února 2008 na sjezdov-
ce v Karasíně. Svoji účast je třeba 
nahlásit nejpozději do čtvrtka 
31. 1. 2008 na tel. 723078878 pro 
zařazení do věkových kategorií. 

Sraz závodníků je v sobotu od 
7.30 do 8.00 hod, začátek závodu 
v 8.00 hod. Pořádání akce zcela 
závisí na sněhových podmínkách.

                              Kučerová M.

Narození

ŘÍJEN 2007
  8.10. Ondřej Cacka

LISTOPAD 2007
   1.11. Josephine Švestková - Oudahar
  1.11. Marek Hejzlar
  6.11. Jakub Janík
26.11. Pavel Šilhán
29.11. Matěj František Prosecký

Jubilanti

ÚNOR 2008
Josef Křenek                87 let
Milada Nedělová         85 let
Josefa Hoffmannová   80 let
Antonín Kříž Ing.        80 let
Zdeněk Polášek           75 let
František Láznička      70 let
Josef Mikše                 70 let
Josef  Rotkovský         70 let

Úmrtí

25.11. Emílie Rotkovská
17.12. Jarmila Sudová
19.12. Emilie Benešová
24.12. Marie Lázničková
29.12. Josef Kinc
30.12. Ludmila Elčknerová

POZVÁNKA

POPLATEK ZA SVOZ POPLATEK ZA SVOZ 
ODPADU 2008ODPADU 2008

Na základě Obecně závazné vy-
hlášky města Bystřice n. P. č. 6/4 
upozorňujeme občany, že poplatek 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
je pro rok 2008 450,- Kč na osobu.

Poplatek je možné zaplatit na poklad-
ně MěÚ.

Termíny jsou pro:

•  integrované obce      do 31.03.2008
•  ulice Lipová, Višňová, Jívová, Topo-

lová, Nádražní         do 30.04.2008
• ulice Hornická, Spojovací, Okružní, 

Novoměstská                    31.05.2008
•  ostatní ulice               do 30.06.2008

Bezhotovostní platba: 

Číslo účtu:               19-627751/0100
Variabilní symbol:           315001337
Specifi cký symbol:  vaše rodné číslo

Elektronické úřady Czech POINT

Výbor SK Bystřice zve tímto všechny své členy na valnou hromadu, která 
se koná v sobotu 22.12. v hostinci Na Síti od 10:00 hod. 

Účast nutná! 
Program: volba komisí, hodnocení sezony (sportovní, ekonomické), změna stanov, 

volba nového výboru a diskuse.
SK Bystřice n.P.

Pozvánka na valnou hromadu



 ZPRÁVY Z MĚSTA
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Jaký byl rok 2007
Začátek nového roku je nejvhod-

nější dobou pro rekapitulaci toho 
minulého. Asi nejvíc problémů při-
neslo našim občanům uzavření „jed-
nosměrky“ na ulici Nádražní vinou 
zborcení opěrné zdi. Ve spolupráci 
s krajem Vysočina, Správou a údrž-
bou silnic a fi rmou Colas došlo 
k výstavbě nové opěrné zdi a položení 
nového asfaltového koberce, vše cca 
za 6 miliónů korun z krajského roz-
počtu. Omezení dopravy přinesla 
i rekonstrukce kanalizací a vodovodů 
na ulicích Novoměstská, Dr. Veselé-
ho, Příční, Tyršova. Zde práce pro-
běhly celkem bez potíží, ale posun 
prací do podzimních měsíců nám 
znemožnil opravu komunikací. Pro-
to jsou v letošním roce naplánovány 
opravy komunikací a chodníků na 
ulicích Novoměstská a Dr. Veselého 
s tím, že zahájit by se měly hned v jar-
ních měsících. Částka za rekonstrukce 
kanalizací, když k tomu připočteme 
ještě rekonstrukci kanalizace na ulici 
Višňové (i zde dojde v letošním roce 
k rekonstrukci chodníků), se blíží ke 
dvaceti miliónům korun, z nichž pou-
ze jednu třetinu hradilo město. 

V hodnocení minulého roku stojí 
za připomenutí rekonstrukce chodní-
ků a silnic ve městě. Opravy se týkaly 
silnice a parkoviště na ulici Jívova, 
Dr. Veselého – 1 etapa, Ant. Štourače 
část chodníku na ulici Tyršova, Jívová 
a Nádražní, odstavné plochy na ulici 
Spojovací v celkové hodnotě přes 
10 miliónů. K tomu je nutné ještě při-
počíst komunikace v našich místních 
částech – pokračování chodníku Rov-
né – Divišov za částku přes 2 milióny 
korun (z toho 75 % hrazeno ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury), 
rekonstrukce místních komunikací 
v obcích Pivonice, Dvořiště, Karasín 
a Domanín – vše za více než 1 milión 
korun. 

V minulém roce jsme také 
pokračovali v revitalizaci bytových 
domů, což pocítil „sedmivchoďák 
a dvouvchoďák“ na ulici Okružní, 
kde došlo k zateplení, opravě balkó-
nů, výměně oken a vchodových dveří 
(22 miliónů Kč) a také dům s pečova-
telkou službou, kde došlo k výměně 
oken (4,5 mil. Kč – dotace minis-
terstva fi nancí). Proběhla také pátá, 
poslední etapa rekonstrukce muzea 
za 4,5 miliónů korun (z toho 4 milió-
ny dotace z ministerstva fi nancí), kdy 
došlo k dokončení stavebních úprav 
na půdě, vybudování konzervátorské 
dílny, depozitáře a dokončení úprav 
výstavních prostorů, čímž vznik-
lo unikátní dílo. Nemohu nezmínit 
i změny na ZŠ TGM. Byla dokon-
čena rekonstrukce tělocvičny, když 
původní malá tělocvična byla zbou-
rána a vystavěna zcela nová, ve velké 
tělocvičně se opravila střecha, vymě-
nila okna, řešilo se vytápění a akusti-
ka – to vše za 11 miliónů Kč (z toho 
7,5 miliónu dotace). Škola byla také 
nově připojena na systém centrální-
ho zásobování teplem z biomasové 
kotelny a byla provedena kompletní 

rekonstrukce systému ústředního vy-
tápění včetně systému měření a re-
gulace – vše za 6,6 miliónu korun 
(z toho 4 milióny dotace). Před obě-
ma základními školami byly upra-
veny venkovní prostory za bezmála 
1 milión korun. Velkou, ale velmi 
potřebnou investicí byla také výstav-
ba veřejného vodovodu do obce Víto-
chov – cena přes 10 miliónů korun, 
z toho 7 miliónů činila dotace.

Pro naše nejmenší občany jsme 
nákladem 900 tisíc Kč zrekonstru-
ovali sociální zařízení v budově MŠ 
Pohádka na Nádražní ulici, vyměnili 
vstupní dveře a okna v kuchyni na 
MŠ Čtyřlístek na Okružní, bezba-
rierový přístup a opravu ústředního 
topení v MŠ Korálky v celkových 
nákladech přes 1 milión Kč. Pro ty 
ostatní byl upraven prostor dětských 
hřišť na Voldáně a Černém vršku 
nákladem 200 tisíc Kč.

Nelze se nezmínit o dokončení 
rozšíření hřbitova včetně nové zdi 
– vše za 7 miliónů korun. V minulém 
roce byla také zkolaudována čistírna 
odpadních vod v celkové hodnotě 
120 miliónů korun (podíl města 32 

miliónů Kč). 
Nově byla instalována svítidla 

v oblasti ulic Vírská, Na Kameníku 
a Na Cihelně včetně reproduktorů 
místního rozhlasu a nově vyměněna 
svítidla na ulicích R. Vaška, Tyršova, 
Příční, Zahradní a Kulturní. S tím bylo 
spojena i oprava rozvaděčů veřejného 

osvětlení v oblasti Koželužská, Černý 
vršek, Spojovací, Nádražní a Voldán. 
Celkové náklady na tyto práce se blíží 
k miliónu Kč. 

Věříme, že občané také ocení nově 
namontované čekárny městské hro-
madné dopravy, jejichž náklad nece-
lého čtvrt miliónu není také zanedba-
telný. 

V závěru roku si snad všichni vši-
mli také změny ve vánočním osvětle-
ní města, které jsme v loňském roce 
omladili nákladem 200 tisíc Kč.

Rád bych se zmínil i o věcech, 
které neproběhly zcela podle našich 
představ, ale i to patří k životu. Jak se 
říká, kdo nic nedělá, ten nic nezkazí. 
Co mě osobně nejvíce mrzí je to, že se 
nám nepodařilo v minulém roce získat 
dotaci na výměnu oken a zateplení 
obou našich základních škol. Snaží-
me se to ze všech sil napravit a opět 
žádáme o dotaci z operačního progra-
mu životního prostředí s uzávěrkou na 
konci ledna 2008. Pevně věříme, že 
tentokrát uspějeme. Určité problémy 
jsou i s výše zmiňovanou rekonstrukcí 
vytápění na ZŠ TGM, ale i zde pracu-
jeme na odstranění nedostatků. Trošku 
nás zaskočilo v minulém roce i počasí, 
a to v případě „rozvrtaných“ ulic Dr. 
Veselého a Višňové. Zde je, bohužel, 
nutné počkat s položením dlažby nebo 
asfaltu na jaro z důvodu řádného usa-
zení podloží po předchozích výko-
pech. Hned jak to počasí dovolí, vrh-
neme se na úpravu chodníků a silnic 
v těchto ulicích.

Jak je vidno z výčtu, Bystřice 
v minulém roce žila, budovala a zís-
kávala prostředky z cizích zdrojů. 
Přejme si, abychom takto pokračova-
li i v letošním roce.

Je toho hodně co se za loňský 
rok podařilo. Je jenom na škodu, že 
někteří naši občané se již na těchto 
věcech, které mnohým z nás zpříjem-
ňují život, vyřádili a již se jim poda-
řilo mnoho z nich svévolně a přímo 
úmyslně poškodit. Ať se již jedná 
o odpadkové koše, lavičky, vánoční 
osvětlení, osvětlení u polikliniky, ale 
i o nové čekárny. Kdyby takovýchto 
nebylo, o co by naše město bylo krás-
nější.           Josef Vojta, místostarosta

Nesprávné parkování vozidel
Vážení spoluobčané, jako každý 

rok, tak i letos bych chtěl říci pár slov 
majitelům vozidel o ohleduplnosti 
k ostatním spoluobčanům při parko-
vání svých „miláčků“. Je pravdou, že 
každý chce mít svoje auto pod dohle-
dem, aby se mu nic nestalo, ale par-
kovat a stát na místech, která k tomu 
nejsou určena, je v rozporu se záko-
nem. Naše město není veliké, lidé se 
vzájemně znají, a proto bych chtěl 
majitelům vozidel připomenout, že 
stání na nezpevněné, resp. na travnaté 
ploše, jakož i stání na chodníku, může 
přivést majitele vozidla do nepříjem-
ností. Takového porušení zákona se 
může stát předmětem správního říze-

ní, na jehož konci bude rozhodnutí o 
uložení pokuty.

Jak již bylo uvedeno výše, nepo-
volené stání vozidel je kvalifi kováno 
jako porušení obecně závazné vyhláš-
ky města nebo zvláštního právního 
předpisu, přičemž na takové proti-
právní jednání pamatuje přestupkový 
zákon možností udělení pokuty až do 
výše 30.000,- Kč. 

Všem majitelům vozidel a řidičům 
bych chtěl touto cestou popřát do 
nového roku hodně kilometrů bez 
kolizních situací, špetku ohledupl-
nosti a vzájemné slušnosti.  

Jiří Daniel 
odbor dopravy a SH    
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ZPRÁVY Z MĚSTA 

Ochrana člověka za mimořádných událostí -1.
ÚVOD

Lidstvo se od svého vzniku muse-
lo v zájmu své existence vypořádávat 
s různými nepříznivými vlivy, které 
ovlivňovaly a nadále ve velké míře 
ovlivňují jednání a konání člověka.
Zdroji, které ohrožují lidské životy, 
hmotné a kulturní statky a životní 
prostředí, jsou vlivy (hrozby a násled-
né ohrožení) narušující společenské, 
technologické a přírodní systémy. 
Působení negativních vlivů na zmiňo-
vané systémy má za následek živelné 
pohromy, průmyslové havárie a vznik 
dalších mimořádných událostí. Úsilí 
člověka podřídit si přírodu i za cenu 
porušování přírodních zákonů vytvá-
ří prostředí podle vlastních představ, 
kdy jsou prosazovány především hos-
podářské zájmy bez ohledu na ostatní 
složky živé i neživé přírody a celko-
vého stavu ekologie krajiny. Vlivem 
nadměrných požadavků člověka na 
přírodu a nevhodných zásahů do pří-
rodní rovnováhy dochází k obrovské-
mu zatížení ekosystémů a ke vzniku 
živelných pohrom.

V posledních desetiletích však 
lidstvo čím dále, tím více ohrožují 
i další mimořádné události,na které 

musí být připraveno reagovat a v sa-
mé podstatě mohou být ničivěj-
ší, než jakákoliv živelní pohroma. 
S rozvojem průmyslu a celkového 
rozvoje hospodářství v průmyslových 
státech, s rozšiřováním chemického 
průmyslu, rozvoje a vývoje nových 
chemikálií vzniká i nebezpečí úni-
ku nebezpečných látek do životního 
prostředí. Mimořádné události však 
mohou vzniknout v lokálním rozsahu 
i při provádění běžné činnosti obyva-
telstva, např. při haváriích vozidel na 
komunikacích, haváriích na železnici, 
ale také vlivem teroristických akcí.

Z výše uvedeného textu vyplývá, 
že je potřebné nepodceňovat mimo-
řádné události, důsledně se na ně 
připravit, protože svou vlastní připra-
veností můžeme lépe překonat strach 
a paniku, které při takových událos-
tech vznikají. Aniž si to uvědomuje-
me, připravený člověk dokáže reálně-
ji posoudit vzniklou situaci, dokáže 
pomoci nejen sobě, ale i svým blíz-
kým, sousedům, spolužákům.

Téma je motivačním vstupem do 
celé problematiky ochrany člověka 
za mimořádných událostí. Sezna-
muje žáky se základními pojmy, 

s druhy a příklady mimořádných udá-
lostí, stručně je informuje o úkolech 
a opatřeních vyplývajících z nové 
právní úpravy v oblasti ochrany oby-
vatelstva v České republice a ukazuje 
na aktivní roli člověka k sebeochraně 
a vzájemné pomoci při překonání 
hrozících nebo nastalých mimořád-
ných událostí.

ZÁKLADNÍ POJMY
Ochrana obyvatelstva - plnění 

úkolů civilní ochrany, zejména varová-
ní, evakuace, ukrytí a nouzové přežití 
obyvatelstva a další opatřeni k zabez-
pečení ochrany jeho života,zdraví 
a majetku.

Mimořádná událost - škodlivé 
působení sil a jevů vyvolaných čin-
ností člověka, přírodními vlivy,a také 
havárie, které ohrožují život, zdra-
ví, majetek nebo životní prostředí 
a vyžadují provedení záchranných 
a likvidačních prací.

Integrovaný záchranný systém 
- koordinovaný postup jeho složek 
při přípravě na mimořádné události 
a při provádění záchranných a likvi-
dačních prací.

Záchranné práce - činnost k od-

vrácení nebo omezení bezprostřední-
ho působení rizik vzniklých mimo-
řádnou událostí, zejména ve vztahu 
k ohrožení života, zdraví, majetku 
nebo životního prostředí a vedoucího 
k přerušení jejich příčin.

Likvidační práce - činnost k od-
stranění následků způsobených mi-
mořádnou událostí.

Havárie - mimořádná událost 
vzniklá v souvislosti s provozem 
technických zařízení a budov, užitím, 
zpracováním, výrobou, skladováním 
nebo přepravou nebezpečných látek 
nebo nakládáním s nebezpečnými 
odpady.

Krizová situace - mimořádná udá-
lost, při níž je vyhlášen stav nebezpe-
čí nebo nouzový stav, stav ohrožení 
státu nebo stav válečný ( tj. „krizo-
vé stavy“). Jedná se o takové stavy, 
kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit 
nebo způsobené následky odstranit 
běžnou činností správních orgánů 
a složek integrovaného záchranného 
systému.
Čerpáno z materiálů MV-generálního 

ředitelství HZS ČR

lo na silvestrovské oslavy, vyjela 
jednotka ke dvěma případům. 

V prvním případě došlo ke 
zkratu na sloupu vysokého napětí 
v obci Sulkovec. 

Jednotka provedla zajištění pro-
storu do příjezdu poruchové služ-
by E.ON.

Druhým případem byla pomoc 
ZS při snášení pacienta v obci 
Domanín.

Za měsíc prosinec došlo i k ně-
kolika dopravním nehodám. Jedna 
z vážnějších se stala na silnici č. 19 
u obce Rovné, kdy došlo k čelnímu 
střetu dvou vozidel a ke zranění 
jedné osoby.

V té době došlo k druhé dopravní 
nehodě u obce Vír. K této události 
byla povolána KOPISem Jihlava 
jednotka SDH Bystřice n. P. 

Statistika výjezdů HZS za rok 
2007

V roce 2007 se jednalo o 32 
požárů, 72 dopravních nehod, 90 
technických pomocí, 7 technolo-
gických pomocí, 12 úniků nebez-
pečných látek, 8 planých poplachů 
a 7 prověřovacích a taktických 
cvičení.

Celkový počet je 228 výjezdů 
jednotky HZS kraje Vysočina PS 
Bystřice n. P. na likvidaci událostí.

HZS kraje Vysočina
PS Bystřice n. P. 

Události  HZS Bystřice n.P.

V období od 1.12. do 31.12.2007 
došlo na Bystřicku k 17 událos-
tem za přítomnosti Hasičského 
záchranného sboru z Bystřice nad 
Pernštejnem. Z těchto událostí bylo 
7 dopravních nehod, 3 technické 
pomoci, 5 požárů, 1 únik nebez-
pečné látky a 1 planý poplach.

Výběr některých událostí:
4. prosince 2007 se v ranních 

hodinách občané Bystřice n. P. 
zalekli houkání sirény. Byl nahlá-
šen požár v lese u Bratrušína. Po 
příjezdu jednotky HZS bylo zjiš-
těno, že se jedná o pálení klestí 
v lokalitě Hora. Přivolávaná místní 
jednotka SDH byla proto odvolá-
na. Jednalo se o planý poplach.

O vánočních svátcích dne 25. 
prosince došlo v nočních hodinách 
k požáru dřevěné chatky v obci 
Dolní Rožínka. Požár likvidovalo 
5 hasičských jednotek.

Náročným zásahem byl požár 
rodinného domku v Rovečném dne 
30. 12. 2007.

Požár byl v nočních hodinách, za 
ztížených klimatických podmínek 
a jednalo se o požár skrytý. Hasiči 
museli ohniska v konstrukcích stěn 
a stropů likvidovat za použití vel-
kého množství dýchacích přístrojů. 
Likvidace se kromě HZS zúčastni-
ly další čtyři jednotky SDH.

Poslední den v roce, kdy se mno-
ho našich spoluobčanů připravova-

TAJEMNÍK  MĚSTSKÉHO  ÚŘADU  BYSTŘICE  NAD  PERNŠTEJNEM
Masarykovo nám. 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

VYHLAŠUJE 
dle zák. čís. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků, v platném znění
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka MěÚ 

v Bystřici nad Pernštejnem 
zařazeného do odboru správy majetku a investic

 Požadavky:
SŠ nebo VŠ vzdělání technického zaměření – stavební zaměření výhodou
splnění zákonných předpokladů zájemce dle ust. § 4 zák. čís. 312/2002 

Sb. v platném znění
praxe v oboru výhodou

dobrá znalost a dovednost  práce na PC
ŘP skup. B

morální bezúhonnost
 nástup možný ihned,  nejpozději ve 2. čtvrtletí 2008
Platové podmínky se řídí zák. čís. 262/2006 Sb., práce  ve znění pozděj-
ších předpisů,  nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády 
č. 469/2002 Sb., v platném znění, platové zařazení – 9. platová třída

 
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO:      15. února 2008 

- písemně na adresu: MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, Masarykovo 
nám. 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, k rukám tajemnice

- e-mail: spatkova.tajemnik@mu.bystricenp.cz
- v přihlášce musí být uvedeno : jméno, příjmení, titul,  datum a místo 

narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského 
průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího stát-
ního příslušníka, datum, podpis zájemce a telefonní spojení

- k přihlášce připojte životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání

Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku zařadit 
do výběrového řízení. Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje 
právo zrušit výběrové řízení !!!

(Pokračování v dalším čísle novin 
Bystřicko)
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ZPRÁVY Z RADNICE A ZAJÍMAVOSTI

Na pozadí růstu cen silové elek-
třiny a na základě nejnovějšího roz-
hodnutí Energetického regulačního 
úřadu k regulovaným součástem cen 
stanovuje společnost E.ON Energie, 
a. s. konečné ceny jednotlivých pro-
duktů pro tarifní zákazníky na rok 
2008.

Celkové průměrné zvýšení cen 
elektřiny u společnosti E.ON Ener-
gie, a. s. činí při zahrnutí všech sou-
částí u tarifních zákazníků 11,1%. 
Celková cena elektřiny pro zákaz-
níky se přitom skládá z neregulo-
vaných součástí ceny, jako je cena 
silové elektřiny a služby (55% z cel-
kové platby), z regulované platby za 
dodávku elektřiny a přenos (přibližně 
45% celkové platby) a z odpovídají-
cí daně z přidané hodnoty. Mimo to 
se pro konečné zákazníky v cenách 
projeví i nová ekologická daň, která 
zvýší cenu elektřiny přibližně o další 
1 %. 

Nejpodstatnějším důvodem cel-
kového růstu ceny elektřiny pro 
zákazníky je značně se zvyšující 
nákupní cena silové elektřiny. Elek-
třina se stále více stává běžným 
obchodním zbožím, jehož cena se 
i v České republice řídí podle nabíd-
ky a poptávky na evropských trzích 
a je tak závislá na specifi cké situaci 
na trhu. Cenu na burze určuje nabíd-
ka a poptávka. Tyto pořizovací ceny 
nejsou ze strany E.ON Energie, a.s. 
ovlivnitelné a musí být s ohledem na 
tržní pravidla postoupeny zákazní-

E-ON Energie, a. s. oznamuje konečné ceny pro tarifní zákazníky E-ON Energie, a. s. oznamuje konečné ceny pro tarifní zákazníky 
pro svou distribuční oblastpro svou distribuční oblast

kům. „Vzestup cen na nově otevřené 
Pražské energetické burze, za které 
musíme nakupovat svou elektřinu, 
je důkazem zvyšující se poptávky 
po elektřině v celé Evropě. Toto je 
patrné i na vývoji cen na evropských 
energetických burzách, na nichž se 
s elektřinou obchoduje většinou za 
vyšší ceny než v Čechách,“ vysvět-
luje předseda představenstva společ-
nosti E.ON Energie, a.s. Michal Šaf-
ář. „Stále se zvyšující poptávka oproti 
nabídce vede k nárůstu cen na úrovni 
velkoobchodních cen silové elek-
třiny, které v Čechách u některých 
produktů vzrostly meziročně až o 22 
%. Zvláštnosti, jako struktura zákaz-
níků nebo zastoupení průmyslu, pro-
to mohou u některých produktů vést 

k rozdílným cenám mezi regiony. 
Jsme ale přesvědčeni, že svým zákaz-
níkům nabízíme kvalitní a spolehlivé 
služby za přiměřenou cenu. Nejsme 
levným poskytovatelem, který těží 
z krátkodobých mediálních efek-
tů, nýbrž dlouhodobým a stabilním 
partnerem, který svým zákazníkům 
pomáhá optimalizovat spotřebu elek-
třiny, lépe řídit množství její spotřeby 
a tím i snižovat jejich faktury za elek-
třinu. Zvýšení efektivnosti u našich 
zákazníků proto pro nás má maxi-
mální význam, který chceme podpo-
řit mnoha opatřeními,“ doplňuje dále 
Michal Šafář. 

To, že tento přístup oceňují i zákaz-
níci, dokazuje, že i přes zvyšující se 
konkurenci si společnost E.ON Ener-

gie, a. s. dokázala udržet své posta-
vení na trhu s elektřinou a integrací 
plynárenského distributora Jihočeské 
plynárenské, a. s. v červenci letošní-
ho roku dále budovat svou pozici i na 
trhu s plynem. V rámci své činnosti 
skupina E.ON Czech nabízí jako 
jediný velký dodavatel energií v Čes-
ké republice elektřinu i plyn z jedné 
ruky. „Mohli jsme se dobře etablovat 
na českém trhu s plynem a pro reali-
zaci svého cíle se snažíme také dále 
budovat své plynárenské portfolio. 
Předpokladem je ale fl exibilní přístup 
k zásobníkům plynu,“ říká místo-
předseda představenstva společnosti 
E.ON Energie, a. s. Radek Lucký 
a doplňuje. „Ten, kdo požaduje kon-
kurenci, ji musí také podporovat. Zde 
se dle našeho názoru jednoznačně 
otvírá prostor pro konání politických 
představitelů.“

Energetická skupina E.ON v Čes-
ké republice patří do skupiny E.ON 
Energie AG. E.ON Energie AG je 
největší soukromý poskytovatel ener-
getických služeb v Evropě a zásobuje 
elektřinou a plynem asi 15 milionů 
zákazníků. Česká energetická skupi-
na E.ON zásobuje elektřinou v již-
ních Čechách a na jižní Moravě 1,4 
milionu zákazníků a tím má podíl na 
trhu ca. 20 %. V oblasti plynu dispo-
nuje více jak 4.000 km dlouhou sítí 
a zásobuje 110.000 zákazníků plynem 
v jižních Čechách. Odbyt plynu činil v 
roce 2006 přibližně 397 mil. m3. 

Vladimír Vácha, tiskový mluvčí
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A co jsme doposud zjistili? Poda-
řilo se nám nalézt a hlavně určit již 
675 druhů hub. To je přehled, kterým 
se nemohou pyšnit leckteré chráněné 
oblasti (tak např. v CHKO Labské 
pískovce, kde jsem také pracoval, 
bylo dosud rozpoznáno necelých 630 
druhů hub). Z tohoto počtu je plných 
39 druhů zapsáno v Červeném sezna-
mu hub České republiky.

A nyní konkrétněji. Po celém úze-
mí se vyskytuje řada druhů, například 
muchomůrka červená, suchohřib 
hnědý, penízovka kuželovitá a pení-
zovka máslová (obě jedlé, houbaři 
nesbírané, a velmi hojné; ale o tom 

P O V Í D Á N Í  O  H O U B Á C H
1. Mykofl oristický výzkum 

Pernštejnskobystřicka.

Pro odlehčení od věcí veřejných, 
starostí a vůbec běžného života plá-
nujeme zveřejňovat i oddechové 
čtení pro zájemce o přírodu, hlavně 
o houby. I když podtitulek prvního 
čtení zní téměř výhružně odborně, 
bude to o tom, co je známo a poznáno 
o houbách v našem kraji obecně.

Systematicky se v historii o hou-
bovou fl óru naší části Horácka nikdo 
nezabýval. Je znám jen jeden článek 
z 30. let 20. století od O. Mrkose, 
a to jen z okolí Maňové. Další zprávy 
jsou útržkovité, neúplné. Pro případ-
né zájemce o historii botanického 
i mykologického průzkumu odkazuji 
na přehled, který jsem vypracoval a je 
uložen v městském muzeu.

Od roku 1982 se věnuji spolu 
s manželkou průzkumu rostlin 
a hub. Vymezili jsme si území 
o rozloze přes 200 km2, rozprostírají-
cí se zhruba mezi Dolní Libochovou 
a Doubravníkem na jihu a mezi obci 
Zubří a Vírskou přehradou na severu. 
Pracovně máme území rozdělené na 
32 „polesí“ a ostatní plochy („neles“). 
Každé území má svůj samostatný 
seznam.

někdy jindy), čechratka podvinutá 
(ještě před 40 roky v knihách uváděná 
jako jedlá, nyní je v kategorii jedova-
tých hub; ale i o tomto někdy jindy), 
lištička pomerančová, krásnorůžek 
lepkavý a některé další. Nejpočetněji 
jsou zastoupeny rody holubinka (39 
druhů) a helmovka (37 druhů). A z 
těch nejvzácnějších lze uvést: kuřát-
ka zakouřená (v Červeném seznamu 
uvedená jako snad vyhynulá v ČR 
s posledním záznamem v roce 1961 
- byla nalezena v roce 2004 v suché 
trávě pod hrází odkalovací nádrže 
v údolí Nedvědičky severně od Rož-
né-Dvořišť). Na větvičce vrby u Hor-

ní Rozsíčky byla nalezena masenka 
lišejníkovitá. Poprvé byla tato houba 
v ČR nalezena v CHKO Šumava 
(Soběslavská blata) v roce 2000, 
o tři roky později pak u Horní Roz-
síčky. Dnes je známa ještě třetí loka-
lita v rezervaci Postřekovské rybníky. 
Kromě našeho naleziště jsou obě 
dvě další stanoviště této houby přís-
ně chráněnými rezervacemi. A pro 
doplnění ještě další houby, které jsou 
v naší republice na seznamu kriticky 
ohrožených hub, a které byly v našem 
kraji nalezené: šťavnatka básnická 
(mezi Věžnou a osadou Suché Lou-
ky) a lysohlávka tmavohnědá (mezi 
obcemi Rovné a Domanínek). Zde 
bych doporučil příslušným orgánům 
ochrany přírody (městský úřad), aby 
alespoň dvě až tři lokality s vzácnými 
ekosystémy mykofl óry zaregistro-
val jako významný krajinný prvek 
a byl konzultantem při hospodaření 
na těchto plochách.

Vzhledem k rekonstrukci budovy 
městského muzea jsme v roce 2007 
nepořádali mykologickou výstavku 
s poradnou. V tomto roce by se to 
mohlo povést. Vždyť v roce 2006, 
kdy byla výstavka naposledy, bylo 
demonstrováno přes 130 druhů hub.

Jaroslav Čáp, Rožná-Dvořiště

Složení ceny elektřiny pro konečné zákazníky nn v roce 2008

Ilustrační foto Jiří Binder
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Internetové kurzy pro rodiče a seniory
Vážení spoluobčané. Na ZŠ 

Nádražní jsme pro Vás připra-
vili další cyklus počítačových 
kurzů s názvem Internet spo-
juje generace. Tyto kurzy jsou 
určeny jednak spoluobčanům 
v důchodovém věku a také rodičům 
s dětmi předškolního a školního 
věku. Naší snahou je pomoci Vám, 
kteří jste nedostali šanci naučit se 
pracovat s počítačem, a nemůžete 
proto   využívat obrovské množství 
informací přístupných z Internetu. 

Cílem kurzů je zvládnout zákla-
dy ovládání osobního počítače, 
vyhledávání informací na Inter-
netu, používání elektronické poš-
ty a další způsoby komunikace. 
Nemusíte se obávat toho, že výuku 
nezvládnete. Tempo výuky přizpů-
sobíme vašim potřebám, probí-
ranou látku promítáme na velko-
plošné plátno a postupujeme krok 

za krokem. Při výuce Vám opět 
budou pomáhat vybraní žáci školy, 
naši lektoři - junioři. 

První kurz je určen našim seni-
orům a proběhne ve dnech (úterý) 
19.2, 26.2., 4.3., 18.3., 25.3.2008 
vždy od 15 do 17 hodin. Druhý 
kurz je určen rodičům, kteří mají 
děti předškolního nebo školní-
ho věku do 16 let a  proběhne ve 
dnech 1.4., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4. 
2008 vždy od 15 do 17 hodin. 
Cena každého kurzu je 250 Kč, 
úhrada kurzovného se provádí 
v první hodině příslušného kurzu. 
Zájemci se mohou přihlásit buď 
osobně na ZŠ Bystřice nad Pern-
štejnem, Nádražní 615 nebo tele-
fonicky na čísle 566 550 401, kde 
vám poskytneme další informace.

Ing. Jiří Petr, 
ZŠ Bystřice n.P.,

Nádražní 615

Zubní pohotovost k únoru 2008

  2.2.2008 MUDr.  Andrea Stalmachová, Vír 172
  3.2.2008 MUDr.  Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár n.S.
  9.2.2008 MUDr.  Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí
10.2.2008 MUDr.  Věra Prášková, Dolní Rožínka
16.2.2008 MUDr.  Ondřej Bartoš, Dolní 22, Nové Veselí
17.2.2008 MUDr.  Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí
23.2.2008 MUDr.  Alena Burešová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.
24.2.2008 MUDr.  Petr Konečný, Žďárská 73, Nové Město n.M.

Ordinační doba: 09.00-12.00 hod.

Tříkrálová sbírka roku 2008 skon-
čila. Všech 321 kasiček bylo rozpe-
četěno na příslušných městských 
úřadech a obcích za přítomnosti 
jejich zástupců a peníze odevzdány 
na účet. 

Celkový výtěžek koledníků Tří-
králové sbírky roku 2008 na území, 
kde působí Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou, činí 1 728 185 Kč. 
Z dané částky poputuje 65 % do 
devíti zařízení Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou, která sídlí ve Žďáře 
nad Sázavou, Velkém Meziříčí, Bys-
třici nad Pernštejnem, Novém Měs-
tě na Moravě, Radešínské Svratce 
a Nížkově a lidem, kteří se z jakého-
koliv důvodu ocitli v sociální nouzi. 
Zbylá částka je určena na podporu 
charitních projektů v zahraničí, die-
cézních projektů a na režii sbírky.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2007 
byl použit na zajištění přímé pomoci 
pro sociálně potřebné (příspěvek na 
kompenzační pomůcky pro zdravot-
ně postižené), zakoupení osobního 
automobilu pro potřeby Charitní 
pečovatelské služby a Domova 
pokojného života Nížkov, aby měly 
pečovatelky možnost se dostat za 
uživateli služeb i do okolních obcí 
a tam jim poskytnout potřebné služ-
by, dále na dokrytí provozních nákla-
dů nízkoprahového klubu Ponorka 
a podporu programů primární pre-
vence, podpora opuštěných a soci-
álně slabých matek (nákup dětských 
plen pro děti klientek Poradny pro 
ženy a dívky) a podporu dobrovol-
nického centra. „Prostřednictvím 
Tříkrálové sbírky jsme mohli přispět 
na rehabilitační pobyt pro uživate-
le služeb denního stacionáře Nesa 
ve Velkém Meziříčí a podpořili 
jsme také děti z Dětského domova 

Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových 
stránkách 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)

Tříkrálové koledování skončilo
v Seredném na Ukrajině, tím, že 
jsme přispěli na dokončení rekon-
strukce dětského domova a jeho 
následné dovybavení.“ řekla Micha-
ela Mahlová, koordinátorka Tříkrá-
lové sbírky.

Tříkrálová sbírka umožňuje veřej-
nosti podílet se spolu s diecézní chari-
tou prostřednictvím svých oblastních 
charit na pomoci sociálně slabým či 
trpícím a stává se jedním z pravidel-
ných zdrojů pro podporu charitní 
činnosti. Česká biskupská konferen-
ce pověřila její organizací sdružení 
Charita Česká republika se sídlem 
v Praze, které sdružuje oblastní 
i farní charity v celé České republice 
– tedy i na území brněnské diecéze. 
Sbírka je osvědčena Magistrátem 
hl. m. Prahy pro území celé České 
republiky dle zákona, č. 117/2001 
Sb., o veřejných sbírkách

„Děkujeme všem našim dárcům, 
koledníkům a všem, kteří se jakým-
koliv způsobem podíleli na Tříkrálo-
vé sbírce roku 2008. Jsem si vědoma 
toho, že bez jejich přispění bychom 
naše služby nemohli poskytovat 
v takovém rozsahu. Tříkrálová sbír-
ka již několikrát zachránila exis-
tenci našich zařízení, a tak přispěla 
k pokračování služby, potřebné pro 
ty, kteří jsou na ní závislí.“ řekla Ing. 
Jana Zelená, ředitelka Oblastní cha-
rity Žďár nad Sázavou.

Tisková zpráva ze dne 18.1. 2008
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NON STOP POHOTOVOST
BRNO ŽIDENICE, KARÁSKOVO NÁM. 11, STOMATOLOG. CENTRUM K - 11, 
TEL. 548 424 242 (všední den od 17.00 do 7.00 hod., svátky a víkendy - nepřetržitě)

Ve vánočním čase proběhlo ješ-
tě několik akcí pro děti. Zdobení 
vánočního stromku příliš nepřálo 
počasí, účast veřejnosti byla menší 
než loni, avšak přítomní byli spo-
kojeni a rozsvícený vánoční strom 
opět po roce na pár týdnů zkrášlil 
domanínskou náves. 

Povánoční zájezd na bruslení 
do Nedvědice oslovil asi 20 míst-
ních dětí, které spolu s dospělým 
doprovodem takřka zaplnily auto-
bus. Úspěch akce naznačuje, že 
její opakování někdy ke konci 
zimy má smysl.

V pátek 11. ledna se v kultur-

Z jednání místní samosprávy v DomaníněZ jednání místní samosprávy v Domaníně

ním domě konala taneční zábava, 
tentokrát nazvaná jako Soused-
ská. Účast více než 80 lidí potě-
šila pořadatele, hudební produkce 
manželů Sýkorových zase hosty. 
Takže na shledanou 3. května !!! 
Na tento den chystá místní samo-
správa další akci do kulturáku 
a tentokrát by to měla být akce 
s názvem Zábava pro všechny 
generace. Máme nasmlouvánu 
kapelu, jejíž repertoár by skutečně 
měl oslovit všechny, takže se snad 
po mnoha létech sejdou „v hospo-
dě staří i mladí“.

Zdeněk Skula, předseda 

Jistě stojí za pozornost ta skuteč-
nost, že se nám jako jednomu z mála 
měst s obdobným počtem obyvatel 
podařilo v minulém roce napojit 
městský rozhlas na  celostátní  inte-
grovaný záchranný systém. Tento 
náklad necelých 100,-tis.Kč nás 
dnes  každou první středu v měsíci  

Napojení na integrovaný záchranný systém

informuje o funkčnosti. Důležité 
však je, že  občané by měli touto 
cestou dostat přímo z Prahy nebo 
z krajského střediska potřebné infor-
mace v případě  ohrožení na životě 
či majetku.

Petr Drdla
Odbor správy majetku a investic
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Všechny příznivce aerobiku potěši-
la Povánoční disko aerobik show, kte-
rá se konala 29.12.2007 ve Sportovní 
hale v Bystřici nad Pernštejnem.

V první lekci – dance aerobiku cvi-
čící skvěle nažhavil Roman Ondrášek 
– vynikající brněnský 
instruktor aerobiku, 
tanečních a body and 
mind forem, člen ško-
lícího teamu organiza-
ce FACE, prezentér na 
mezinárodních kongre-
sech aerobiku a fi tness, 
instruktor soutěže Miss 
aerobik 2007 a 2008.
Ve druhé lekci – double aerobiku se 
vedení a mikrofonu chopila místní 
oblíbená cvičitelka Petra Nováková, 
které na podiu zdatně asistoval boxer 
Hugo Slavín alias Železná pěst. Tato 
dvojice nenechala nikoho na pochy-

POVÁNOČNÍ DISKO AEROBIK SHOW
bách, že jde o disko aerobik show 
a fi nálovku Nonstop si skvěle užili 
opravdu všichni. Poslední lekce patři-
la opět Romanu Ondráškovi, který si 
pro nadšené  cvičenky připravil MTV 
dance. Hodinu si vychutnali nejen 

nadšenci na cvičební 
ploše, ale i hojný počet 
diváků.

Na závěr patří po-
děkování Romanu 
Ondráškovi a Petře 
Novákové za výborně 
připravené lekce, fi rmě 
PEDDY konkrétně Ji-
římu Dufkovi za pro-

fesionální ozvučení a podium, vedení 
Areálu sportu za vstřícnost. Hlavní 
díky patří všem cvičenkám za účast, 
usměvavé tváře a skvělou atmosféru.

Děkujeme a za rok nashledanou. 
Pavla Jakubcová

Pokud se vám 29.12.2007 líbila 
Povánoční disko aerobik show nebo 
nechcete pasivně přibírat zimní kila u 
televize, můžete si přijít zacvičit každé 
pondělí od 18:00 – 19:00 na posilova-
cí lekce a vždy ve středu od 19:30 – 
21:30 na dance aerobik a step aerobik 
do Sportovní haly v Bystřici n.P.

POZVÁNKA NA CVIČENÍ
Těšíme se na vás Petra Nováková a 
Pavla Jakubcová (držitelky Malého 
diplomu IFAA, osvědčení instrukto-
ra aerobiku aerobní školy Blue Gym 
Brno, Stretch diplomu FACE czech, 
Body styling diplomu FACE czech, 
Over ball diplomu FACE czech, MTV 
dance basic diplomu FACE czech) 

V minulém čísle jsme Vás sezná-
mili s průběžnými výsledky všech 
našich družstev. Dnes mi dovolte 
podrobněji informovat o výsledcích 
družstva dorostenců a mužů. Jak již 
bylo dříve avizováno, naši dorosten-
ci postoupili do I. celostátní ligy. Pro 
všechny to byla zatím věc nepoznaná, 
a tak jsme začátek soutěže očekávali 
s obavami. Netušili jsme ani kvalitu 
soupeřů, ani sílu našeho družstva, 
neboť někteří hráči v této věkové 
kategorii skočili. Hned úvodní zápas 
měl napovědět o našich šancích, hrá-
li jsme s pravidelným a dlouholetým 
účastníkem ve vyřazovacích bojích, 
hlavním favoritem naší skupiny – 
– s SK JeMoBu. Remíza 6:6 odstar-
tovala uspěšné tažení tabulkou. Od 
úvodního turnaje se pohybujeme na 
čelních místech. Po 13 odehraných 
zápasem máme na kontě 10 vítězných 
zápasů, dvě remízy a jednu porážku 
a před poslední třetinou soutěže si 
udržujeme jedno ze tří postupových 
míst do play-of o Mistra ČR.

V kategorii mužů jsme po reorga-
nizaci soutěže zahájili naše účinková-
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Spanilá jízda pokračuje
ní v novém regionu Vysočina + Jižní 
Čechy v nejnižší lize. A tak cíl pro 
letošní rok je jednoznačný, postoupit. 
Úvod soutěže se nám sice moc nepo-
vedl, ale v okamžiku, kdy už s námi 
soupeři nepočítali v bojích o vedou-
cí příčky, jsme dvěma výhrami 11:0 
14:6 nad dosud vedoucím celkem 
Juvenis Přibyslav zamotali vývoj 
v průběžné tabulce. V současné době 
se pohybujeme opět na dosah postu-
pových příček a doufáme, že nastole-
ný kurz ve fi niši soutěže nám vydrží 
až do konce.

V obou kategoriích nás ještě če-
kají některé zápasy na domácí půdě, 
a tak bychom chtěli pozvat všechny 
sportovní příznivce do sportovní haly. 
Nudit se určitě nebudete a Vaši pod-
poru rádi uvítáme. V Bystřici se totiž 
představíme 16.2. s dorostenci, 29.3. 
a 12.4. s muži a 30.3. s mladšími žáky. 
Podrobnosti o našich plánovaných 
zápasech Vám rádi sdělíme osobně, 
nebo je naleznete na internetových 
stránkách http//: ask.bystricenp.cz /. 

Za ASK Bystřice n.P.
Luboš Císař

Sportovně střelecký klub 0303 
Bystřice nad Pernštejnem v letošním 
roce uskuteční tyto závody: 
20.4. Meziklubová soutěž tříčlen-
ných družstev a jednotlivců I. kolo 
LM, SM 60 
11.5. Velká cena města Bystřice n.P. 
pod záštitou starosty města LM, SM 
60 
25.5. Meziklubová soutěž tříčlen-
ných družstev a jednotlivců II. kolo 
LM, SM 60 
8.6. Meziklubová soutěž tříčlenných 
družstev a jednotlivců III. kolo LM, 

Sportovně střelecký klub 0303 Bystřice n. P.

SM 60 
31.8. Meziklubová soutěž tříčlen-
ných družstev a jednotlivců IV. kolo 
LM, SM 60 
7.9. Pernštejnský pohár LM, SM 60 
14.9. Bystřická dokupovačka LM, 
SM 30+X 

Malorážkové závody se uskuteční 
na STŘELNICI v CHOCHOLUŠI 
15.11. Velká cena Bystřice nad Pern-
štejnem ve střelbě ze VZDUCHO-
VÝCH zbraní v kulturním domě. 

Za SSK 0303 Vobr František, 
jednatel

Dne 26.12.2007 uspořádal NK So-
kol Bystřice nad Pernštejnem v míst-
ní sportovní hale „Vánoční turnaj“ 
registrovaných a neregistrovaných 
hráčů v nohejbalu mužů.

Turnaje se zúčastnilo celkem 17 
družstev. Po bojích ve třech základ-
ních skupinách postoupili první dva 
účastníci do předfi nálové skupiny, 
kde se v K.O. systému vytvořila 
vlastní fi nálová skupina o /1. až 3./ 
místo a skupina o /4. až 6./ místo. 

Družstva, která se umístila 
v základních skupinách na 3. místě, 
se utkala o celkové /7. až 9./ místo, 
družstva, která se v základních sku-
pinách umístila na 4. místě, se utkala 
o celkové /10. až 12./ místo, atd. 

Finálová skupina se celá odehrála 
na centrálním kurtu sportovní haly.

Slavnostního vyhlášení výsledků 
turnaje se zúčastnili starosta Města 
Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel 
Pačiska a za TJ Sokol Bystřice nad 
Pernštejnem jeho starosta pan Stani-
slav Hulák. 

Výsledky „Vánočního turnaje“ trojic 
v nohejbalu mužů

Pořadatelé děkují těmto sponzo-
rům za poskytnuté ceny :

Město Bystřice nad Pernštej-
nem, UNEX – Kalný Habří, WERA  
WERK, s.r.o. Bystřice n.P., Fonorex,  
s.r.o. Bystřice n.P., Stavební spo-
řitelna Tišnov – Jiří Hulák, Pavel 
Procházka – Pro SPORT Bystřice 
n.P., Potraviny Florián Bystřice n.P., 
MEGA a.s. Bystřice n.P., Stavebni-
ny Marko Bystřice n.P., Stavebniny 
Zeman Bystřice n.P., GEAM Dolní 
Rožínka, Věra Šandorová, Bystřice 
n.P., Petr Macháček, Bystřice n.P., 
Marta Tomášková, oděvy-čistírna 
Bystřice n.P., Ing. Josef Jurnečka, 
FORTEL Bystřice n.P., Kurt Müller, 
Prodejna téměř všeho Bystřice n.P., 

Karel Krondráf, Minimarket Bys-
třice n.P., Zámečnictví Alois Rossí 
Bystřice n.P., YeTy s.r.o. Bystřice n.P., 
Mazourek SAUNA Bystřice n.P., Ros-
tislav Dvořák - Sport, hračky Bystřice 
n.P., Kamila  Textil – oděvy Bystřice 
n.P., Květinářství Rossí Bystřice n.P.

Za pořadatele turnaje
Ing. František Špatka
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Vyšší odborná škola a Střední 
odborná škola zemědělsko – technická 
Bystřice nad Pernštejnem si dovoluje 
touto cestou informovat zemědělskou 
i nezemědělskou veřejnost, že bude 
v polovině února otevírat Kurz pro 
výkon obecných zemědělských čin-
ností, který je vhodný a nutný pro 
uchazeče o podporu z opatření Pro-
gramu rozvoje venkova I.3.2. – zahá-
jení činnosti mladých zemědělců.

Tito žadatelé o podporu musí pro-
kázat minimální zemědělskou kva-
lifi kaci a pokud nemají požadované 
zemědělské vzdělání, je pro ně ade-
kvátní náhradou rekvalifi kační kurz.

Rozsah rekvalifi kačního kurzu 
pro výkon obecných zemědělských 
činností je stanoven Směrnicí Minis-
terstva zemědělství na 300 hodin 
(150 hodin vlastní kurz a 150 hodin 
zpracování podnikatelského projektu 
včetně zaměření na související čin-
nosti – propojení ochrany životního 
prostředí se zemědělskou výrobou, 
využívání alternativních energetic-
kých zdrojů, dodržování předpisů 
apod.).

Řízená praxe může být konána 
v zemědělském podniku účastníka 
kurzu nebo v jiném odpovídajícím 
zemědělském podniku. Kurz si hradí 
účastník sám (předpokládaná cena 
kurzu je 10.000,-- Kč).

Kurz pro mladé zemědělce
Závěrečná zkouška sestává z teo-

retické zkoušky, praktické zkoušky 
a ústní obhajoby zadaného absol-
ventského projektu. Výstupním cer-
tifi kátem je Osvědčení o absolvování 
kurzu v rozsahu 300 hodin (škola má 
akreditaci od Ministerstva zeměděl-
ství).

Pro uchazeče, kteří v minulos-
ti absolvovali kurz v rozsahu 150 
hodin, jsme schopni a ochotni zorga-
nizovat druhou část dvoustupňového 
vzdělávání – rozšiřující část rekva-
lifi kačního kurzu, jejímž obsahem 
je krátká inovace znalostí s dotací 
8 – 16 vyučovacích hodin. Cena roz-
šíření by byla tvořena dohodou podle 
počtu účastníků. Vzhledem k tomu, 
že účastníci již jeden absolventský 
projekt zpracovali, je rozšiřující kurz 
ukončen pouze závěrečnou zkouškou 
a vydáním Osvědčení o absolvování 
kurzu v rozsahu 300 hodin.

Těšíme se na setkání se zájemci 
o zemědělskou výrobu.

VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.
Kontakty:
Vyšší odborná škola a Střední odbor-
ná škola zemědělsko-technická Bys-
třice nad Pernštejnem
Dr. Veselého 343
Tel. 566550917, 603 889 891 
Mgr. Zdeněk Večeřa
Email: szesbys@szesby.cz

Ve dnech 10. - 13.1. 2008 se stu-
dentky 3. ročníku studijního oboru 
Management cestovního ruchu  Svo-
bodová, Vokáčová, Uhlířová, Justo-
vá pod pedagogickým vedením paní 
učitelky Šiborové velmi úspěšně 
postaraly o propagaci VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem, města 
Bystřice nad Pernštejnem a regio-
nu Bystřicko na 17. mezinárodním 
veletrhu turistických možností 
v regionech na výstavišti v Brně. 

Ve vlastní stánku školy nabí-
zely nejen ubytování na školním 
domově mládeže a internátu, ale 
propagovaly studijní a učební obo-
ry školy se sportovními, kulturními 

Zdařilá propagace VOŠ a SOŠ Bystřice n.P. 
a města Bystřice n.P. na veletrhu Regiontour

a turistickými možnostmi v Bystři-
ci n.P. a okolí. Už první den vele-
trhu došlo k zahájení spolupráce 
mezi školou a městem Kunštát 
v rámci propagace starých řemesel 
při kulturních akcích v Kunštátě.

Každoroční účast na tomto vel-
mi významném veletrhu je pro 
studenty jedinečná možnost prak-
tického ověření si svých znalostí 
a schopností komunikovat s běž-
nými klienty a také   s odborníky 
z turistického ruchu, protože na 
stánku zastupují  i pobočku ces-
tovní kanceláře CK Kotour Polič-
ka. Studenti se těší na další ročník 
veletrhu.

Čas se nezadržitelně krátí, do 
odevzdání přihlášek na střední školy 
už nezbývají ani dva měsíce...

Informací na téma „volba střed-
ní školy a povolání“ obdrželi žáci 
skutečně mnoho. V osmém ročníku 
se letošní vycházející žáci účastnili 
besed s kariérním poradcem, nav-
štívili Úřad práce v Bystřici n. P. 
a Informační a poradenské středisko 
pro volbu povolání při Úřadu práce 
ve Žďáře n. S. K této problematice 
mohou žáci i rodiče získat většinu 
informací na školním webu (http://
www.zs-tgm.wz.cz), kde naleznou 
mj. odkazy na jiné weby zabývající 
se danou tematikou. Žáci absolvují 
besedy a nejrůznější testy v hodi-
nách občanské výchovy. Od začátku 
října 2007 se každé úterý od 15.15 
hod. do 16.00 hodin (po předchozí 
domluvě i jindy) mohou účastnit 
konzultací s kariérním poradcem. 
Společně navštěvujeme přehlídku 
středních škol - Festival vzdělává-
ní ve Žďáře n. S. Prohlédli jsme si 
také střední školy, které projevily 
výslovně zájem o naše absolventy. 
Naše škola rovněž těmto školám 
umožňuje předávání informací žá-
kům při různých prezentacích. Žáci 
mohou s rodiči navštěvovat střední 
školy při příležitosti dnů otevře-
ných dveří. Rodiče vycházejících 
žáků se 10. prosince 2007 zúčastnili 
informativní schůzky, na které byli 
seznámeni s průběhem přijímacího 
řízení na střední školy a mohli si při 
této příležitosti promluvit s pozva-
nými hosty (se zástupci desítky škol 
a pracovnicí zdejšího podniku Wera 
Werk) a současně zde obdrželi tiště-
ný materiál.

Žáci i rodiče byli rovněž informo-
váni o perspektivních oborech. Je to 
především strojírenství, dále elektro-
technologie, automobilový průmysl, 
informační technologie a staveb-
nictví. Nejžádanější jsou absolventi 
oborů soustružník, frézař, brusič, 
vrtař, svářeč, výrobce spoj. součás-
tí, obsluha kovoobráběcích strojů 
a číslicově řízených strojů, metalurg, 
formíř, nástrojář a tavič.

Některé podniky začínají mít pro-

Volba povolání na ZŠ T.G. Masaryka 
v Bystřici nad Pernštejnem

blémy s nedostatkem pracovních 
sil, což jim brání v dalším rozvoji. 
Škoda, že tyto podniky neprojevují 
větší zájem o spolupráci se školami 
(nebyla by to jedna z možností, jak 
zabránit odlivu pracovních sil z na-
šeho regionu?). Další příčinou jsou 
zřejmě nižší mzdy než jinde; jejich 
srovnání naleznete na Integrovaném 
portálu Ministerstva práce a sociál-
ních věcí (http://portal.mpsv.cz).

A ještě pár dobře míněných rad 
pro vycházející žáky, aneb „Co je 
vhodné udělat pro úspěšné přijetí na 
střední školu?“:

Přijímací zkoušky na střední ško-
ly sice proběhnou až v dubnu, ale 
správný čas pro přípravu je už teď. 
Pokud chcete zvýšit pravděpodob-
nost, že se dostanete na tu „vaši“ 
střední školu, tak na nic nečekejte 
a zvolte si včas nejlepší způsob pří-
pravy. Těch je na výběr dost, musí-
te ale zvážit, co se pro vás nejvíce 
hodí. Sbírejte informace o studijních 
a učebních oborech, hledejte pomoc 
na příslušných místech (výchovný 
poradce na škole, IPS, PPP, NÚOV, 
ÚIV, ICM NIDM), udělejte si testy – 
co umím, k čemu mám předpoklady, 
co mě baví, vybírejte si školu a obor 
podle schopností, navštěvujte střed-
ní školy při dnech otevřených dveří, 
absolvujte přípravné kurzy k přijí-
macím zkouškám,  přijímací zkouš-
ky nanečisto a sledujte školní web. 
Zde je třeba se zmínit ještě o jedné 
věci: jen necelá polovina absolventů 
vykonává zaměstnání, pro které se 
připravovala! To je skutečně alar-
mující výsledek, v konečných dů-
sledcích to znamená plýtvání časem 
a penězi při absolvování nevhodně 
zvolené střední školy. Zájemci si 
mohou prostudovat výsledek výzku-
mu na www.infoabsolvent.cz.  

Také Národního ústav odborné-
ho vzdělávání nabízí svou pomoc, 
kontaktujte je a nebojte se zeptat na 
cokoliv, rádi se vám budou věnovat 
- telefon: 274 869 698, E-mail: po-
radna@nuov.cz 

Miloslav Sobotka,
kariérový poradce ZŠ T. G. Masa-

ryka v Bystřici nad Pernštejnem
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Základní škola Bystřice n.P., Nádražní 615
zve

budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do prvních tříd.
Zápis se koná dne 31. ledna 2008 od 13 do 17 hodin v budově 

školy. Rodiče si přinesou 
občanský průkaz a rodný list dítěte.

Do spádové oblasti naší školy patří: ulice A. Štourače, Beranka, 
Bočkova, Bratrská, Bratrušínská, Cibulkova, Farská, Horní, Jívová, 
K Ochozi, K Pernštejnu, K Valše, Kostelní, Koželužská, Lipová, Na 

Cihelně, Na Kameníku, Na Příkopech, Na Skřipci, Na Vyhlídce, 
Nádražní, Nový Dvůr, Pod Horou, Pod Kaštany, Průmyslová, Ráco-

vá, Souběžná, Suchý kopec, Topolová, Větrná, Vírská, Višňová, 
Voldán, Zahradní a obce

Bratrušín, Lesoňovice, Pivonice, Dvořiště, Kozlov, Bohuňov, 
Věchnov, Býšovec, Rodkov.

Rádi přivítáme u zápisu děti i z dalších ulic města Bystřice n.P. 
a okolních obcí.

Vánoce jsou krásným kouzlem, 
třpytivé, radostné, láskyplné…..
Čas jako by se zastavil a v duši 
každého z nás zavládne hřejivý 
pocit. Odevšad na nás dýchá před-
vánoční atmosféra, která pronikla 
i do naší školičky.

Děti společně se svými učitel-
kami vánočně vyzdobily prostory 
školy. Družina se stala tvořivou díl-
nou, kde si mohli všichni vyzkou-
šet nejrůznější techniky: pečení 
a zdobení perníčků, práci s moduri-
tem, drátkování,…Také letos jsme 
vyrobili milé dárečky pro seniory 
z domovů důchodců.Věříme, že se 
nám podařilo vykouzlit úsměvy na 
jejich tvářích. Nic nám nemůže být 
větší odměnou.

V sobotu 8. prosince 2007 
vystoupily děti pod vedením peda-
gogů na Vánočním koledování 
v Bystřici nad Pernštejnem. Od půl 
třetí odpoledne jsme měli k dispo-

Vánoční koledování 
v naší školičce

zici prostor před městským muze-
em, čehož jsme náležitě využili 
k přesvědčení Vás všech, že i děti 
s těžkým handicapem lze zapo-
jit do programu, že jsou úžasné 
a radují se z každého okamžiku.

Naše píle a vytrvalost se vyplati-
la, vystoupení se zdařilo, děti byly 
plny nových pocitů, nejednomu 
dospělému zvlhly oči dojetím. Po 
vystoupení rozdali žáci divákům 
drobné dárečky, které sami vyro-
bili.

Přejeme Vám v novém roce 
hodně zdraví, štěstí a především 
- úsměv na rtech. Protože úsměv 
nás nestojí nic, ale dokáže udělat 
mnoho, a navíc je tou nejkratší 
vzdáleností mezi lidmi…

M. Jílková, I. Ostrýžová
Základní škola, 

Masarykovo nám. 60
Bystřice n.P.

MŠ Čtyřlístek upozorňuje:
Od února opět začíná BABY STUDIO v Mateřské škole Čtyřlístek, 

Okružní 753.
Zveme především děti, které v příštím školním roce začnou MŠ nav-

štěvovat, aby se tak lépe seznámily s prostředím, které na ně čeká. 
 Baby studio bude probíhat v době 14:30 – 15:30 hodin, v těchto

dnech: 5. 2. 2008, 4. 3. 2008, 8. 4. 2008, 6. 5. 2008, 3. 6. 2008

POZVÁNKA

Odezněla atmosféra vánočních 
svátků, vstoupili jsme do nového 
roku 2008. Posledních 12 let si 
na Základní škole TGM už téměř 
neumíme představit poslední před-
vánoční dny bez příprav a usku-
tečnění školní akademie. Není 
čistě vánoční svým programem, o 
to více jí však předchází těšení se 
a očekávání, jak se podaří. 

V roce 1996 školní pěvecký sbor 
připravil vánoční program, který 
předvedl ostatním žákům školy 
a také rodičům. V letech následu-
jících se postupně přidávalo vždy 
několik dalších čísel programu, až 
se jejich počet z časových důvodů 
ustálil přibližně na 25. 

Jak příprava probíhá? Dalo by se 
říci, že netradičně, protože většinu 
vystoupení si chlapci a děvčata 
vymýšlejí a připravují sami. Vyu-
čující jim v tom jsou samozřejmě 
připraveni pomoci, poradit, pokud 
to je třeba. Malé i velké kolektivy 
se pouštějí do nácviku s velkým 
předstihem a často už od září 
„uhánějí“ své učitele, aby mohly 
ve škole nacvičovat. Většina účin-
kujících už ví, že bez poctivé pří-
pravy pěkné vystoupení nemůže 
vzniknout, a tak chystání věnují 

Školní vánoční akademie 
ZŠ TGM

úsilí, často ve vyučování nevídané. 
Odměnou bývá uznání spolužáků 
i všech dospělých, kteří konečnou 
podobu zhlédnou na vystoupeních 
v kulturním domě. Je pěkné vidět, 
jak se naše mládí každým rokem 
zdokonaluje, osamostatňuje, zba-
vuje trémy, umí se podřídit kolek-
tivu, jak se učí mluvit, recitovat, 
zpívat, tančit a hrát, jak srší nápady 
a snaží se je tvořivě zpracovávat. 
Prvořadým cílem akademie není 
uměleckost, ale snaha poskytnout 
šanci všem dětem, které chtějí 
a umějí předvést něco jiného a 
něco víc než školní vědomos-
ti. Jsme velice rádi, že takových 
„odvážlivců“ se každoročně najde 
200 až 300.

Účinkující z první akademie 
začínají přicházet jako diváci se 
svými vlastními ratolestmi, vzpo-
mínají a možná srovnávají. Sou-
časné děti jsou možná jiné, ale tak 
jako ty před lety umí i ty dnešní 
rozehrát své skryté vlohy, potěšit, 
rozesmát, či dojmout. Přejme si 
všichni, ať právě takovéto dárky 
rozdávají co nejvíce a nejdéle, a to 
nejen v čase vánočním.

Mgr. Jaroslav Sláma, 
ředitel školy



KNIHOVNA  

Městská knihovna informuje
V průběhu roku 2007 naše knihovna zaevidovala cel-

kem 1426 nových knih. Z prosincových novinek našim 
čtenářům nabízíme tento malý výběr.

Knihy pro dospělé:

Balabán Jan  Prázdniny
Bradbury Ray  Tudy přijde něco zlého
Brown Sandra  Mrazivý chlad
Cook Robin  Krize
Deaver Jeff  Vrahem může být kdoko-
   liv
Hejduk Miloš  Barrandov pod vlajkou há-
   kového kříže
Kocábová Natálie  Růže
Kraus Ivan  Ve vlastních názorech se 
   shodnu s každým
Kuběna Jiří  Paměť básníka
Marvánová-Vargová B. Partnerské násilí
Matoušek Oldřich  Sociální služby
Messner Reinhold  Gobi
Plaidy Jean  Vzbouření orlíků
Rauvolf Josef  Hledání Jaromíra Nohavici
Rudiš Jaroslav  Potichu
Říčan Pavel  Psychologie náboženství a  
   spirituality
Shariff Samia  Závoj strachu
Silva Daniel  Tajná služba
Táborský Václav  Život v prodlouženém 
   čase
Trollope Joanna  Druhé líbánky
Velikovská Kamila  Odsouzená
Vondruška Vlastimil Strana štěstí, aneb První 
   parlamentní defenestrace

Knihy pro mládež:

Francková Zuzana  Pomsta
Kratochvíl Miloš  Františkova velká kniha 
   pohádek
Lanczová Lenka  Letní něžnosti

Děkujeme čtenářům, kteří v loňském roce pravidelně 
navštěvovali naši knihovnu, přejeme jim hodně zdraví, 
štěstí a pohody v roce 2008 a doufáme, že i v tomto roce 
nám zachovají svojí přízeň.

pracovnice Městské knihovny

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

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Nadosah-centrum prevence je v Bystřici 
nad Pernštejnem již 11 let! Je určen dětem a mládeži ve věku 12-20 let, kteří tráví svůj volný 
čas venku na ulici, v partě či jinak. Navštěvovat jej mohou všichni - od jedničkářů přes skejťá-
ky, vyznavače alternativního způsobu života až po „průšviháře“. Jsou v podstatě volnočaso-
vou alternativou k různým zájmovým útvarům, kroužkům a jiným organizovaným aktivitám, 
navíc ale poskytují poradenství a sociální servis. 

Přístup do Nadosahu – centra prevence není omezen fi nancemi, zájmem ani časem přícho-
du či odchodu, i když provozní doba je stanovená v pondělí, středu a čtvrtek od 14-18 hod. 
Návštěvníci se mohou sami rozhodnout, kterou službu využijí, a to jak při pohybu v prostoru 
klubu, tak i mimo něj.

Nízkoprahový klub „Nadosah“ mladým nabízel mnoho programů a vybavení: poslech 
muziky (každý si mohl donést svoji), práci na PC, stolní fotbal, stolní tenis, klienti využívali 
lezeckou stěnu a bazén, půjčovali si sportovní vybavení na ven, hráli šipky, řadu společenských 
stolních her (kostky, karty, scrabble, kris-kros,cluedo, upwords, člověče nezlob se, puzzle aj.) 
Mladé začínající kapely a jednotlivci, kteří tíhnou k muzice, zde měli prostor na zkoušení 
s hudebními nástroji (bongo, elektronické varhany, bubínky, triangly, kytara, nacvičovali zde 
moderní tance a zpívali moderní hudbu (breakdance, beatbox,hip-hop aj.) 

Nízkoprahový klub navštívili v roce 2007 celkem 203 klienti a zaznamenali jsme 6168 
kontaktů To znamená, že průměrně navštívil jeden klient náš klub více jak 30x za rok. Během 
října se zásadně zvýšila návštěvnost klubu, která se momentálně drží na 25-40 klientech den-
ně. Zapojením do celonárodní kampaně nízkoprahových klubů pořádané Českou asociací 
streetwork se naše centrum přiblížilo veřejnosti a uskutečnilo řadu akcí: Netradiční odpoledne 
plné her a zábavy – soutěže klienti versus pracovníci, dále Den otevřených dveří pro laickou 
i odbornou veřejnost spojenou s promítací prezentací našeho klubu, kterého se účastnila řada 
lidí, kteří s Nadosahem spolupracují a podporují ho. Dále jsme uspořádali neofi ciálně první 
festival muziky „Funny fest“ s řadou kapel, her a prezentací klientů a jejich dovedností v klubu 
Milenium. Každý z necelých 200 účastníků si přišel na své, jelikož zde bylo přes 5 kapel! Od 
hip-hopu, rocku, jazzu až k punku. 
Dalšími aktivita- mi, které byly zreali-
zovány, byla akce pro skejťáky, kteří jeli 
s pracovníky 2x za rok do Prahy jezdit 
na nejlepší ska- tové plochy a rampy 
a přespávali v jiných nízkopraho-
vých klubech, nocování v Nadosah, 
dále řada turnajů. 

Z á s a d n í význam klubu je však 
i v poskytová- ní sociálních služeb. 
Hry a zábava jsou zde především 
prostředkem k tomu, abychom dělali 
kvalitně sociální práci, řešili problémy 
klientů a byli jim blíže v době jejich dospívání. Prioritou jsou tedy i poradenské a preventivní 
činnosti – nabízíme dětem a mládeži popovídat si, nebo se svěřit se svými problémy, které 
mohou za pomoci pracovníků vyřešit. Vytváříme pro dospívající chráněný prostor, v němž si 
každý najde svoje místo, což je přesně to, co mnohdy v jejich okolí nemají, ať už je to malé 
město, velkoměsto nebo anonymní sídliště. V každém klubu rovněž platí přesná pravidla, kte-
rá mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu. V případě porušení 
jsme se nebáli dát sankce, které zvýšily bezpečnost klientů a daly jasné hranice, které jsou zde 
důležitým tématem naší práce. Prošli jsme auditem kvality poskytovaných služeb v nízkopra-
hových klubech od České asociace streetwork, čímž jsme potvrdili naši kvalitu.

V oblasti preventivní činnosti se „Nadosah“ může pochlubit 71 programy primární pre-
vence na 11 školách, v 50 třídách s 1082 žáky, dále jsme realizovali 6 třídenních adaptačních 
kurzů – pobyty na stmelení kolektivu pro 6.třídy ZŠ a 1. ročníky středních škol a učilišť. 
Za úspěch lze považovat přidělení certifi kátu „Program specifi cké primární prevence užívání 
návykových látek poskytované v rámci školní docházky“ od MŠMT, který je zárukou toho, 
že programy jsou kvalitní poskytovanou službou.

Terénní program (streetwork) nebyl zcela naplněn, ale o to více se mu budeme chtít věnovat 
v roce 2008. Hlavní prioritou bude snaha o prodloužení smlouvy na legální stěnu a monitoring 
cílové skupiny a práce s ní. 

Nadosah se aktivně účastnil Komunitního plánování sociálních služeb, kde se potvrdila 
důležitost centra a jeho začlenění do systému služeb ve městě Bystřice nad Pernštejnem. Tým 
prošel jak řadou supervizí, metodickým vedením a vzděláváním, tak i novou obměnou nejen 
na pozici vedoucího pracovníka. Tým byl rozčleněn na služby a koordinátory. Koordináto-
rem nízkoprahového klubu se stala Mgr. Andrea Štěpničková, koordinátorem preventivních 
programů primární prevence je stále Ing. Vlastimil Růžička a koordinátorem terénního pro-
gramu je Marie Němcová. Za vším, co se v Nadosah odehrálo, chceme vidět cestu k pomoci 
mladým lidem při překonávání jejich každodenních potíží. Děkujeme všem, kteří se s námi 
podíleli na práci s mládeží. Zvláštní poděkování patří městu Bystřice nad Pernštejnem, které 
podporuje naši práci ve všech směrech a vidí v ní smysl. Další nezastupitelnou úlohu v našem 
centru mají dobrovolníci, bez kterých by se neuskutečnila řada povedených akcí. Poděkování 
patří všem donátorům, sponzorům, nadacím, kolegům a všem, kdo se podíleli na úspěšném 
fungování tohoto centra.

V roce 2008 si klademe na srdce být „na dosah“, stabilizovat tým, nalézat skutečné hodnoty 
v každém z nás, tedy i v našich klientech a být jim na blízku, když to budou potřebovat. 

Za Nadosah – centrum prevence, Bc. Robert Knebl

Nadosah byl na dosah každému i v roce 2007
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KULTURA

Sobota 2. února – prostory KD 
– 20.00 hodin
Pořádá: VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.
54. ZEMĚDĚLSKÝ PLES
Hudba: PIKARDI a BYSTŘICKÁ 
KAPELA
Předtančení studenti školy
Taneční vystoupení v průběhu večera
Bohatá tombola
Vstupné: 100 a 50 Kč
Předprodej: VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.

Pátek 8. února – velký sál KD – 8.30 
a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTRO-
ZRAKÝ
Na motivy klasické pohádky K. J. 
Erbena napsala Kristina Herzinová. 
Tři pohádkové postavy doprovázejí 
hlavního hrdinu na cestě za vysněnou 
princeznou. Tito přátelé mají neje-
nom dobré srdce, ale také výjimeč-
né schopnosti. Proti princi stojí jeho 
nevlastní matka, která se upíše peklu 
a tak získá kouzelnou moc nad jeho 
vyvolenou. Princ, ale díky svým přá-
telům překoná všechny její překážky 
a zakletou princeznu vysvobodí. Zlo 
je potrestáno a královna propadá pek-
lu. Děj této velké výpravné pohádky 
umocňuje scénická hudba, písničky, 
ale i světelné a zvukové efekty.
Režie: Pavel Trdla 
Hraje divadelní soubor MLADÁ 
SCÉNA z Ústí nad Labem 
Doba trvání cca 75 minut 
Vstupné: MŠ, ZŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč

Pátek 8. února – velký sál KD – 19.30 
hodin
ZÁBAVNÝ POŘAD
CESTOU NECESTOU S MIRO-
SLAVEM DONUTILEM
Nový pořad geniálního vypravěče 
a baviče, jednoho z nejvýraznějších 
českých herců, člena činohry praž-
ského Národního divadla.
Vstupné: 170 Kč

Program Kulturního domu na únor 2008Program Kulturního domu na únor 2008
Předprodej: knihkupectví od 16.2.2008 

Neděle 10. února – velký sál KD 
– 15.00 – 16.30 hodin
Pořádá: DDM a KD
DĚTSKÝ KARNEVAL 
Zábavné odpoledne pro všechny děti 
a jejich rodiče, které je seskládáno ze 
soutěží a her. Děti provází dva klau-
ni  Pepča a Yfča. Vytvoří “největ-
ší-nejmenší“ pěvecký sbor, nebude 
chybět soutěž o nejlepšího tanečníka, 
zpěváka a pochopitelně diskotéka. 
Všechny zúčastněné masky se před-
staví v úvodní promenádě, získají 
malou pozornost a budou zařazeny 
do slosování o hlavní ceny.
Účinkují členové populárního a ob-
líbeného DIVADÝLKA MRAK 
z Havlíčkova Brodu
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč

Úterý 12. února – malý sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
VEČER KLAVÍRNÍ IMPROVI-
ZACE
Jiří Pazour – klavír
Jiří Pazour je absolventem Konzerva-
toře v Praze a následně AMU u prof. 
Riedlbaucha. Jeho činnost je možno 
shrnout do tří oblastí: kompoziční, 
koncertní a pedagogické.
Večery klavírní improvizace Jiřího 
Pazoura si získávají svojí dynamikou, 
spontánností a rozmanitostí velkou 
popularitu jak doma tak i v zahrani-
čí. Vedle české republiky vystupoval 
v Německu, Polsku, Slovensku, ve 
Francii a v Anglii.
Od roku 1995 působí pedagogicky na 
pražské konzervatoři, kde mj. vyuču-
je klavírní improvizaci.
Večer klavírní improvizace je po-
někud netradičně pojaté koncertní 
vystoupení, jehož originální a neo-
pakovatelnou podobu vytváří jeho 
protagonista společně s poslucha-
či. Dle hudebních recenzí jde vždy 
o mimořádný umělecký zážitek jak 

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

pro hudební znalce, tak i pro laické 
milovníky hudebního umění.
Vystoupení se uskuteční v rámci cyk-
lu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 4.2.2008

Sobota 16. února – prostory KD 
– 19.30 hodin
Pořádá: MEGA a.s.a MEGA-TEC 
s.r.o
SPOLEČENSKÝ PLES MEGA 
a.s. a MEGA-TEC s.r.o. 
Uvítací přípitek
Předtančení –Taneční studio DAN-
ZA Brno
Host plesu: VÁCLAV NECKÁŘ  se 
skupinou BACILY 
ILONA STRYA – houslová show
Večerem provází Viktor Janč
Hudba - oblíbený BAFFF! BAND 
Jiřího Němečka 
Barmanský servis – míchané nápoje 
po celý večer ve foyer
Bohatá tombola
Vstupné: 140 Kč s místenkou
Předprodej: kulturní dům od 
23.1.2008

Středa 20. února - 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

Sobota 23. února – prostory KD 
– 19.30 hodin
Pořádá: Kosmetické poradkyně Orif-
lame 
PLES ORIFLAME 
Hudba - STARÝ FÓRY a KROKY 
Bohatá tombola
Vstupné: předprodej 120 Kč, na mís-
tě 150 Kč

Předprodej: KD od 4.2.2008

Úterý 26. února – velký sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT
SPIRITUÁL KVINTET
Koncert nejznámější české folkové 
skupiny, která v roce 2008 zahajuje 
již 48. sezónu. Spirituál kvintet byl 
založen na podzim roku 1960. Za 47 
let v něm působila celá řada výbor-
ných zpěváků a muzikantů jakými 
byli např. Jan a František Nedvědovi, 
Karel Zich, Oldřich Ortinský, Jarka 
Hadrabová, Věra Nerušilová, Eva 
Lifková a další. Vynikající sólové vý-
kony, výrazná muzikálnost a kvalitní 
texty, to vše zaručuje souboru trva-
lou oblibu u všech generací. Citlivý 
přístup souboru umožňuje nebývale 
široký záběr repertoáru od lidových 
písní, balad až ke gospelům a spiri-
tuálům, tvořících hlavní jádro reper-
toáru. 
Účinkují: Irena Budweiserová – zpěv, 
Zdenka Tichotová – zpěv, Dušan 
Vančura – zpěv, kontrabas, 
Jiří Holoubek – zpěv, dvanáctistrunná 
kytara, Jiří Tichota – zpěv, kytara, Jiří 
Cerha – zpěv
Vstupné: 170 Kč
Předprodej: Knihkupectví od 
30.1.2008
Připravujeme:
1.3. 2007 - Ples sportovců
8.3. 2007 - Vinařský ples

Změna programu vyhrazena!

Skupina historického šermu, 
RYTÍŘI ZEMĚ ZUBRA, vznik-
la roku 1998 v městě Bystřici n. P., 
a to jako zájmové sdružení několika 
nadšenců do šermu z období goti-
ky. Začátky nebyly nikterak snad-
né. Nikdo, kromě Dušana Barana, 
neuměl šermovat. Jedině on nebyl 
v šermu žádným nováčkem. Ten nás 
s velkou precizností, umem a nadše-
ním zaučoval do tajů šermu. Zakláda-
jící členové byli: Dušan Baran, Karel 
a Vlasta Prockovi, Ruda Zubalík 
a Verča Horáková. 

Naší skupinou prošla spousta čle-
nů – staří odcházeli a noví přicházeli. 
A jak už to bývá i v jiných skupi-
nách, tak i ta naše si prošla svým 
zlým obdobím, rozpadla se, ale nikdy 
nezanikla. I přes tyto peripetie někteří 
vytrvalci zůstali a skupinu dál vedli 
a rozvíjeli. Z těch nejstarších (služeb-
ně samozřejmě) to jsou Ruda a Verča 

RYTÍŘI ZEMĚ ZUBRA 

a v současné době opět Dušan, který 
je pro nás, co se šermu týče, velkým 
vzorem a přínosem. V současné době 
má skupina 10 členů. 

Bojujeme meči jednoročními i je-
denapůlručními, řembichy, tyčkami, 
dýkami, zkrátka vším, čím se umě-
li bít ve středověku stateční rytíři. 
Máme několik druhů představení a ta 
mají u diváků úspěch svou originali-

tou. Vás, s trochou fantazie, přenesou 
do doby statečných rytířů a spani-
lých dam. Své umění předvedeme 
jak DĚTEM v podobě pohádky pro 
školky, školy, dětské tábory a další, 
tak i dospělým na poutích, hodech, 
svatbách a jiných slavnostech. Denní 
vystoupení je velice rozmanité. Nej-
častěji je dlouhé kolem 30 minut, ale 
záleží na druhu představení. Můžeme 

vám zaručit zajímavou podívanou, 
na kterou budete rádi vzpomínat. 
Noční vystoupení vynikne především 
v pozdních večerních hodinách a trvá 
přibližně 20 minut podle počtu účin-
kujících. V případě zájmu můžeme 
pozvat i jinou historickou skupinu 
s „OHŇOVOU SHOW“, nebo taneč-
nice jako z Orientu. Tím se vystoupe-
ní prodlouží. 

I Vás přitahuje doba, v níž žili udat-
ní rytíři v krásných zbrojích a sličné 
a ctnostné paní? Pokud máte zájem, 
přijďte se podívat na TRÉNINK od 
září do června každou neděli mezi 
16:00 – 18:00 hod. do tělocvičny na 
ZŠ Nádražní na Sídl. 1 v Bystřici a v 
létě ve stejnou dobu „ Pod Horu“ na 
výletiště v Bystřici. Naši členi jsou 
třináctileté děti, ale i pětačtyřicetiletí 
kmeti. Kontakt na nás naleznete na 
stránkách www.rytirizemezubra.ic.cz

Vaši Zubři
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Po krachu totalitních režimů v lis-
topadu 1989 se u nás za procesu 
demokratizace prosazuje a stále více 
vžívá konzumní způsob života. Vede 
k všeobecnému uvolnění, k podni-
kání, k tvořivosti, ale také k indivi-
dualizmu, bezohlednosti, sobectví, 
závisti a až k nezákonnosti. Zasahu-
je téměř do všech oblastí života a je 
zosobněn byznys obchodem a byz-
nys kulturou. Soustřeďuje se na zís-
kávání a hromadění peněz, mnohdy 
vede k nečistému zbohatnutí, budí 
závist, nevraživost, zločinnost. Roz-
vrstvuje lidi na příliš bohaté a příliš 
chudé. Vytěsňuje střední občanskou 
vrstvu.

Mnozí lidé nenasytně užívají, 
vybíjejí se. Lační po popularitě, po 
postavení a moci, po slávě a peně-
zích. Často nezaslouženě a neú-
měrně bohatnou na úkor druhých. 
Z nadbytku a z rozmařilosti už 
nevědí, jak se nejokázaleji chovat, 
bavit a vyžívat, jak bydlet, střídat 
a ždímat dočasné partnery atd. Tak 
se jeví někteří umělci (pěvci, her-
ci, moderátoři, sportovci, modelky, 
jejich agenti), kteří jejich a zároveň 
své honoráře šroubují do absurdit. 
Čím více bezduchosti, vulgarity, 

KULTURA POSTAVY A POSTAVIČKY ZE STARÉ BYSTŘICE

 ŽILI MEZI NÁMI -  1 .

(29. 9. 1892 – 19. 11. 1968)

Jaroslav SvitavskýJaroslav Svitavský 

NOVOROČNÍ ZAMYŠLENÍ

střeštěnosti, nahoty a erotiky, tím 
více potlesku a ovací a tím větší 
sledovanost a honorář. Sledovanost 
se stává kriteriem úspěšnosti pro-
gramu. A až nepřístupně se proje-
vují bulvární novináři, když slovem 
a fotografi í se brodí v soukromí 
hvězd a supermanů. Nedůstojně se 
chovají někteří naši politici a úřed-
níci, kteří své osobní zájmy kladou 
nad zájmy těch, kterým mají sloužit. 
Jsou lační a nenasytní.

Takovéto projevy v chování a ko-
nání mají nesmírně škodlivý vliv 
zejména na děti, na  jejích vnitřní 
vývoj, na jejich budoucnost. Čím 
dále více dětí a stále mladších cho-
dí za školu, kouří, holduje alkoholu, 
droguje, šikanuje, předčasně vstupu-
je do sexuálního života. Projevuje se 
neslušně, bezostyšně, vulgárně, pro-
vokativně. Nadstandardní mámení 
vyvolává u nich  touhu po nadbyteč-
nostech. Vynucují si značkové oble-
čení, šperky, líčidla atd., aniž by si 
uvědomovaly možnosti rodiny.

Přibývá rodičů, kteří s neuvědo-
mělostí a rozmařilostí běžně uspoko-

jují nadpotřební touhy dětí. Nepřímo 
je vedou k neúctě ke všemu živému 
i neživému, vlastnímu i cizímu. 
Těmto dětem není nic svatého. 
Nerozlišují, co je správné, přiměře-
né, užitečné, prospěšné od toho, co 
je nadbytečné, marnivé, nebezpeč-
né, výstřední.

Objevují se jedinci z řad rodičů 

Život v nadspotřeběŽivot v nadspotřebě

V domě č. 52 na bystřickém 
náměstí (dnes hospoda „U Čermá-
ků“) bydlel v roce 1892 v nájmu  
(tehdy hospoda u Dřevikovských) 
solicitátor František Svitavský. Byl 
synem soukeníka Antonína Svitav-
ského a jeho ženy Anny, rozené Valo-
vé. Dne 29. září 1892 se manželům 
narodil syn Jaroslav a po třech letech 
syn Otakar, ale to již bydleli v domě 
č. 62, později pak v domě č. 68, kde 
také otec František 18. dubna 1929 
zemřel. František Svitavský byl jako 
notářský úředník ve městě velice 
činný. Byl členem spolku Beseda, ve 
kterém režíroval tehdy všechna jejich 
divadelní představení a byl také veli-
ce schopným hercem.

Rod Svitavských se v Bystřici 
objevuje v roce 1628, kdy jmenovaný 
Bartoň, švec a syn Filipa ze Svitav, se 
žení se Zuzanou, dcerou Jana Šumy 
a současně si kupuje domek na Sta-
rém městě č. 178. V roce 1646 si 
Bartoň kupuje rynkovní dům č. 53 
a když v roce 1652 ovdověl, žení se 
s Dorotou, sirotkem po Vítovi, zámeč-
níkovi. Z jeho dětí známe Šimona, 
Jiříka a Vávru, kteří jsou uvedeni 
v soupise osedlých z roku 1653. Tedy 
z tohoto prapředka pochází také náš 
solicitátor František Svitavský. Ve 
svých 27 letech se František žení dne 

3.května 1881 z otcovského domu č. 
264. Za manželku si bere Marii, dce-
ru bystřického mlynáře Josefa Piláta 
a jeho ženy Františky, dcery Františka 
Vojty z Lubného.

Jeho syn Jaroslav vychodil obecnou 
a měšťanskou školu v Bystřici. Pak 
odejel na jeden rok do Mikulova, ke se 
naučil německy. Čtvrtou třídu měšťan-
ské školy vystudoval v Přerově. Násle-
doval učitelský ústav v Kroměříži 
a učitelské místo v Žákovicích pod Hos-
týnem. Po ověření způsobilosti odešel 
do Brna, kde vykonal zkoušky pro 
vyučování na měšťanských školách. 
V Brně poznal svoji budoucí manžel-
ku a z tohoto manželství se jim narodil 
syn Jaroslav, který však zemřel jako 
školák. Další děti již neměli.

V létě roku 1942 byl Jaroslav 
Svitavský zatčen gestapem a vězněn 
v Kounicových kolejích, vyslýchán 
na gestapu na právnické fakultě 
a na Cejlu. V roce 1943 byl odvezen 
do Golnóva u Štětína a později do 
Hamburku, kde byl až do konce vál-
ky 1945. 

S jeho prvními literárními pokusy 
se setkáváme na stránkách novin, do 
kterých přispíval povídkami, fejetony 
i verši, nebo také kritickými články. 
Jeho publikační činnost byla zatče-
ním přerušena, ale obnovil ji hned po 
návratu z vězení. V roce 1946 vydává 
knihu Padlí andělé, která vyšla kniž-
ně a obsahuje osobní vzpomínky na 
vězení za nacistické okupace. Deník 
Ruch vydává na pokračování román 

Ryška, brněnská fabrička, v němž 
zachycuje výstižně ovzduší brněn-
ských textilních továren. Mimo tento 
román přispívá do deníků fejetony: 
Pán domu bez čísla, Zapadlý obrá-
zek, Mařenka Skákavá, Diogenes, 
ve kterých si všímá bystřických lidi-
ček na okraji společnosti. V deníku 
Ruch jsou jeho články uveřejňovány 
od roku 1925, dále přispívá krátkými 
články do Horáckých listů a od roku 
1927 mu jeho články a kurzívky otis-
kují Lidové noviny.

V Bystřici si v roce 1935 postavili 
manželé na Suchém kopci vilku, které 
starousedlíci říkali „hvězdárna“, pro-
tože pan ředitel si koupil dalekohled 
a na střeše domku pozoroval hvězd-
nou oblohu. Zde se potom se svojí 
paní usadil trvale jako penzista, když 
školní prostředí opustil jako ředitel 
střední školy v Tuřanech.  Ve vilce také 
pracoval na dvou velkých románech, 
které, bohužel, zůstaly pouze v ruko-
pise a oba byly po jeho smrti zničeny. 
V románu Paní Papadoušková zajíma-
vou formou vyprávění zachytil vzpo-
mínky staré paní Jedličkové, někdejší 
majitelky kolotoče, na život v Bystřici 
před první světovou válkou. Ve vel-
kém románě Zrání zachytil Jaroslav 
Svitavský životní osudy veselského 
kantora, horlivého propagátora – ba 
zakladatele helvétského náboženství 
na Vysočině, Tomáše Jurena.

Jaroslav Svitavský zemřel náhle 
ve věku 76 let v Luhačovicích 19. 
listopadu 1968, kde byl na léčení. 

Pohřben byl v Bystřici do hrobky 
svých rodičů.

Tolik z životopisu Jaroslava Svitav-
ského, jak ho zachytil Bohuš Schwar-
zer v rukopisu Žili mezi námi. Zbývá 
dodat snad jen pár drobností: Pan řídí-
cí, jak jsme mu coby kluci říkali, byl 
na začátku války autorem celé řady 
rodokmenů pro staré bystřické rody, 
když obyvatelé museli prokazovat 
německým okupantům svůj árijský 
původ. Některé z nich se zachovaly, 
některé snad mají ještě jejich potom-
ci doma a netuší proč. Hvězdářský 
dalekohled skutečně existoval a my 
kluci byli hrdí na to, když nám bylo 
dovoleno se podívat, zda-li po zdech 
Zubštejna neleze moucha. Protože 
v našem muzeu je dochována celá řada 
drobných článků Jaroslava Svitavské-
ho, ve kterých popisuje obyčejný život 
v Bystřici před téměř sto lety a oživuje 
jeho mnohdy pitoreskní postavičky, 
doporučila muzejní rada uveřejňovat 
je postupně v Novinách Bystřicko. 

A protože existovali i jiní, kteří 
zachytili řadu dalších postav a posta-
viček z dávné i nedávné historie 
města (např. Josef Pavelka, Vladimír 
Kříž), budeme se v příštích číslech 
těmto lidem věnovat. Historií se po-
malu stávají události před necelým 
půl stoletím a i zde je z čeho vybírat. 
Zároveň žádáme čtenáře, především 
ty, co si déle pamatují, aby své námě-
ty sdělovali muzejní radě, nejlépe 
prostřednictvím vedoucího muzea.

Petr Dvořáček

i dětí, kteří nedojdou-li ukojení své 
touhy, opatřují si potřebné prostředky 
nečistými, ba až nezákonnými způ-
soby. Vyvstávají otázky: Jaké vzta-
hy si budou schopni vytvořit jedin-
ci ke svému životnímu partnerovi, 
k vlastním dětem, ke starým rodičům 
a k lidem vůbec, zvláště k těm, kteří 
v osamělosti touží po komunikaci, 
po sblížení, kteří potřebují pomoc.

Jaroslav Kozlík, 
Sokolský vzdělavatel 2/2007

Další odhalování fresek probíhá v Městském muzeu v Bystřici, které bude 
slavnostně otevřeno už 26. dubna 2008.
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Ve starověku vzniklo mnoho sezna-
mů sedmi divů tehdejšího světa, které 
se od sebe někdy i značně liší, často 
obsahovaly např. Babylónskou věž 
(zikkurat s chrámem boha Marduka), 
„kyklopské hradby“ v Tírynthu nebo 
v Mykénách, římský Kapitol, athén-
skou Akropoli, …

Současný seznam sedmi divů sta-
rověkého světa vznikl patrně až v 18. 
století. Patří do něj egyptské pyramidy 

(2550 př. n. l.), visuté zahrady Semi-
ramidiny (600 př. n. l.),  Feidiův Zeus 
v Olympii (435 př. n. l.), Artemidin 
chrám v Efesu (550 př. n. l.), mauzole-
um v Halikarnassu (351 př. n. l.), rhód-
ský kolos (292-280 př. n. l) a maják na 
ostrově Faru (3. století př. n. l.).

My se však vrátíme do současnosti 
a budeme si dále představovat možné 
adepty na titul Sedm divů Bystřicka. 
Kupón najdete na str. 17. -HJ-

6. Hrad Dalečín

Zřícenina gotického hradu na levém břehu řeky Svratky působí dodnes 
romanticky a velkolepě. Hrad v Dalečíně určitě stál v r. 1358, kdy ho získal od 
olomouckého probošta Ješka a jeho švagrové Kláry Jimram z Pernštejna. Pern-
štejnové vlastnili Dalečín do r. 1588, kdy jej koupil Pavel Katarin z Kataru.

Hrad, německy označován jako Tolenstein, byl snad společně s hradem Ská-
ly rozbořen r. 1356 jako sídlo lupičů (tento názor Pešiny z Čechorodu však 
mnozí historici zuřivě odmítají), poté mohlo dojít za Pernštejnů k obnově 
(podle druhého názoru k výstavbě hradu v polovině 14. st.). Po husitských vál-
kách se stal hrad prokazatelně doupětem loupežníků, a proto byl r. 1519 dobyt 
a vyvrácen zemským hejtmanem Archlebem Vranovským z Boskovic.

Hrad stál na ostrohu, jejž ze tří stran obtéká řeka Svratka. Zbývající stra-
na byla chráněna příkopem a hradbou, která se však nedochovala. Dodnes se 
zachovala pouze část mohutné plášťové zdi nad řekou se střílnovými okénky. 
Otisky trámových stropů dokládají existenci tří podlaží, nad nimiž byl ještě 
obranný ochoz s poprsní zídkou.

Nádherné místo láká výletníky, v posledních letech se zde konají koncerty 
a jarmarky.

S E D M  D I V Ů  B Y S T Ř I C K A -  2    t e x t  i  f o t o : H y n e k  J u r m a n

Veselí se stalo pro široké okolí jakýmsi evangelickým centrem. Přičinil 
se o to kantor Tomáš Juren (1750-1827), který zde konal hned po vyhlášení 
tolerančního patentu první kázání pro evangelíky pod třešní na gruntě Tomá-
še Břeňka (vůbec první shromáždění vykonal už 21. 10. 1781 v katolické 
kapli v Hlubokém). Po vyhlášení patentu poslal Juren císaři Josefu II. děkov-
ný list, který složil a nechal vytisknout v Litomyšli.

V roce 1783 byla vystavěna ve Veselí modlitebna a fara, v níž bydlel kan-
tor Juren. Ke zdejšímu sboru se počítalo 1720 věřících z 21 obcí. Juren půso-
bil ve Veselí jako první kantor v letech 1781-1794 a byl zde pak i pochován 
na místě pod třešní, kde poprvé kázal. 

V roce 1877 byla modlitebna přestavěna na dnešní evangelický kostel 
s mansardovou střechou a nízkou věží. Nejdramatičtější události se dočkal 
kostel dne 12. února 1945, kdy se uvnitř skrývali partyzáni po útěku z Koní-
kova. Němci prohledávali celou vesnici a už stáli na kostelním prahu a jen 
shodou šťastných okolností nedošlo k prozrazení a k tragédii.

Evangelická fara je zde i dnes obsazena, ke sboru náleží evangelíci ze 
širokého okolí. Autorem pískovcových plastik u vchodu na hřbitov je Julius 
Pelikán.

7. Kostel  ve Veselí

8. Vysoká skála u Štěpánova

Vysoká skála u Štěpánova nad Svratkou se tyčí nad říčkou Hodonínkou 
asi 1 km za obcí směrem na Hodonín. Nádherné kolmé skalisko je vysoké 
cca 60 metrů a vrchol je osazen litinovým křížkem. Právě odtud skočili 
dne 17. srpna 1928 nešťastní milenci, aby našli smrt ve vzájemném objetí. 
Událost byla podnětem pro vznik jedné divadelní hry a několika knih 
(autoři J. M. Veselský, J. Jobánek, H. Jurman). 

Další mrtví, bohužel, na Vysoké skále přibyli nedávno, neboť se zde za 
posledních 15 let zřítilo několik horolezců. Nádherná přírodní památka 
za Štěpánovem však určitě stojí za vidění! 

SEDM DIVŮ BYSTŘICKA 

Sedm divů světa je všeobecně známý seznam unikátních starověkých 
staveb v oblasti Středozemního moře a na Středním východě. Z inter-
netu snadno zjistíte, že jako sestavitel seznamu je tradičně uváděn řec-
ký spisovatel Filón Byzantský, žijící snad ve 2. nebo 3. století n. l. Filón 
napsal krátký spisek O sedmi divech světa, ve kterém sestavil seznam 
staveb, které považoval za zcela unikátní. Tento seznam se však od toho 
dnešního poněkud lišil (obsahoval babylonské hradby místo rhódského 
kolosu). Navíc se část spisu nedochovala.
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Společnost Františka Kroha a Kulturní dům v Bystřici nad Pernštej-
nem vypisují třetí ročník literární akce „Pfl egrův Karasín“. 

Pořadatelé tedy vyhlašují opět recitační soutěž na volné téma, ukázka 
by měla být pokud možno od autora se vztahem k Vysočině. Dále pro-
běhne tolik oblíbená literární soutěž a v ní jsou vyhlášena dvě témata: 

1. Osobnost Bystřicka, které si vážím,
2. Minipovídka (max. 2 A4). 
Zúčastnit se mohou všichni 

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

Školy si mohou uspořádat 
svoje vlastní kola. Uzávěrka 
soutěže je 15. března 2008, prá-
ce můžete odevzdávat v Kul-
turním domě v Bystřici, v Tu-
ristickém informačním centru 
v Bystřici, žáci a studenti 
u vedení svých škol. 

Finále proběhne v malém sále KD v Bystřici na přelomu března a dub-
na, termín upřesníme v příštím čísle Bystřicka. Dopoledne se uskuteč-
ní recitační soutěž, odpoledne budou vyhlášeny výsledky obou soutěží, 
zazní nejlepší práce a slyšet se nechají nejlepší recitátoři. Chystá se opět 
beseda s některým oblíbeným umělcem. 

-HJ-
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* 7.2.1925 Strážek 

Dnes bych se chtěl zmínit o zají-
mavém, ale přitom velice nenápad-
ném, hodném člověku, jenž prožil 
velkou část svého plodného života na 
našem „horním“ sídlišti. Jako mladý 
inženýr jsem se seznámil počátkem 
80. let ve štěpánovské slévárně prá-
vě s tímto mužem malé postavy, 
jenž se neustále usmíval a choval se 
v těžkých huťských podmínkách až 
skoro nevhodně slušně a uhlazeně. 
Byl to inženýr Jan Kletečka z Bys-
třice. Ve slévárně byl brigádníkem 
a my tehdy nechtěli ani věřit, že tako-
vý jemný člověk mohl řadu let praco-
vat v armádě. I když původně vystu-
doval obchodní akademii a v armádě 
působil především jako pedagog.

Jenda tehdy už dlouho amatérsky 
maloval, nejvíce krajinky pracnou 
kombinovanou technikou. Svými 
obrazy dělal radost mnoha spolu-
pracovníkům. Už jako jedenáctiletý 
získal v Alšově síni v Praze 2. cenu 
mladých talentů republiky. V ple-
néru pak pozorně sledoval Oldřicha 
Blažíčka, jenž zajížděl do nedaleké 
Rožné. Aktivně se věnoval i hudbě 
a po válce krátce řídil velkoobchod 
koloniálním zbožím v Novém Městě 
na Moravě. Absolvoval už zmíněnou 
obchodní akademii, pak musel na 
vojnu, v roce 1955 byl promován 
na Vysoké válečné škole, přednášel, 
publikoval, vedl grafi cký kabinet 

štábu.
Ve vojenském prostředí však byl 

časem stižen psychoneurózou a z ar-
mády raději odešel. Výtvarně tvořil 
v jižních Čechách a v roce 1964 se 
vrátil na rodnou Vysočinu, kde pra-
coval až do důchodu v Uranových 
dolech v Dolní Rožínce na úseku geo-
fyziky. A pak už jenom brigádničil.

Jan Kletečka se při tom všem 
výtvarně vzdělával, podnikal studijní 
cesty do zahraničí, maloval, soutěžil. 
Tvořil cykly o Vysočině, Jadranu, 
Černomoří, ale i k poctě Josefa Jam-
bora a Oldřicha Blažíčka. Jeho kres-
by a obrazy nakonec pronikly až do 
Ameriky, Afriky, Japonska, Austrálie. 
Prostě uměl!

Stal se členem Klubu neprofesio-
nálních výtvarníků v Novém Městě 
(1976) a výtvarné skupiny AKVA ve 
Žďáře n. S. (1980), členem KPVU 
v Tišnově i skupiny „Vysočina“ 
v Bystřici n. P. (1983).  Obesílá 
během čtyř let 28 členských a putov-
ních výstav, získává čestná uznání 
a diplomy. Hezká byla třeba kolektiv-
ní výstava bystřických amatérů v kul-
turním domě o Vánocích 1989, kde 
se Jenda v žádném případě neztratil. 

V Bystřici podchycuje výtvar-
ně nadané děti a přednášky, besedy 
i soutěže pořádá na základních ško-
lách i na DDM. Při kulturním domě 
vede výtvarný kroužek, kde předává 
praktické zkušenosti mnoha talen-
tům. 

V červnu 1984 doslova během 
několika dní ilustroval moji chysta-
nou prvotinu o dějinách Štěpánova. 
Okamžitě totiž prolezl celé okolí naší 
obce, na Chocholíku dokonce zako-

pl a pochroumal si ruku, ale pérovky 
odevzdal perfektní. Jejich provedení 
bylo dokonalé a přispělo k dobrému 
přijetí na svou dobu pozoruhodné 
knihy, která vyšla o rok později. Jan 
Kletečka měl radost ze společného 
úspěchu. Tvrdil totiž, že kniha je 
i jeho dobrou reklamou. Zůstal 
skromným a vděčným. 

Když jsem ho poprvé navštívil 
v maličkém bytě na bystřickém síd-
lišti, smál se: 

„Jeden známý chtěl vidět můj ate-
liér. A já tu maluji na koleně!“

Sklopil dvířka od kredence a na 
nich začal kreslit…

Přešla léta a Jenda musel kvůli 
nemoci očí a rukou přestat s malová-
ním. Dále žije na bystřickém sídlišti, 
dále potkává své denní radosti i sta-
rosti. K jeho nadcházejícím 83. naro-
zeninám mu přejeme hodně zdraví, 
pohody a radosti.

Hynek Jurman

Ing.  JAN  KLETEČKA

AAA radí:AAA radí:
3. Jak zdolat nepřiměřenou rychlost?3. Jak zdolat nepřiměřenou rychlost?

Vážení přátelé řidiči! Jak určitě 
víte, silniční zákon hovoří o nepři-
měřené rychlosti. Neměli bychom 
jezdit nepřiměřeně. Zákon však 
přesně neříká, co je to nepřiměřená 
rychlost. Díky této nejednoznač-
nosti můžeme být jako nepřiměře-
ní označeni vlastně kdykoliv a vina 
pak bude vždy na naší straně. To 
víte, na policii jsou koumáci! 

Málokomu přijde běžné, že 
nepřiměřená rychlost může být 
i ta pomalá, která brzdí všechny 
ostatní účastníky silničního provo-
zu. Takový řidič-slimák si nasadí 
klobouk, upne se pečlivěji než 
kosmonaut a potom jede celou ces-
tu rychlostí cca 40 km/hod. Tedy 
hodně nekosmicky. Pokud máte na 
takového nepřiměřeného slimáka 
(mám podezření, že při jeho rych-
losti na silnici určitý sliz opravdu 
ulpívá) štěstí při velké hustotě 
protijedoucích vozidel a navíc na 
cestě plné nepřehledných zatáček, 
můžete se uvztekat, vaše agresivita 
vzrůstá, nakonec slimáka zkoušíte 
předjet zprava a pak ho vezmete 
zleva v tom nejnemožnějším mís-
tě a jen o pověstný fous se stačíte 
zařadit před hučícím kamionem.

Podobně jezdí i většina dam. 
Navzdory tradované legendě, že 
ženy jezdí bezpečně. Několik dam 
skutečně jezdí brilantně, například 
i naše kolegyně Bára, ale většina z 
nich jezdí stejně bázlivě jako strej-
ci v kloboucích, na silnicích tím 
způsobují zácpy vozidel, což opět 
vede k riskantnímu předjíždění. 
Takže ženy by skutečně jezdily 

bezpečně, pokud by kromě nich 
na silnicích nikdo jiný nebyl. 
Ovšem v provozu ostrých hochů 
jsou to s řidičkami pěkné nervy...

Při všech výše uvedených 
skutečnostech AAA „VOM-OČ“ 
navrhuje policii, aby monitoro-
vala i pomalé řidiče a pokutovala 
je stejně jako ty rychlé. Neboť 
obě ty sorty jsou nepřiměřené! 
Zákon by měl vymezit povin-
nost pro pomalé řidiče. Pokud za 
sebou brzdí více než dvě vozidla, 
měli by na prvním vhodném mís-
tě zastavit, odbočit, uhnout a ty 
rychlejší pustit před sebe. Kdo 
nedokáže jet devadesátkou, měl 
by přijít o řidičský průkaz! Žádej-
te tedy svého senátora i svého 
poslance (senátorku, poslanky-
ni), aby takovou změnu zákona 
navrhli a snížili tak neuvěřitelné 
masakry na našich silnicích. Klo-
boučku, dolů z hrušky!

Na závěr si, milí přátelé, zopakuj-
me, že přiměřenou a jedině vhod-
nou rychlostí jedete právě jenom 
a jenom vy! Ti ostatní jedou buď 
nepřiměřeně rychle, těm říkáme 
prasata, nebo se zase loudají moc 
pomalu. To jsou v našem slovníčku 
vemena! Tak šťastnou cestu.

Jiří Vomočil, jednatel AAA 
„VOM-OČ“

PS: Ten/ta šikovný/á řidič/ka, 
který/á naboural/a 15.1.2008 
zaparkovanou Fábii před muze-
em a pak velmi statečně ujel/a, 
může škodnou událost decentně 
urovnat kdykoliv na Turistickém 
informačním centru.

PFLEGRŮV KARASÍN POTŘETÍ

BYSTŘI LIDÉ
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Doba zimních plískanic a mrazů se chýlí ke svému 
konci. Slunce opět začíná nabírat sílu a zůstává na 
obloze viditelně déle než před několika málo týdny. Do 
Velikonoc zbývá ještě 7 týdnů a toto je doba, kdy se 

už celá staletí slaví „ostatky“, neboli „masopust“. Dřívější kult zimního 
slunovratu se postupně změnil na oslavy přicházejícího jara. 

Nejinak tomu bude i ve Stříteži. V sobotu 2.února 2008 se střítežská 
mládež na pár hodin změní v průvod křepčících maškarádů v čele s tra-
dičními masopustními postavami, jako jsou kominík, prostitutka, kat 
nebo žid, aby obešli celou obec, dům od domu a svým tancem, zpěvem 
a drobnými taškařicemi dali alespoň na chvíli zapomenout každému 
z obyvatel a návštěvníků naší obce na problémy všedních dní.

Odpoledne se veselí přesune do sálů bývalé školy, dnes budovy OÚ, 
kde proběhne dětský maškarní karneval spojený s tradičně velmi bohatou 
tombolou. Závěr „ostatků“ bude patřit taneční zábavě s hudební skupinou 
Sympatic.

Na závěr mi dovolte, abych pozval všechny, kdo chtějí okusit atmosfé-
ru tohoto lidového obyčeje, aby neváhali a navštívili Střítež v sobotu dne 
2. února 2008.                                                                         Budete vítáni.

Program Střítežského masopustu:
8.00-8.30          sraz maškarádů v budově OÚ
8.40-9.30       průvod masek v místní části Nivy
9.40-15.00     průvod masek v obci Střítež
15.30-20.00   dětský maškarní karneval + tombola
20.30-01.00   taneční zábava

Vstupné na karneval a zábavu je zdarma. Občerstvení a výborná 
nálada zajištěna.

Generálním partnerem Střítežského masopustu je Skupina ČEZ.
Za pořadatele zve Radek Štourač – starosta obce

Město Bystřice nad Pernštejnem, 
Mikroregion Bystřicko a fi rmy 
Bystřicka pro Vás, díky velkému 
úspěchu, na rok 2008 připravily již 
druhý ročník výherní a poznávací 
turistické akce. Vaším průvodcem 
letní akcí bude znovu Vodomil, 
maskot Svratecké vodohospodářské 
naučné stezky a ochránce životního 
prostředí Bystřicka. Turistických 
cílů tentokrát bude třináct, přičemž 

JARMARK VE VÍRUJARMARK VE VÍRU
Vánoční jarmark, který uspo-

řádala vírská škola dopadl velice 
dobře. Ke spokojenosti těch, kte-
ří ho navštívili, přispěli prodejci 
výrobků ze dřeva, proutí, kamene, 
vlny, perníků, dále děti a paní uči-

telky, které s nimi připravily krás-
né vystoupení na zasněžené louce 
u vánočního stromečku. Poděko-
vání patří i fi rmě PEDDY s.r.o., za 
přípravu pódia, osvětlení a ozvu-
čení vánoční besídky.

posledním, třináctým, bude evrop-
ský unikát, který se nachází na 
území Bystřicka. Půjde ale o pře-
kvapení, které najdete až v podrob-
ných podmínkách letní akce. Akce 
proběhne podobně jako v prvním 
ročníku v období od 5. 4. do 30. 9. 
2008. Na devíti místech se budou 
opětovně sbírat razítka do Vaší 
legitimace a na ostatních místech 
budete pro změnu zjišťovat přede-
psané údaje, které Vám přinesou 
více vzruchu a zábavy. Ještě něco 
málo k cenám – jsou znovu atrak-
tivní a zajímavé díky našim stálým 
i novým sponzorům.

V únorovém čísle Bystřicka Vám 
představíme první tři cíle, které na 
své turistické procházce s Vodomi-
lem můžete navštívit.

Bližší informace najdete i na we-
bových stránkách :www.bystricenp.
cz a www.bystricko.cz.

  Blanka Slaná, 
správce Mikroregionu Bystřicko

ZA POZNÁNÍM ZUBŘÍ ZEMĚ
Město Bystřice n.P. opět získalo 

v roce 2007 další, již třetí grant na 
rozvoj cestovního ruchu v regionu 
ve výši více jak 700 tis. Kč. Ten-
tokrát pod názvem „Za poznáním 
Zubří země“. V současné době se 
již začaly vytvářet produkty z to-
hoto grantu, které by měly opět 
pomoci při propagaci jak našeho 
města, tak celého regionu. 

Občané regionu si mohli všim-
nout, že v mnoha obcích byly 
v předloňském roce instalovány 
informační tabule o jednotlivých 
obcích a mikroregionu Bystřicko.  
V letošním roce dojde k výrobě 
a instalaci dalších 14 tabulí, a to 
v obcích, ve kterých ještě scházejí. 
S tím souvisí i tisk informačních 
letáků pro jednotlivé obce. Protože 
jsme pamatovali i na naše městské 
části, bude letáků celkem 24 druhů.

Na konci loňského roku byla 
z projektu již vyrobena série 12 
druhů pohlednic obcí, které jsou 
podle ohlasů návštěvníků našeho 
infocentra velmi zdařilé.

Na jaro tohoto roku se dále 
z grantu připravuje internetové 
propojení stávajících „mluvících“ 
infokiosků instalovaných na Šiklo-
vě mlýně a na rozhledně Karasín. 
Konečně tak bude moci návštěvník 
zhlédnout bližší a aktuální infor-
mace o regionu, či si najít vhodné 
dopravní spojení. S tím souvisí i in-

stalace klávesnice a „myši“ přímo 
na infokiosky.

V současné době se také připra-
vuje do tisku průvodce ubytováním 
našeho regionu, kde by se návštěv-
níci měli dozvědět vše potřeb-
né o jednotlivých ubytovatelích a na-
lézt zde i několik fotografi í a tipů. 

Do začátku prázdnin je nut-
né vytvořit ještě sborník výletů 
Bystřicka pro individuální cesto-
vatele, jehož součástí by měl být 
návrh cyklostezek či pěších túr, 
vč. mapových podkladů a povídání 
o zajímavostech, které můžeme na 
trase potkat. Oblíbenou mapu Bys-
třicka vydáme v rozšířené verzi.

Posledním významným produk-
tem, který bude vytvořen s pomocí 
grantu, bude malý průvodce naším 
městem, ve kterém naleznete 
jak fotografi e nejvýznamnějších 
památek a památných míst, tak 
i nabídku z našeho moderního 
sportovního a kulturního vybavení.
  Tento průvodce bude základem 
pro vypracování nové rozsáhlejší 
publikace, neboť poslední kniha 
o našem městě byla vydána v osm-
desátých letech minulého století. 
Tato je již dávno rozebrána, v něk-
terých věcech neaktuální a poplat-
ná své době. O postupu prací na 
této práci Vás budeme postupně 
informovat. 

Radek Vojta, vedoucí OSŠ
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jsem s veselou myslí po lukách, lese a háji, navštívila ty upřímné duše 
všecky, a zapomněla při nich na všecek ostatní svět, se všemi jeho 
trampotami.“ 

Němcová tedy prochází jakousi pracovní terapií, při níž nejen 
vzpomínala na milé chvíle z dětství, ale navíc si idealizovala i mnohé 
postavy a události z těch dob, rovnala a vyhlazovala ty časy do forem, 
které si přála. Nemůžeme tedy pošetile čekat historickou věrnost pří-
běhu, neboť Babička je umělecké dílo velkého formátu. Oddejme se 
tedy umění a jen jako zajímavý doplněk si stručně připomeňme sku-
tečné osudy hlavních postav.

Zámek, mlýn, hospoda, splav, altánek, to jsou skutečná místa v 
údolí Úpy, kam autorka děj zasadila. Ovšem Staré bělidlo nebývalo v 
malém domečku poblíž splavu, kam dnes míří tolik čtenářů a turistů. 
Tam Němcová pobývala s dětmi v roce 1844, dříve ne. Původní bělidlo 
stávalo, jak už bylo naznačeno a jak též v Ratibiřicích napoví tabulka 
s textem, v místě pozdějších skleníků. Panklovi po jeho zbourání (asi 
1830) vlastně bydleli ve vlhkém bytě pod nedalekou ratejnou ve dvo-
ře. Odtud odešla ve svatební den sedmnáctiletá (?) Betty-Barunka po 
schodech ke kočáru. Její radosti pomalu končily…

Co další postavy povídky? Měla babička Magdalena Novotná, roze-
ná Čudová uvedené tři děti? Ne, ve skutečnosti jich porodila rovných 
deset, ale mnohé zemřely už v mládí. V ratibořickém údolí pobyla 
babička jen v letech 1825 – 1830, a protože se nepohodla s dcerou 
Terezií, odešla nejdříve k mladší dceři do dvora. Terezie zakázala 
svým dětem, aby za ní chodily! Babička záhy odešla s mladší dce-

11. KDO ODHALIL PETRA BEZRUČE?
 
„Já Petr Bezruč, od Těšína Bezruč,
toulavý šumař a blaznivý gajdoš,
šílený rebel a napilý zpěvák,
zlověstný sýček na těšínské věži…“
Jan Herben, šéfredaktor a vydavatel Času, dostal dopisem z 16. led-

na 1899 tři Bezručovy básně (Den Palackého, Škaredý zjev, Zkazka). 
Byl jimi uchvácen, ale jméno autora mu nic neříkalo. Snažil se ho 
odhalit, ale ten neznámý si nechal posílat poštu na brněnskou adresu 
Novosady č. 49, 2. poschodí, dveře č. 20, kde bydlel Tomáš Losík se 
třemi syny. Korespondence byla podepisována jménem Metoděje Ko-
nopáče nebo značkou Sigma. Zpočátku tak zůstal autor neodhalen.

Herben básně zařadil do 4. čísla Času 11. února 1899, ale cenzura 
pustila jenom Zkazku. Ovšem dalších osm Bezručových básní vyšlo 
už 8. dubna (i Bernard Žár a Maryčka Magdónova) a devět básní 
otiskl Čas 3. června 1899. Nadlouho poslední báseň „Já“ vyšla 15. 
července. Herben tak zveřejnil za necelého půl roku 1899 devatenáct 
Bezručových básní. I se dvěma básněmi zabavenými jde o jakési 
jádro Bezručovy tvorby. Jednalo se o literární událost a veřejnost pát-
rala po autorovi odněkud z Těšínska. To kvůli detailní znalosti terénu 
i zdejších politických a společenských poměrů. Usuzovalo se též, že 
autor musí být už literárně zkušený. Snad by jím mohl být Svatopluk 
Čech, mínili ctitelé Písní otroka. Nakladatel Vilímek dokonce hledal 
neznámého inzerátem. Hned po prvních ukázkách tyto nezvyklé bás-

Lísecký pěvecký sbor
Ne každá obec se může pochlubit 

svým vlastním stálým pěveckým 
sborem. V Lísku takový sbor půso-
bí již řadu let jako schola při kostele 
sv. Mikuláše. Věkové složení zpě-
váků je 38 až 70 let a jsou v něm 
zastoupeni občané nejen Lísku, ale 
i Bohuňova a Vojtěchova. V součas-
né době má sbor 12 členů. 

Velkou zásluhu na tom, že se 
v Lísku „zpívá“, má pan řídící Josef 
Pecina, významný rodák ze Zvole. 
Před více než dvaceti lety v obci 
Lísek působil jako učitel a založil 
tehdy pěvecký spolek Hlahol. V je-
ho repertoáru byly především staré 
české vlastenecké písně. 

Na počátku devadesátých let 
okolo sebe seskupila část zpěváků 
původního Hlaholu farní hospo-
dyně a varhanice, slečna Ludmila 
Marková, která se tak stala zakla-
datelkou současného sboru. Během 
let se jeho složení částečně pozmě-
nilo, avšak původní jádro zůstalo 

zachováno. 
Před jedenácti lety převzala 

vedení sboru Mgr. Marta Kočíková, 
která sbor nejen řídí, ale díky svému 
hlasu je také jeho pevnou oporou. 

Kromě církevních skladeb z ka-
tolického kancionálu má sbor ve 
svém repertoáru i skladby českých 
a světových mistrů, nepohrdne však 
ani dobrými „lidovkami“, které zpí-

vá jen tak pro radost v úpravě pana 
řídícího Peciny. 

V posledních letech sbor účinku-
je i za hranicemi obce. Již dvakrát 
zazpíval v obci Zubří, dále v Brani-
šově, ve Zvoli n. P. , na poutních 
mších ve Vranově a Křtinách. Před 
dvěma lety na přání děkana P. Jiřího 
Buchty zazpíval sbor Ebenovo ordi-
nárium farníkům v Čebíně. V pro-

sinci loňského roku byl sbor pozván 
starostou Nyklovic do místní kaple 
Povýšení sv. Kříže, aby zde uspo-
řádal adventní koncert. Výtěžek byl 
věnován na opravu věžních hodin. 
S velkou radostí sbor již potřetí 
vystoupil spolu s dechovým kvarte-
tem bystřické ZUŠ pod vedením p. 
uč. Olivové na vánočním koncertě 
v kostele sv. Michaela ve Vítochově. 

Sbor zpívá většinou bez dopro-
vodu, protože se dosud nenašel 
varhaník, který by byl ochoten se 
zpěváky zkoušet. Schází se kromě 
prázdnin jedenkrát týdně, na 2 až 3 
hodiny, střídavě u dvou obětavých 
členek sboru, které vytvářejí velmi 
příjemné sousedské prostředí, včet-
ně občerstvení. Toto pravidelné zpí-
vání utužuje mezi členy sboru nejen 
vzájemné přátelství a lásku k hud-
bě, ale především slouží k povzne-
sení ducha a oslavě Boží. 

 Pěvecký sbor
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SEDM DIVŮ BYSTŘICKA

Připomínáme, že hlasovat můžete každý měsíc a hlas můžete dát 
jakékoliv památce či pozoruhodnosti, která vás zaujala. Pište na TIC 
Bystřice, Masarykovo nám. 1 či mailujte na info@bystricenp.cz.

Více najdete na str. 14.
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rou Johannou krátce do Chvalkovic, Dobrušky a pak do Vídně. Zde 
zemřela zcela chudá 27. března 1841, pohřeb jí muselo do společného 
hrobu vypravit bratrstvo Floriánského sdružení láska a pomoci. Takže 
žádný pohřeb v Ratibořicích a žádný kněžnin povzdech: „Šťastná to 
žena!“

Paní kněžna, Kateřina Zaháňská (1781 – 1839), zemřela o dva roky 
dříve než babička a byla také dosti jiná, než jak je představena v knize. 
Byla krásná, důvtipná, přitažlivá a kancléř Metternich ctil její politic-
kou prozíravost. Měla ráda psy a děti, ale určitě nepřijímala návštěvy 
vesničanů, tedy ani babičku s vnoučaty. Zemřela už dva roky po spiso-
vatelčině svatbě. Kristla Celbová nikdy nechodila s chasníkem Jaku-
bem Mílou. Provdala se za venkovského kantora Nemastu a odešla s 
ním do Orlických hor. Zakrátko zůstala vdovou se sedmi sirotky. Man-
činka Ludrová (správně Rudrová) se neprovdala za chudého mládka, 
ale vzala si bohatého mlynáře od Dobrušky. Ten na mlýně snad spá-
chal v roce 1871 sebevraždu. A co tedy Viktorka? Zabil ji blesk?

Ne, přežila dokonce o šest let Boženu Němcovou a dožila se 76 let! 
Ovšem Viktorku už měla Němcová v hlavě dávno předtím, než četla o 
Barce v Pěstounce. Učinila si o ní poznámku „bláznivá Viktorka“ už 
v rukopise „Barunka vzpomíná na své mládí před svatbou“. Když v 
roce 1844 pobývala v Ratibořicích, navštívil ji i lékař Josef Čejka, jenž 
uveřejnil z Ratibořic dopis v České Včele 27. září 1844. Píše v něm i o 
hezkém děvčeti Viktorce („tváře krev a mlíko, vlasy jako havran čer-
né“), která měla milého myslivce, jenž jí zašil do šatů kouzelné byliny. 
Když odešel do ciziny, pustilo se děvče za ním, ale myslivcovo srdce 

už vychladlo a Viktorka se zbláznila. Obývala teď jeskyni, bloudila po 
stráních v rozedrané sukni, zpívala u splavu a kameny hází po opozdi-
lém myslivci. Údaje mu poskytla bezesporu Němcová.

Viktorka se jmenovala Viktorie Židová, narodila se v roce 1792 
jako dcera Antonína Žida z Červené Hory („Hůry“) a skutečně utekla 
s černým mys-
livcem. Vrátila 
se však zklama-
ná a zlomená. 
Zemřela jako 
žebravá alkoho-
lička 17. října 
1868. Pochová-
na byla v Čer-
veném Kostelci 
a jako literární 
postava zde má 
symbolický hrob 
dodnes. Blesk si 
na ni nepřišel…

50                      51
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I  BYSTŘICKO  ČTE  DĚTEMI  BYSTŘICKO  ČTE  DĚTEM
Celostátně úspěšnou akci „Celé 

Česko čte dětem“ objevil pro náš 
region vírský starosta Ladislav 
Stalmach a ve Víru také akce 
odstartovala 7. ledna 2008. Samot-
ný pan starosta šel příkladem a četl 
z knížky Josefa Spilky „Náš Krako-
noš“. V dalších dnech ho vystřídaly 
divadelně a literárně činné dámy, 
paní Marie Viktorinová (z knížky 
Gosciny&Sempé „Mikulášovy pa-
tálie“), Dana Říhová (z knihy Dani-
ely Chvostové „Bambulka v ze-
mi skřítků“) a Jaroslava Šudo-
mová (z knížky Josefa Koláře 
„Z deníku kocourka Modroočka“). 
Vírská etapa vyvrcholila v pátek 
11. ledna, kdy Zdeněk Junák četl 
pohádku ve verších Josefa Kainara 
„Zlatovláska“. Po pět večerů se tak 
ve školní družině scházeli rodiče 
i děti, aby poslouchali pohádky pak 
hádali, kouzlili, vyráběli strašidýl-
ka, hráli divadlo a poslouchali slav-
ného herce. Za tu dobu se zapojilo 

telé (povídky Pastelky, Mluvili jsme 
do rádia, Frydolín kouzelníkem).

Všechna dalečínská čtení byla 
hojně navštívena dětmi i rodiči 
a vždy zakončena krátkou besedou 
o knize. Hynka Jurmana se čtenáři 
ptali i na jeho jiné knihy, především 
na pověsti a Smírčí kameny. Ladi-
slav Stalmach po přečtení povídky 
Frydolín kouzelníkem ukázal dětem 
i některá jednoduchá kouzla. Ode-
zva rodičů a dětí byla velmi přízni-
vá a do budoucna se chtějí Dalečín-
ští do tohoto projektu opět zapojit.

Třetí týden se štafetového kolí-
ku chytili předčitatelé v Bystřici 
nad Pernštejnem. V úterý 22. led-
na vystoupili spisovatelka Věra 
Řeháčková a také starosta města 
Ing. Karel Pačiska, jenž četl z kni-
hy Neználek ve Slunečním městě. 
Paní Řeháčková četla ze své knihy 
„Jana a Dana aneb Když holky mají 
za ušima“. Ani tentokrát nechyběla 
beseda s úspěšnou autorkou.

Ve čtvrtek 24. ledna přijel do Bys-
třice herec Erik Pardus. Po Zdeň-

ku Junákovi se tak v našem regi-
onu objevil během pár dnů druhý 
z představitelů populárních televiz-
ních četníků. Tentokrát strážmistr 
Zahálka.

O čtení v Bystřici se více dozvíte 
v příštím čísle Bystřicka.

Tím ovšem zdaleka akce neskon-
čila, na řadě byly a jsou  Rozsochy, 
Štěpánov nad Svratkou, Prosetín, 
Rožná, Nedvědice a další obce. 
Celá akce má dalekosáhlý význam 
nejen pro děti a jejich rodiče, pro 
které jsme chtěli především hlasi-
té čtení propagovat. Podle mínění 
Ladislava Stalmacha možná ještě 
větší význam můžeme spatřovat 
v tom, že komunity malých obcí si 
začínají uvědomovat, že dokážou 
vzdorovat diktátu kultury televize 
a internetu a že má smysl obětovat 
svůj volný čas ve prospěch zpří-
jemnění života sobě i dalším spo-
luobčanům. 

Ladislav Stalmach, Vír
Jitka Kadlecová, Dalečín

Hynek Jurman, TIC

Dana Říhová čte ve Víru

asi tři sta spokojených účastníků. 
Myšlenka hlasitého čtení dětem 
se ujala a po Víru přebral štafetu 
Dalečín.

I v Dalečíně se četlo ve škole 
a tuto druhou etapu odstartoval 
14. ledna výtvarný teoretik a kri-
tik Radek Horáček, jenž přečetl 
ze své vlastní tvorby povídku Pří-
běh z kapří zátoky. Vlastní pasáže 
zazněly i druhého večera, kdy spi-
sovatel Hynek Jurman nejdříve 
přečetl ukázku z Malého Bobše od 
J.V.Plevy a poté napínavé i úsměv-
né příběhy ze své chystané sbírky 
pověstí Zlatý pramen (Zloděj dří-
ví, O povedeném poustevníkovi, 
O smrti v pytli, Dobře koupený 
hrnec). Ve středu následovala paní 
Marie Horáčková s povídkou 
Oty Pavla Koncert, ve čtvrtek paní 
Marta Kellerová četla Broučky, 
klasiku od Jana Karafi áta, a v pátek 
18. 1. přiblížil Ladislav Stalmach 
knihu Gosciny Mikuláš a jeho přá-

Marie Horáčková čte v Dalečíně

Jak viděl Viktorku Adolf Kašpar.
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• Stříhání psů, Hodonín u Kunštátu, 

t. 721308702

• Hledáme brigádníky na rozvoz knih 

s vlastním autem. Tel.: 739 067 695. 

Vhodné i pro důchodce.

• Nabízím půjčky. Při podpisu smlou-

vy peníze ihned. Tel.: 723 553 701

•  Koupím obrazy a staré peníze. 

Tel.: 603 382 376

•  Pronajmu 2 pok. cihl. byt v 1. pat-

ře i zařízený s garáží v Bystřici n.P. 

– Voldán. T.č. 602 582 313

•  Hledám partnera(ku) do etického 

MLM z Bystřicka. Nejedná se o při-

výdělek, ale o HPP, zajímavé provize 

i produkt. Tel.: 724 910 732

ŘÁDKOVÁ ŘÁDKOVÁ 
INZERCEINZERCE

Chcete prodat Chcete prodat 
nemovitost? nemovitost? 

Máte hrůzu Máte hrůzu 
z realitky? z realitky? 

Obraťte se na Obraťte se na 
poradnu! poradnu! 

www.realitniporadna.cz  www.realitniporadna.cz  

777 066 977

Nové katalogy na LÉTO 2008 

jsou tady! 

Přijďte využít koupi zájezdů za 

vynikající slevy!!!

Vážení zákazníci, u nás si můžete vybrat 

z více jak stovky cestovních kanceláří 

(českých i německých).

CA Markéta
Masarykovo nám. 11

593 01  Bystřice nad Pernštejnem
tel. 777 352 323

www.camarketa.cz

Dva roky úspěšného fungování 
systému zpětného odběru, odděle-
ného sběru, následného zpracování 
a recyklace vyřazených elektroza-
řízení umožňují tzv. recyklační pří-
spěvky. Ty jsou hrazeny spotřebiteli 
v ceně nakupovaných nových elek-
trospotřebičů.

Recyklační příspěvek je fi nanč-
ní částka odpovídající nákladům 
výrobců na zpětný odběr a recykla-
ci výrobku. Výrobci ji odvádějí do 
kolektivních systémů, které vytvo-
řili za účelem řádného plnění svých 
zákonných povinností.

U většiny výrobků v České repub-
lice je zavedena forma tzv. viditelné-
ho příspěvku na recyklaci. Znamená 
to, že náklady na ni jsou viditelně 
vyčleněny z ceny nového spotřebiče 
a transparentně uváděny při prodeji 
odděleně. 

Výrobce tak zároveň ukazuje spo-
třebiteli, kolik již přispěl do kolek-
tivního systému na zpětný odběr 
a recyklaci starého elektrozařízení. 
Výše příspěvku vynásobená počtem 
prodaných spotřebičů tedy odpovídá 
podílu výrobce na celkových nákla-
dech na zpětný odběr a recyklaci, 
který za něho zajišťuje kolektivní 
systém. 

Viditelné uvádění
U všech domácích spotřebičů 

a spotřebitelských zařízení by již 
od loňského září měla být výše pří-
spěvku výrobce pro spotřebitele zvi-
ditelněna. Možnost viditelně uvádět 
příspěvek na recyklaci mají výrobci 
pouze po dobu osmi let, u velkých 
spotřebičů, jako jsou pračky, led-
ničky, myčky a sušičky, je tato doba 
prodloužena na 10 let. To znamená, 
že u běžných spotřebičů do domác-
nosti se příspěvek přestane uvádět 
v roce 2013, u velkých spotřebičů 
v roce 2015.

Viditelné uvádění zaručuje zabez-

K čemu slouží recyklační příspěvky?

pečení tohoto příspěvku před mož-
ným zneužitím v konkurenčním boji 
mezi výrobci. Každému zákazníkovi 
má být na první pohled jasné, že tato 
částka má své jediné možné určení 
pro účely zpětného odběru a recykla-
ce výrobku. Stejnou chladničku nebo 
televizi lze tedy koupit v Praze, Zlíně 
nebo na internetu za různé ceny, ale 
se stejným viditelným příspěvkem.

 
Obcházejí zákon
Proklamace některých prodejců, že 

nabízejí zboží za ceny „bez recyklač-
ních nákladů“, znamená pouze fakt, 
že obcházejí zákon a řádně neplní své 
povinnosti.

Finanční prostředky z recyklačních 
příspěvků totiž nejsou určeny jen na 
budoucí likvidaci elektrozařízení, 
která členové kolektivních systémů 
uvádějí na trh dnes. Někdo se musí 
postarat i o spotřebiče, které dosluhu-
jí už v těchto dnech a jejichž výrobci 
dávno přestali existovat.

Když konkurenti spolupracují
K tomu podotýká předseda před-

stavenstva společnosti Elektrowin 
Ing. Jaroslav Holakovský: „Kolektiv-
ní systém je velmi náročný na řízení. 
Když si uvědomíte, že sdružujeme 

několik set výrobců, konkurentů na 
trhu, kteří přispívají nemalými část-
kami, aby solidárně likvidovali histo-
rickou zátěž, kterou ve většině případů 
sami nezpůsobili, dovedete si předsta-
vit, že řídit společnost, která takový 
systém provozuje, není jednoduché. 
Přednosti kolektivního systému jsou 
však nesporné. Synergické efekty 
plynoucí ze společného plnění povin-
ností výrobců vedou především k vý-
znamným úsporám nákladů všech 
účastníků. Navíc tím, že náš stát 

podpořil kolektivní plnění povinností 
výrobců osvobozením recyklačních 
příspěvků z daně z příjmu, je pro 
výrobce výhodné plnit své povinnosti 
tímto způsobem.“

Role spotřebitele
Systém zpětného odběru, odděle-

ného sběru, následného zpracování a 
recyklace vyřazených elektrozařízení 
by nemohl fungovat, aniž by do hry 
zapojil další „spoluhráče“. Tím patr-
ně nejdůležitějším je právě spotře-
bitel. Má zásadní podíl na výsledku 
recyklace elektrospotřebičů. Jeho pří-
stup, který přímo ovlivňuje množství 
sebraných elektrozařízení, je základ-
ním článkem úspěšnosti systému. On 
rozhoduje, kam vysloužilý spotřebič 
odloží – zda do popelnice, na černou 
skládku či zda využije nabídnutých 
míst zpětného odběru.

Popisek k obrázku
Spotřebitel je o aktuální výši 

recyklačního příspěvku informován 
prostřednictvím řady informačních 
materiálů. Jedním z nich jsou papírové 
stojánky, které bývají umístěny v pro-
dejnách.
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CO MŮŽETE 
SPOLEČNĚ S NÁMI UDĚLAT 
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
ODEVZDÁVEJTE ELEKTROZAŘÍZENÍ 
V MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU!

Malé
spotřebiče

Velké 
spotřebiče

Chlazení

Střední
spotřebiče

Nářadí, 
hobby, dílna

Zahrada

Elektrowin, a. s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4

tel.: 241 091 843, fax: 241 091 834
e-mail: sber@elektrowin.cz

www.elektrowin.cz

Ban A4.indd 1 17.5.2007 11:47:19
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Dodávky betonových smìsí z vlastní betonárny v Bystøici nad Pernštejnem
pro velké i drobné odbìratele (vlastní doprava autodomíchávaèi, èerpadla betonu)

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb
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  Požadujeme:
  -     praxe v daném oboru, vyučen (není podmínkou)
  - dobrý zdravotní stav 
  - časovou fl exibilitu, spolehlivost
  Nabízíme: 
  - nadstandardní fi nanční ohodnocení 
  - zaměstnanecké výhody
  - práci v okolí Bystřice n.P.
  Termín nástupu: 
  -    dohodou 

  Bližší informace v sídle fi rmy, případně na tel. 602 759 601 (ing. Kekrt).
  TS města a.s., Na Cihelně 469, provozovna K Ochozi 666, 593 01 Bystřice n. P.
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Pracovní příležitost pro všechny bez rozdílu věku

Jedna z největších společností v ČR pohybující se ve fi nanční oblasti 
zprostředkovává fi nanční produkty.

Hledáme ctižádostivé!
Pro zaměstnance, důchodce, matky na MD a podnikatele.

Okamžité fi nanční půjčky. Žádné poplatky.

Nabízíme: prestižní práci za nejvyšší provize v oboru v ČR,
                  plnou podporu kolegů v týmu,
                  spoustu benefi tů navíc.

Nutný osobní pohovor. Schůzku možno domluvit na tel.: 777 229 889, 
p. Petr Hromátka, oblastní manažer.

PROFIREALPROFIREAL

CA Kaňková Dita
Zahájen prodej zájezdů 

na rok 2008.

Velký výběr tuzemských 

a zahraničních pobytů.

Přijďte si vybrat!

Kontakt:
CA Kaňková Dita
K Domanínku 617 

593 01  Bystřice n.P.
tel.: 561 110 637

mob.: 606 656 229

e-mail: kankova.dita@seznam.cz

Dřevo do vašich krbů, kamen, kotlů

Libor Vít
Lomnička, areál ZD

608 827 301
vitlibor@centrum.cz

Nabízíme:

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

DOPRAVA ZAJIŠTĚNA!
AKCE - SLEVA NA DOPRAVU

JUDr. Zuzana Halačková
správce konkursní podstaty

úpadce

REOL, s.r.o. 
 n a b í z í

prodej nemovitosti 
v Bystřici nad Pernštejnem

lokalita Černý vršek č.p. 851
 za kupní cenu ve výši 

2,390.000,- Kč
V částečně dvoupodlažním objektu  s využitel-

nou půdou se nachází 5 kanceláří, výrobní 
a skladovací prostory včetně příslušenství, 

nákladní rampa. Plynové vytápění.

Kontakt:
JUDr. Zuzana Halačková

tel.: 461618666
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Firma Franc spol. s r. o., 
sklad koberců Rožná

Přijme pracovníky na pokládku a zpracování podlahových 
krytin – podlaháře.

Potřebné zaškolení provedeme.  

Písemné žádosti uchazečů a životopis zašlete na adresu:
Franc spol. s r. o., sklad koberců,  592 52  Rožná – poštou, osobně, 
nebo emailem: franc@unet.cz
Možnost příležitostného zaměstnání i pro brigádníky.
Nástup možný ihned, nebo dle dohody.  

Bližší informace na tel.: 566 567 407  a nebo 602 537 153

Bezdrátový internet 
Martin Kaňka 

nabízí připojení k internetu s rych-

lostí až 3 Mb/s bez omezení přenosu 

dat a času:

 - měsíční paušál 400,- Kč

Internetová telefonie za příznivé ceny:

 - měsíční paušál 1,- Kč 
 - ceny volání od 0,40 Kč/min

Kontakt: 
Martin Kaňka, K Domanínku 617

593 01  Bystřice n.P. 

mob.: 724 146 592

web: www.kenynet.cz

e-mail: kanka.martin@seznam.cz

PŮJČÍM PENÍZE

BEZ POPLATKU

MOB. 774 511 300
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obec: Nové Mìsto na Moravì
okres: Žïár nad  Sázavou
Byt 3+1 (ve vl. mìsta, bøezen-prodej do 

2OV) Celk. pl.: 72 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 950.000,- Kè

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

2suché WC). Poz. 2625 m

Tel.: 566 524 979

CENA: 740.000,- Kè 
                     pøi rychlém jednání výrazná sleva

13RD13RD123

13RD135

13RD145

Obec: Svìtnov
Okres: Žïár nad Sázavou
Rod.dùm po rek. (1+1, WC, komora. 

2pùda, dílna) Poz.: 323 m

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

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

2kùlna, zahr.) Poz.: 363m

Tel.: 566 524 979
CENA: 860.000,- Kè

13RD111 13RD136

Obec: Domanín
Okres: Žïár nad Sázavou
Poz. k výstavbì RD (el.,voda-100 m od 

2poz.) Poz.: 1.387 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 368.800,- Kè

13CH121

13BT157

13RD124
13RD135

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

2místn. na spaní,sklep. Poz.:760m

Tel.: 566 524 979
CENA:370.000,- Kè

13RD12813BT157 13RD152

obec: Horní Libochová
okres: Žïár nad Sázavou
RD s velkou zahradou a histor. stav.

2(5+1,2+1) Poz.: 2 849m

Tel.: 566 524 979
CENA: 2.000.000,- Kè

13RD154

Obec: Hluboká u Krucemburku
Okres: Havlíèkùv Brod
Starší rodinný dùm (4+1, pùda. dílna, 

2kùlna) Pozemek.: 513 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 530.000,- Kè

NOVINKA!

KOUPÍM

KLASICKOU
CHALUPU

VESNICKÝ DOMEK
S VL. ZAHRADOU

TEL.: 731 480 795

NEBO

NA BYSTØICKU
obec: Tøebíè
okres: Tøebíè
Nový dvougeneraèní RD (2x 3+1) 

2u Tøebíèe. Poz. 1260 m

Tel.: 566 524 979
CENA: 4.350.000,- Kè

SLEVA!

13RD12813ZU14313RD11213BT164

SLEVA!

13CH121

KOUPÍM

RODINNÝ DÙM
V DOBRÉM STAVU

V OKOLÍ BYSTØICE N.P.

Tel.: 608 559 814

S MOŽNOSTÍ 
OKAMŽITÉHO BYDLENÍ 13CH142

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

2Pøípojky na hr. poz. Poz. 632m

Tel.: 566 524 979
CENA: 430.000,- Kè

13PZ127 13PZ160

SLEVA!

13RD124
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Kontaktujte telefonicky personální odd�lení nebo nás navštivte p�ímo v sídle spole�nosti

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

Nabízíme dobré � nan�ní ohodnocení
�tvrtletní bonus až 6 000,- K�

 13. plat
 p�ísp�vek zam�stnavatele na závodní stravování
 p�ísp�vek zam�stnavatele na dopravu dle vzdálenosti bydlišt�
 perspektivní a stabilní zam�stnání v prosperující spole�nosti 
 práce v �istém a p�íjemném prost�edí moderního závodu
 týden dovolené navíc
 autobusové nádraží p�ímo p�ed závodem s velmi dobrým spojením

Tyco Electronics Czech je sou�ástí spole�nosti Tyco Electronics, která je nejv�tším
sv�tovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Náš moderní 
závod se sídlem v Ku�imi (okr. Brno venkov, 10 km severn� od Brna) je svým výrobním 
programem zam��ený na kabelovou a konektorovou techniku pro automobilový 
pr�mysl (VW, Mercedes, Opel, BMW). Sou�asný po�et zam�stnanc� je více než 1800.

ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME NOVÉ ZAM�STNANCE
• OPERÁTOR/OPERÁTORKA •

• SE�IZOVA� •
• NÁSTROJA� •

Inz-A4_Tyco-zamestnani.indd 1 27.12.2007 10:01:14
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