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Stalo se již v Bystřici  tradicí, 
že se na začátku adventu scházíme 
u vánočního stromu před městským 
muzeem. Tak tomu bylo i letos. Po-
časí nám přálo a možná i právě proto 
se sešlo na náměstí přes sedm set lidí. 
Všichni si vychutnali vánoční atmo-
sféru, kterou nám  ve svých koledách, 

básních a písních předkládaly děti 
bystřických škol. 

Pro nejmenší návštěvníky celého 
odpoledního programu přišla nejú-
žasnější  chvíle, když ze svých ru-
ček předali svá tajná přání  andělovi  
a pošťákovi  do Ježíškovy schránky. 
Snad se jim jejich přání vyplní?!

Výstavní síň muzea, kde probíha-
ly ruční dílny a všichni návštěvníci 
si mohli vyzkoušet výrobu vánoč-
ních dekorací, nemohla tak velký 
zájem ani zvládnout. Proto velké 
poděkování patří všem, kteří celé 
odpoledne dětem i rodičům s výro-
bou pomáhali.

Tímto bychom chtěli zároveň po-
děkovat i sponzorům – Řeznictví 
a uzenářství Šutera s.r.o., Pekařství 
Koudelka, CORMEN s. r. o., YO-
PLAIT CZECH a.s., GEODEZIE 
GP sdružení, Prodejna téměř všeho  
Kurt Müller.

Doufáme, že se opět za rok všichni 
sejdeme  na náměstí při rozsvěcování 
vánočního stromu v tak hojném po-
čtu. Do té doby Vám přejeme krásné 
a veselé Vánoce, v novém roce hodně 
zdraví a spokojenosti.

 -OSŠ-
FOTO: -HJ-

Do Bystřice dorazila Ježíškova pošta KŘÍŽ SE NÁM VRÁTIL

Litinový kříž z roku 1860 s pozlaceným Kristem se vrátil i s podstavcem před 
farní kostel sv. Vavřince po nákladné rekonstrukci dne 3. prosince 2008.

Foto: H. Jurman

Město Bystřice n. P. vydá-
vá opět po dvou letech Inforo-
čenku. Jedná se o informační 
brožuru, která má usnadnit 
občanům hledání důležitých 
telefonních čísel. Naleznete 
zde kontakty jak na referenty 
jednotlivých odborů MěÚ, tak 
i telefony na školy a školská 
zařízení, zdravotnictví, úřady 
a instituce, sociální služby a 
zájmové organizace působící 
v našem městě. 

Inforočenku obdrží každá 
domácnost v našem městě 
včetně domácností v míst-
ních částech zcela zdarma. 
Inforočenka bude přílohou  
lednového vydání měsíčníku 
Bystřicko. Pro další zájemce  
budou výtisky k dispozici na 
turistickém informačním cen-
tru za dostupnou cenu.             

-ok-

Inforočenka 2009 – 2010 Inforočenka 2009 – 2010 
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Noví občánci byli přivítáni

POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Narození
ŘÍJEN 2008
  2.10.  Petr Císař
14.10.  Denisa Veselská 
24.10.  Sára Gregorová
25.10.  Zdeněk Tulis
31.10.  Jan Rössler

Jubilanti
LEDEN 2009
Anežka Procházková 93 let
Štefan Ďuroška  88 let 
Božena Škrdlíková   85 let
Františka Pavlíková  85 let
Naděžda Kubíčková  80 let
Mária Benešová   80 let
Anežka Dostálová  75 let
Jaroslav Michalec   70 let
Anna Gavelová   70 let
Věra Machová   70 let
Věra Palečková   70 let
Josef Novohradský   70 let

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

Turistické informační cent-
rum v Bystřici nad Pernštejnem 
upozorňuje občany, že z důvo-
du inventury, svátků a čerpání 
dovolených bude TIC ve dnech 
22. prosince 2008 až 4. ledna 
2009 uzavřeno.

UPOZORNĚNÍ

Městský úřad Bystřice nad Pern-
štejnem upozorňuje občany, 

že městský úřad bude 
ve středu 31. prosince 2008 

a v pátek 2. ledna 2009 uzavřen. 

Občané si mohou svoje záležitosti 
na úřadě vyřídit 

naposledy v tomto roce 
v pondělí 29. prosince

a v úterý 30. prosince 2008.
JUDr. Eva Špatková,

tajemnice MěÚ

Správní oddělení Městského úřadu 
Bystřice nad Pernštejnem (pasy, ob-
čanské průkazy, matrika) oznamuje, 
že dne 29. 1. 2009 bude z důvodu 
školení zavřeno.

OZNÁMENÍ

Noví občánci byli přivítáni

Místostarosta města Josef Vojta 
přivítal na konci listopadu v obřadní 
síni městského úřadu nové občánky 
města Bystřice nad Pernštejnem. Za 
účasti svých maminek a tatínků bylo 
přivítáno celkem 38 nových občánků. 
Přítomní rodiče stvrdili svým podpi-
sem do pamětní knihy městského 

úřadu slib, kterým se zavazují, že 
učiní vše proto, aby ze svého dítěte 
vychovali čestného a řádného občana 
našeho státu. Na slavnosti vystoupi-
ly děti z mateřské školy s pásmem 
písniček a básniček a přispěly tak 
k dobré náladě všech. 

red

SILVESTR 2008
Město Bystřice nad Pernštejnem a kulturní dům zvou všechny občany 

našeho města na tradiční oslavu konce starého a příchodu 
nového roku 2009.

Ve středu 31. prosince se sejdeme před budovou muzea na náměs-
tí, kde od 23.00 hodin bude hrát reprodukovaná hudba k poslechu 

i k tanci a od 24.00 bude ohňostroj.
Občerstvení je zajištěno.

Vezměte s sebou dobrou náladu a přijďte všichni!

Nohejbalový klub Sokol Bystřice nad Pernštejnem

pořádá dne 26. prosince 2008 Vánoční turnaj registrovaných 
i neregistrovaných hráčů v nohejbalu mužů.

Turnaj se uskuteční ve Sportovní hale v Bystřici nad Pernštejnem.

Prezentace:    8.30 hodin
Zahájení:    9.00 hodin
Startovné:    350,- Kč za trojici
Ceny:    poháry, diplomy a věcné ceny
Pravidla:    hraje se dle Pravidel ČNS
Systém:    bude určen pořadatelem podle 
 počtu přihlášených trojic
Občerstvení:  zajištěno v místě konání

Přihlášky zasílejte na adresu:
Ing. František Špatka

K Pernštejnu 626
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel. : 566 550 286
mobil: 602 756 276
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 ZPRÁVY Z RADNICE 

Informace pro podnikatelskou Informace pro podnikatelskou 
veřejnost – zavedení nové službyveřejnost – zavedení nové služby

Začaly práce na atletickém areálu

Dne 4. prosince 2008 byl zkolaudován chodník na ulici Vírská. Jeho pihou na 
kráse je však ukončení těsně přes silnicí I/19 kvůli tvrdohlavosti majitele soukro-
mého pozemku na opačné straně silnice.  

Dokončuje se chodník na ulici Vírské

Elektronické podání vůči živnostenským úřadům.

Podnikatelská veřejnost může učinit podání vůči živnostenskému úřadu 
(ŽÚ) elektronicky, prostřednictvím tzv. elektronického podání

(EPO). Elektronicky můžete například ohlásit živnost, podat žádost 
o koncesi, oznámit změny apod., a to v rozsahu jednotného registračního 
formuláře (JRF). Vyplněné EPO je odesláno přímo na elektronickou poda-
telnu Živnostenského rejstříku.

Elektronické podání lze vytvořit pomocí aplikace JRF, která je podnika-
telské veřejnosti k dispozici zdarma na internetových stránkách Městského 
úřadu Bystřice nad Pernštejnem v sekci dokumenty odborů – živnostenský 
úřad – formuláře.

Po stažení a úspěšném nainstalování aplikace JRF na svém počítači může 
podávající vytvořit EPO. Toto elektronické podání pomocí aplikace JRF po-
depíše uznávaným elektronickým podpisem (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., 
zákona o elektronickém podpisu) a odešle podle pokynů aplikace na elek-
tronickou podatelnu ŽR. Při odeslání podání je zároveň podatelem určeno, 
který ŽÚ má elektronické podání vyřídit.

Příslušný ŽÚ, který bude označen pro zpracování tohoto EPO, odpoví-
dajícím způsobem podání zpracuje v IS Registru živnostenského podnikání 
a pokud to bude možné, i elektronicky vyřídí.

Zavedení nové služby dává podnikatelům novou možnost komunikace 
s úřadem bez nutnosti přímého kontaktu s úředníkem, musí si ovšem zajistit 
svůj uznávaný elektronický podpis.

Marie Nováčková, 
vedoucí oddělení Obecní živnostenský úřad

Práce na areálu jsou v plném proudu. Došlo už k přeložce inženýrských sítí, 
vykácení topolů, úpravě pláně a hrubé úpravě terénu. Nyní se začínají budovat 
opěrné zdi.

V závěru roku byla vyznačena trasa z bystřického náměstí přes Rácovou až 
k silničce do Ždánic. Turisté tak mohou pohodlně vykročit na Karasín, do Víto-
chova či k Vírské přehradě polními cestami a slabě frekventovanými silničkami. 
Povede je červené mezikruží.

Již několik měsíců zdobí naši 
kapličku nová kovaná mříž, jejímž 
tvůrcem je pan Jiří Hudec z Lísku. 
Mříž byla také při nedávné mši 
svaté vysvěcena.

Samospráva oznamuje, že z ini-
ciativy místních žen je obnoveno 
cvičení v sále kulturního domu. 
Cvičení bude probíhat každé úterý 
cca od 17 hodin.

Samospráva Domanína děkuje 
občanům za jejich práci při roz-
voji obce v uplynulém roce a přeje 
všem obyvatelům Domanína, ať 
už trvalým či přechodným, pevné 
zdraví a mnoho úspěchů v roce 
2009.   

                     Zdeněk Skula,
předseda místní samosprávy

Z jednání místní  samosprávy v Domaníně

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA 
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2008O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2008

SEDM OSOBNOSTÍ BYSTŘICKA
Od počátku ledna 2009 můžete každý měsíc hlasovat v nové anketě 

“Sedm osobností Bystřicka“. Na anketní lístek můžete vyplnit pokaždé 
až sedm různých osobností. Na jejich pořadí nezáleží, každá uvedená 

osobnost dostane vždy jeden hlas.
Hlasovací kupón najdete v našich novinách i na stránkách www.

bystricenp.cz, ale hlasovat můžete i po internetu bez kupónu, pokud 
vyplníte své jméno, adresu a kontakt.

Více podrobností najdete v tomto čísle na str. 9.
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SILVESTROVSKÉ ZÁMĚRY MĚSTA

„Skvělé! Úžasné!“ hodnotil úspěch 
našeho města starosta P. A. Čistka. 
Získalo totiž dotaci ve výši 52 mili-
onů korun na celkovou rekonstrukci 
náměstí včetně odstavného parko-
viště pod poliklinikou. Místostarosta 
Josef Fojt vyskakoval 148 cm vyso-
ko radostí: „Je to výjimečný úspěch 
v ohromné konkurenci žádostí, ale 
myslím, že se projevila důkladná 
a pečlivá příprava.“ 

Po mohutné diskusi laické i odbor-
né veřejnosti, rozhodlo vedení města 
v otázce zvelebení tzv. „Šibeniční 
hory“ velmi překvapivě. Namísto ma-
kety šibenice s naučnou stezkou útrp-
ného práva vyroste na vrcholu kopce 
těžní věž. Co vedlo vedení města k tak 
radikálnímu a zejména pak rychlému 
a nezvratnému obratu? Místostarosta 
Fojt k tomu uvádí: „Dlouhodobě jsme 
sledovali vývoj myšlenek jednotlivých 
přispěvatelů v otázce Co s Horou. 
Výsledkem jsou jednoznačně určená 
pravidla. Za prvé by úprava měla mít 
vztah k našemu městu, dále pak by to 
mělo být vidět a zejména to nemá moc 
stát. Po takto stanovených indiciích 
nebylo dále o čem přemýšlet. Co více 
k našemu městu patří jak uranový prů-
mysl? Nevyužitých věží v okolí stojí 
až až, takže nebudou nic stát. Výška 
věže velmi dobře zajistí i dobrou vidi-
telnost ze všech stran města.“ Starosta 
P. A. Čistka pak jeho slova doplňuje: 
„Ihned jsme zahájili jednání s ředitel-
stvím uranových dolů, a to nám vyšlo 
vstříc. Šéf místních dolů Ing. Sedlák 
v tom nevidí problém, dokonce nám 
zajistí převoz, za což mu děkujeme.“ 
Někteří diskutující nad tímto výsled-
kem neskrývají údiv. Mgr. et Mgr. 
Hruška k věci uvedl: „Ze všech ne-

Namísto šibenice vyroste na Hoře důlní věž

smyslů, které jsem četl a na které jsem 
musel odpovídat, by mi toto řešení ani 
tak nevadilo. Ale co je strašné, nemohl 
jsem se k tomu dopředu vyjádřit, tak-
že nesouhlasím.“ Heraldik Rozporný 
pak doplňuje: „Každopádně je potřeba 
připravit na toto téma nějaký seminář, 
rád se tohoto úkolu zhostím.“ Historik 
Dusílek je roztrpčen: „Bez stavebně 

Tajemnice města doktor Špáťová 
vysvětluje klidněji: „Není to jen ob-
rovský úspěch, ale také velký závazek, 
neboť nás nyní čeká samotná realizace. 
Udělali jsme první, ale velmi zásadní 
a úspěšný krok. Je přínosné, když se 
spojí příznivci novin Bystřicko a opo-
zičních Novotinek -Novinek. Členové 
Pammrovců i Krohovců!“ 

Vlastní realizaci, které předchází 
košatá diskuze nad projektem rekon-

historického průzkumu do hloubky 
min. 15m pod povrch jsou jakékoliv 
úpravy nemyslitelné a pravděpodob-
ně se tedy jedná o trestný čin.“ Ing. 
Divráček zůstává nezvykle klidný: 
„Hlavně, že tam nechtějí přesadit moji 
lípu.“ Tajemnice úřadu doktor Špáťo-
vá, která je zároveň tajemnicí muzej-
ní rady, neskrývá rozpaky: „Už teď 

Vizualizace budoucí dominanty města...

se děsím muzejní rady. Co já si budu 
zase muset vyslechnout...“  Jediný, 
kdo si lebedí, je Ing. J. U. R. Mann: 
„Kromě toho, že nám dovezou těžní 
věž, jsem s ředitelem uranových dolů 
dohodl i zapůjčení 5-ti čelních předá-
ků s celým mančaftem. Chci dokázat, 
že tajná chodba na Pernštejn není 
jen nějaký výmysl, pokusíme se tam 
dobýt. Výpočty mám hotové, kastelá-
novi zřejmě klesne brada,“ ušklíbá se 
pod fousy pan Mann. Starosta Čistka 
nad novou informací radostně zaple-
sal: „Velmi výborný nápad. Nejenže 
dokážeme to, co naši předci neé, ale 
zejména pak několikanásobně zvýší-
me rozvoj cestovního ruchu. Vedení 
odboru školství okamžitě zadám úkol 
na zpracování projektu na školní vý-
lety s názvem „Bystřice bez hranic, 
aneb nic nezmůže byrokracie krajů.“ 
Co říci závěrem? Úžasná myšlenka, 
která jednoznačně zviditelní bystřic-
ký region. Ba co víc, o této vizi se 
již hovořilo na generální konferenci 
UNESCO, takže se zdá, že se i Bys-
třice dočká. S převozem věže a zapůj-
čením první skupiny horníků se počítá 
počátkem května. O aktuálním stavu 
Vás budeme včas informovat.

redakce
vizualizace r. v. 

strukce náměstí, začne na jaře 2009. 
Asi největší změnou je přivedení toku 
Bystřičky na horní stranu náměstí 
umělým kanálem a její kaskádovitý 
průtok celým náměstím. Tok se přitom 
využije k průběžnému čištění hostinců 
na náměstí a též městské tržnice.

„S celkovou koncepcí souhlasím, 
ale tok musí být tabulí označen jako 
Bystřice! S Bystřičkou bych nesou-
hlasil ani já, ani můj strýček archivář 
Boček,“ sdělil inženýr Dobráček.

K záměru demontovat sousoší sva-
tých Cyrila a Metoděje je shovívavý 
i ředitel bystřického muzea doktor 
Králíček: „Oba bratři jsou podle slo-
venských nacionalistů zakladateli prv-
ního slovenského štátu, a proto nemají 
v Bystřici co pohledávat. Těžko však 
stravuji fakt, že na jejich místě má kaš-
ně dominovat betelná kadibudka!“

Pro tu se však vyslovila většina ob-
čanů v souvislosti s bohatými selský-
mi tradicemi Bystřicka.

Badatel Bronislav Krokodýlek ví 
také své: „Kadibudka mi nevadí, po-
kud bude kontinuálně proplachována 
vodou Říčky. K tomuto pojmenování 
bych se osobně v souladu se starý-

mi mapami přikláněl já. Z náměstí 
vznikne památka nedozírné hodnoty, 
která si zaslouží uvedení do seznamu 
UNESCO. Pernštejn se může třást 
o své výsostné postavení!“

Náměstí bude průjezdné pouze 
koňským povozem, který nahradí prů-
tah autobusovou městskou dopravou. 
Cestu na koňské zastávky zjednoduší 
občanům plavba několika gondolami, 
které získal Mikroregion Bystřicko od 
družebních Benátek.

„Uvažujeme i o vybudování laguny, 
kam by směřovalo jedno ze zastavení 
populárního Vodomila,“ prozradila 
správcová mikroregionu B. Sladká.

Přírodní osvětlení čely svých členů 
navrhuje Liga holohlavých. Společ-
nost Františka Kroha hodlá naopak 
o adventu osvětlovat náměstí vánoč-
ním stromem a po zbytek roku třením 
vhodného vlčího ohonu.

„Jsem rád, že projekt náměstí od-
startoval silné generování názorů. Je 
vidět, jak nápadité občany máme. Jen 
to samotné stojí za těch 52 milionů,“ 
dodává na závěr starosta P. A. Čistka. 

redakce
vizualizace PRODUCTION 24 s.r.o.

NA NÁMĚSTÍ MÍŘÍ KADIBUDKA A ŘEKA

Turistické informační centrum vy-
hlašuje tuto jistě zajímavou soutěž. 
Když už máme sedm divů Bystřicka 
a právě začala probíhal soutěž Sedm 
osobností Bystřicka, řekli jsme si, proč 
to nezkusit i z druhé strany. Vzhledem 
k tomu, že soutěž nemá plnit účel 
vyřizování účtů mezi znesvářenými 
osobnostmi, ani nemá mít diskredi-
tující charakter, byla stanovena jasná 
pravidla. Do soutěže  tedy můžete no-
minovat člověka, který není místním, 
republikovým či světovým politikem. 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE SEDM BLBŮ BYSTŘICKA
Stejně tak není vhodné jmenovat kan-
didáta z řad diskutérů na diskusním 
fóru městských webových stránek. 
Nežádoucí by bylo lovit v řadách ma-
nuálně pracujících, studentů, učitelů, 
podnikatelů, úředníků  či občanů dů-
chodového věku, aby nedošlo k dis-
kriminaci těchto občanů. Intelektuálo-
vé jsou z této soutěže vyloučeni, neboť 
titul již vlastní. 

Vaše návrhy přijímá TIC od 15. 12. 
do 17. 12. 2008. O výsledku soutěže 
nebudete informováni.

poznámka redakce:
Vážení čtenáři,
k silvestrovskému večeru patří zábava a veselí, proto jsme pro Vás připra-
vili stránku, která se sice zabývá děním v Bystřici, ale v dosti odlehčeném 
rámci. Myslíme si, že i vážná témata si zaslouží někdy trochu odlehčit. 
Jsme rádi, že vedení města vzalo taktéž tuto stránku s nadhledem a humo-
rem a ukázalo, že nejsou suchopáry a unesou, když si z nich někdo udělá 
legraci. Pokud by se náhodou chtěl někdo v textu najít, věříme ve stejný 
postoj. Pěkné vánoční svátky.
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Projekt Dentalalarm v bystřických 
mateřských školách

Každý žák jako aktivní účast-
ník výchovně vzdělávacího pro-
cesu představuje spolu s učitelem 
významný  faktor ve výchovné 
činnosti. Úspěch či neúspěch vzdě-
lávání je mimo jiné podmíněn for-
mami a metodami práce ve výuce 
a potenciálem žáka, který je nezbytné 
rozpoznat, chceme – li docílit jeho 
optimálního osobního rozvoje. 

PhDr. Vondráková, psycholožka, 
předsedkyně Společnosti pro talent 
a nadání v Praze, pobočky meziná-
rodní organizace ECHA (společnost 
zabývající se výzkumem nadaných) 
uvádí: „Mimořádně nadaných dětí 
jsou 2 - 3 % v populaci. Zahraniční 
výzkumy však upozorňují na to, že 
kdyby se všem dětem dostalo patřič-
né péče a podmínek k rozvoji jejich 
potenciálu, dokázalo by 20 – 25 %
z nich vyniknout v nějaké oblasti 
lidské činnosti“. 

Naše škola považuje pro dosa-
žení tohoto cíle za nutné respekto-
vat žákovu individualitu, podpo-
řit jeho úsilí a věnovat maximální 
péči výběru forem a metod práce 
s ohledem na schopnosti a potře-
by všech žáků, a to i dětí nada-
ných nebo vyžadujících specifi c-
ký přístup. 

Pro optimální osobnostní roz-
voj dětí naše škola – ZŠ Bystřice 
n. P., Nádražní 615 nabízí:

činnostní učení.•  Naše škola je 
zaregistrovaná v síti Tvořivých 
škol celé ČR, učitelé využívají 
názorné pomůcky a vhodné me-
tody práce k potřebné motivaci 
a k dosažení daných znalostí dětí. 
program podpory péče o nada-• 
né žáky 
individuální práci s dětmi s vý-• 
vojovými poruchami učení ve 
spolupráci s pedagogicko-psy-
chologickou poradnou, jejíž deta-
šované pracoviště sídlí v budově 
naší školy
školní družinu•  se zájmovým 
programem zaměřeným na práci 

s počítači, sport, rukodělné prá-
ce. Provozní doba je od 6.15 do 
16.00 hodin.
kvalitní výchovné a kariérové • 
poradenství 
ekologickou výchovu a ekolo-• 
gické aktivity na národní i me-
zinárodní úrovni
výuku anglického jazyka hra-• 
vou formou již od 1. ročníku 
podle zájmu • výuku dalších jazy-
ků (německého, ruského) 
rozšířenou výukou tělesné vý-• 
chovy 
výuku informatiky • 
širokou nabídku volitelných • 
a nepovinných předmětů 
moderně vybavené odborné • 
učebny a nadstandardní vyba-
vení školy počítači a interaktivní-
mi tabulemi na prvním i druhém 
stupni
adaptační kurzy pro žáky 6. • 
tříd, spolupráci s centrem pre-
vence Nadosah 
od 4. ročníku účast žáků•  na 
spolurozhodování dění ve škole 
v Žákovské radě 
projektové dny • 
spolupráci s Plaveckou školou • 
ve Žďáře n. S., kurzy plavání již 
od 1. třídy 
zájmové kroužky, práci v klubu • 
„Pampeliška“ 
pro žáky volný a bezplatný • 
přístup k internetu v průběhu 
celého dne 
možnost relaxace v atriu školy • 
kulturní vyžití dětí i mimo Bys-• 
třici n. P. - zájezdy do Janáčko-
va a Mahenova divadla v Brně 
a Klicperova divadla v Hradci 
Králové, společné návštěvy diva-
dla s dětmi, rodiči, učiteli 
zapojení do mezinárodních pro-• 
jektů
poznávací zájezdy do zahraničí• 
pobytový jazykový kurz se za-• 
hraničním lektorem
moderní školní jídelnu• 

Osobní rozvoj žáků GYMNÁZIUM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
POZVÁNKA

Vážení rodiče, přátelé školy!

Dovolujeme si Vás pozvat na XXIX. PLES GYMNÁZIA 
Bystřice nad Pernštejnem, který se uskuteční 

v sobotu 24. ledna 2009 od 20. 00 hodin 
v bystřickém kulturním domě.

Hraje: Balanc + Sektor X, malý sál: diskotéka + Parantampareil.
Předprodej vstupenek s místenkami v ceně 150,- Kč
bude zahájen od 7. 1. 2009 na sekretariátu gymnázia.

Program:
Gaudeamus (studentská hymna)

předtančení studentů
šerpování maturantů

tombola
Rada rodičů a ředitelství školy

V měsíci listopadu se uskutečnila 
v mateřských školách akce projektu 
Dentalalarm, jejíž hlavním záměrem 
bylo upozornit na prevenci zubního 
kazu.

Akce proběhla pod vedením stu-
dentky stomatologie sl. Vránové, kte-
rá formou pohádky 
dětem vysvětlila, jak 
je důležité mít zdra-
vé zuby, jak toho 
dosáhnout a jak si 
správně čistit chrup. 

Děti si tento den 
přinesly do MŠ zub-
ní kartáčky, které 
jaksepatří využily 
při čištění zubů pod 
vedením zubní preventistky. Zají-
mavostí pro ně byla také kouzelná 
vodička, která odhalila, kdo z dětí si 
zoubky pravidelně čistí a kdo ne. 

Slečna Vránová svým výkladem 
děti zaujala a přesvědčila je o nut-
nosti starat se pečlivě o své zuby. Teď 
už bude záležet na rodičích dětí, zda 
budou vést děti k prevenci či nikoliv. 
Přibývá totiž dětí, jejichž chrup je ve 
velmi špatném stavu díky konzumaci 

velkého množství 
sladkých a nezdra-
vých potravin a te-
kutin.

Doufejme, že si 
i rodiče uvědomí dů-
ležitost zdravé výži-
vy, která je zákla-
dem jak pro zdraví 
jejich dětí, tak i pro 
jejich chrup. 

Jen více takových akcí do škol 
i pro veřejnost.         

MŠ Bystřice n. P.

Vánoční zvonění v MŠ Čtyřlístek
V pátek 28. 11. 2008 jsme se sešli s rodiči a dětmi naší MŠ Čtyřlístek, 

abychom společně přivítali advent. 
Adventní čas, to je čas, kdy se všichni těší a čekají na příchod Ježíška. 

A abychom si ho zpříjemnili, vytvářeli jsme s rodiči a dětmi dekorační před-
měty. Děti si vyrobily andílky, které pověsily na stromeček u vchodu do MŠ. 
Andílci je budou každý den vítat při příchodu do školky.

Potom už se všichni shromáždili na školní zahradě, kde děti zvoněním 
svých zvonečků rozsvítily vánoční strom.

Úžasem ztichly a dívaly se na zářící světýlka, která svítila ve tmě a tichem se 
rozezněly vánoční koledy, které si s chutí zazpívaly jak děti , tak i jejich rodiče.

Rozcházeli jsme se s nadějí, že už nás jen několik dní dělí od nejhezčích 
svátků roku, na které se těší jak děti, tak dospělí. Doufejme, že i letos je proži-
jeme v klidu a pohodě se svými blízkými.                                  MŠ Čtyřlístek

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 15. ledna 2009 od 8.00 do 15.30 hodin 
bude na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro zájemce o studium, rodiče a veřejnost. K dispozici budou vzorové

přijímací testy z minulých let a přihlášky ke studiu.
ředitelství školy
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„A nalevo skáčou mladší studenti ze 
sekundy přes švédské bedny, pochválí-
me Matouše ze sekundy… Tady máme 
kvartány… krásná stojka, Míšo… To 
byla ale povedená hvězda!“ 

Letošní oslavy výročí probíhaly 
ve znamení sportu. Studenti nižšího 
i vyššího gymnázia přes měsíc tréno-
vali gymnastické sestavy na kladině 
i na hrazdě, aby návštěvníkům – ve-
směs absolventům a přátelům školy 
– ukázali, jak jsou šikovní. 

Další část programu začala v aule 
gymnázia v jednu hodinu v pátek 
odpoledne. Kdo si udělal čas a školu 
navštívil, určitě nelitoval. Kulturní 
program předvedli studenti naší školy 
a kromě recitace a pantomimy (nejen) 
členů dramatického kroužku vystoupil 
i akordeonový soubor pod vedením 
paní učitelky Krásenské a smyčco-
vý kvartet. Poté byly za účasti hostů 
slavnostně otevřeny zrekonstruované 
šatny v suterénu a v 17.00 byl zahá-
jen sportovní program v hale. Celým 
„večerem“ provázela moderátorská 
dvojice Ráďa a Jindra (Radka Louko-
tová a Jindřich Pruška) a oba spolužáci 
projevili nemalý talent. 

Oba dny – v pátek i v sobotu – pro-
bíhal Den otevřených dveří, kdy nás 
ve vyučování i mimo něj navštívilo 
přes 200 hostů. Byl mezi nimi i ve-
doucí odboru školství kraje Vysočina 
pan Mgr. Miroslav Pech, bystřický 
místostarosta pan Josef Vojta, zástup-
ce partnerského Slovanského gymná-
zia v Bratislavě pan dr. Pavol Spišiak 
a ředitelé spřátelených škol. 

Jak ukazuje následující anketa, do 
příprav oslav 55. výročí se zapojila 
velká část studentů, kteří ve svém 
volném čase trénovali, dělali výzdobu 
a vítali návštěvníky.

Anketa: Zapojili jste se do oslav 55. 
výročí školy? Jak? Co se vám v pro-
gramu nejvíc líbilo?

Adam, septima: Ano, zapojil jsem 
se, cvičil jsem v hale gymnastiku. 
Nejlepší byl podle mě akordeonový 
a smyčcový soubor a z recitačního 
pásma se mi líbila pantomimická ma-
turita:D

Janča, oktáva: Dělala jsem výzdo-
bu naší třídy a cvičila gymnastiku. 
Celkově se mi líbil program v hale, ne-
jen gymnastika, ale i aerobik malých 
holek. V aule byla nejlepší pantomima 
– maturita.

Michal, kvarta: V hale jsem dělal 
kotrmelce a ještě něco… Z dalšího 
programu byla nejlepší ta maturita 
a taky cvičení starších kluků… (Jeho 
kamarád Jirka:… A holek!!)

Peťa, Míša, Verča a Kája, prima: 
My jsme cvičily gymnastiku a to vy-
stoupení se stuhami. Nejlepší bylo…
(děvčata se nemohla dohodnout)… jak 
tam zpívala ta holka (Peťa Slámová) 
a taky předtančení… hlavně ti kluci…
(smích)

Jindra, oktáva: Zúčastnil jsem se 
jak kulturního, tak sportovního pro-
gramu, to znamená odcvičil jsem si 
svoje a naučil se ty tři věty do auly…
Moderování bylo spatra, náhodou to 
vyšlo;) Nejvíc se mi líbilo pantomi-
mické vystoupení Lucky Horákové 
u „maturity“. 

Evička, sekunda: Cvičila jsem 
gymnastiku, aerobik, stuhy… Co bylo 
nejlepší? Asi tančení (3. A a septima). 

Marcel, 1. A: Chystal jsem občerst-
vení a budu ho tady nabízet… Do čtyř 
hodin.

Pavel, tercie: Tak oslav jsem se 
letos nezúčastnil. Příště (60. výročí) 
bych chtěl fotit pro Deník Vysočina, 
ale gymnastiku dělat nechci. 

Anežka Michnová
Všem účinkujícím i návštěvní-

kům děkujeme a těšíme se na další 
spolupráci!

Oslavy 55. výročí bystřického gymnázia
pátek 20. – sobota 21. listopadu

Podaří se nám obhájit titul?Podaří se nám obhájit titul?
Naše škola ZŠ Bystřice n. P. Ná-

dražní 615 je již čtvrtým rokem zapo-
jena do mezinárodního projektu Eko-
škola, jehož cílem je ekologii nejenom 
vyučovat, ale hlavně uskutečňovat 
praktické kroky k ochraně životního 
prostředí: produkovat minimum od-
padu, snižovat energetickou nároč-
nost provozu školy, sledovat možnosti 
úspory tepla, vody a energie. V roce 
2007 jsme získali 1. mezinárodní titul 
Ekoškola /ECO- SCHOOL/, který bu-
deme obhajovat po dvou letech na jaře 
roku 2009. Národním koordinátorem 
tohoto projektu je sdružení Tereza, 
www.terezanet.cz.

V prů-
běhu práce 
na projektu 
jsme zavedli 
do každo-
d e n n í h o 
p r o v o z u 
naší školy 
třídění odpa-
dů na plas-
ty, sběrový 
papír, sklo, 
biologicky 
rozložitelné materiály, nebezpečný 
odpad a dále neoddělitelný odpad. Po 
dohodě s TS města Bystřice n. P. nám 
byl do vestibulu školy v letošním roce 
umístěn E-Box na třídění drobného 
elektroodpadu - kalkulačky, mobi-
ly, elektrické hračky apod. Členové 
Ekotýmu provádí pravidelné kontroly 
třídění odpadů a nejlepší třída byla na 
konci loňského školního roku odmě-
něna sladkou výhrou - dortem. 

Letošní školní rok jsme zahájili 
volbou nového Ekotýmu. Tvoří jej 
zástupci jednotlivých tříd, kteří pracují 
pod vedením paní učitelky Dagmar 
Pivkové a paní učitelky Hany Ko-
pecké. Nápomocni nám jsou i další 
učitelé, provozní zaměstnanci, vedení 
školy, TS města Bystřice n. P. a odbor 

životního prostředí města.. Provedli 
jsme analýzu slabých a silných stránek 
školy a doplnili dlouhodobé plány čin-
nosti. Kromě odpadů se zabýváme dal-
šími 3 tématy: úsporami vody, energie 
a zlepšením prostředí školy. Pokročili 
jsme také v rekonstrukci školní zahra-
dy; zbudovali jsme jezírko a bylinnou 
zahradu. Ve škole pěstujeme květiny, 
které jsme doplnili názvem, popisem 
a způsobem pěstování. Prostředí školy 
se zlepšilo i výměnou šaten za nové 
šatní skřínky a postupným malová-
ním pater v barvě duhy - žluté, zelené 
a modré. 

Snažíme se vyměňovat žárovky 
za úsporné, 
dbáme na 
zhasínání 
světel o pře-
stávce a po 
skončení vý-
uky. K vy-
p í n a č ů m 
jsme umís-
tili nálepky 
na šetření 
energie a do
p r o s t o r u 

WC štítky na úsporné splachování.
Podle nového školního vzděláva-

cího programu jsme zavedli předmět 
Ekologická výchova v 6. a 7. ročníku 
a Ekologické praktikum v 8. a 9. roční-
ku. Ekologická témata se snažíme za-
vádět i do výuky ostatních předmětů.

Spolupracujeme také s TS města 
Bystřice n. P. a připravujeme společ-
nou akci v naší škole - sběr papíru, 
který proběhne 9. 1. 2009. 

Členové Ekotýmu se pravidelně 
setkávají na informativních schůzkách 
a společně řešíme danou problematiku 
a plníme stanovené úkoly. Provádíme 
pravidelnou fotodokumentaci a zazna-
menáváme naše činnosti do kroniky.

Ekotým, ZŠ Bystřice n. P. Nádražní 615

Náš loňský návrat do školkyNáš loňský návrat do školky
Na konci loňského školního roku se 

naše, teď už bývalá, škola T.G.Masaryka 
podílela na projektu, který se týkal 9. 
tříd a mateřských školek v Bystřici n. 
P.. Byla to školka Čtyřlístek, Korál-
ky a Pohádka. Do školek jsme přišli 
v osm hodin 
a začali s pro-
gramy, které 
jsme si pro 
děti vymysle-
li. Například 
měly děti po-
znat něco ze 
zdravé výživy, 
kreslit masky 
zvířat, nebo 
poznávat barvy. Děti byly při úkolech 
aktivní a snažily se je plnit co nejlépe. 
Byli jsme s nimi i na vycházce a na 
hřišti, kde jsme hráli různé hry. Práce 
s dětmi nás všechny bavila a bylo nám 

líto, že do školky už nechodíme. Roz-
loučení se školkami nebylo moc vese-
lé. Některé děti plakaly a říkaly, ať za 
nimi zase přijdeme. Na památku jsme 
od nich dostali barevné kolíčky, bon-
bóny a papírové motýlky. Doufáme, 

že letos budou 
moci deváťáci 
tuto akci zo-
pakovat.

Z ohlasů:
Barča: V ma-
teřské školce 
je spousta ši-
kovných dětí. 
Na vlastní oči 
jsme se o tom 

přesvědčili.
Milan: Děti byly fajn a měl jsem je 

fakt rád. Mohl jsem si s nimi hrát. 
V. Schneiderová, H. Kozáčková, 

A. Jurošová, K. Šmejkalová
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Zubní pohotovost k prosinci 2008 a lednu 2009
PROSINEC 2008

20. 12. 2008 MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134
21. 12. 2008 MUDr. Jitka Kašparová, Nová říše 624/2
24. 12. 2008 MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n. P. 
25. 12. 2008 MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P.
26. 12. 2008 MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71
27. 12. 2008 MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár n. S. 
28. 12. 2008 MUDr. Jana Michalová, Studentská 7, Žďár n. S.

LEDEN 2009
  1. 1. 2009 MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdavotní středisko 

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

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

P epravu zajiš uje:                 Platí od 14.12.2008 do 12.12.2009

14.37
14.38

14,39
14.40
14,41

14,42
14,43
14,44
14,45

14,47

14,49
14.50

   jede v pracovních dnech                         spoj jede jiným sm rem

21

21

21

Základní škola T. G. Masaryka v Bystřici n. P., Tyršova 409
zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V PRVNÍCH TŘÍDÁCH

v pondělí 12. ledna a 19. ledna 2009 od 8.00 hodin.
Těšíme se na vás!!!

Zároveň oznamujeme,
že zápis dětí do 1. ročníku Základní školy T. G. Masaryka
proběhne v pátek 30. ledna 2009 od 9.00 do 16.00 hodin.

Čas předvánoční, s atmosférou oče-
kávání, plánů, úklidu, pečení vánoč-
ního cukroví, které provoní celý byt. 
Děti, které musí ochutnat cukroví pří-
mo z plechu a nedají si říci, že by měly 
alespoň chvíli počkat. Ano. Všichni 
tyto momenty známe. Jsou náročné, 
ale znovu a znovu je zvládáme a ko-
nečný příjemný výsledek vždy přijde. 
Klidná vánoční pohoda a ti nejbližší 
vedle nás.

Ani naše děti školní družiny ne-
zapomínají na své blízké. Připravují 
pásmo na vánoční besídku. Básněmi, 
vánočními koledami a tancem potěší 
nejenom své maminky, tatínky, babič-

Vánoce ve školní družině ZŠ TGM
ky a dědečky přímo ve škole, ale rov-
něž seniory v DPS, bystřické občany 
na Bystřickém koledování.

Průběžně vyrábějí dárečky pro rodi-
če. Ve školní družině proběhly vánoční 
dílny, na kterých se sešli rodiče, kteří 
spolu s dětmi vyráběli vánoční ozdoby 
a zvykoslovné předměty. Děti uspořá-
daly vánoční výstavku svých prací ve 
vestibulu naší školy, vyzdobily krásně 
své družinové třídy a radují se z vytvo-
řeného krásna a úspěchů.

Děti i vychovatelky naší školní dru-
žiny přejí všem krásné a spokojené 
Vánoce.

Eva Sedláčková, ZŠ TGM



OSOBNOSTI
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1. Vilém II. z Pernštejna (1438-1521), šlechtic, politik, nejvyšší hofmistr Krá-
lovství Českého, nejvyšší maršálek moravský.

S E D M   O S O B N O S T Í   B Y S T Ř I C K A
Když už máme Sedm divů Bystřicka, proč nezvolit i sedm zdejších osob-

ností, napadlo mě. 
No jo, ale kdo může být takovou osobností? Dlouho jsem přemýšlel, ale na-

konec si řekl, že je zbytečné si hlavu lámat. Občané ty osobnosti najdou přece 
sami. Co by to ale mělo být za lidi? Měli by něčím přečnívat své okolí a měli 
by mít vztah k Bystřicku! Buď odtud pocházet, nebo se nechat naším krajem 
inspirovat.

Je Gustav Pfl eger Moravský osobností Bystřicka, když se v deseti letech 
odstěhoval, žil v Praze a k nám se vrátil jen na sporadickou návštěvu? A až 
na pár vzpomínek nic o našem kraji nenapsal. Je zdejší osobností Jiří Štourač, 
když zde vyrostl, vystudoval gamnázium, ale pak žil v Praze a Novém Městě? 
„Vždyť mu Bystřicko nestojí za jeden obraz!“ vidím čísi vztyčený prst. „On 
nedělá krajiny a kdyby sehnal vhodné bydlení, hned by se na Bystřicko vrátil,“ 
hájím v duchu Jiřího. A tak bychom mohli probírat jednoho adepta za druhým. 
Kolik jich zde vystudovalo střední školu, odešli dobýt svět, rodný kraj sice měli 
či mají rádi, ale svým životem a tvorbou už patří krajům jiným.

Ale co když zde jen nenašli obživu a museli do měst? Byl k nim rodný kraj 
macešský, nebo jen příliš přerostli zdejší možnosti a museli prostě jinam?

A jak je to se spravedlností času? Ti nejmladší nestačili ještě proniknout do 
médií a našeho povědomí, i když leckdy umí a vědí netušené. Na ty starší padl 
prach zapomnění, většinou opravdu nespravedlivě. Kdyby se nám dnes pře-
hnal po náměstí Vilém z Pernštejna na koni, nikdo by nezapochyboval, že je 
výraznější postavou než současný malíř, novinář, poslanec či senátor. Ale nač 
se čílit, že? Dějiny to posoudí spravedlivě, a my děláme jenom anketu, která je 
především hrou...

Proč tedy planě přemýšlet, když je to tak jednoduché. Osobností Bystřicka je 
prostě ten, kdo něco umí, něco znamená a koho si zdejší občané pamatují, vědí 
o něm, a proto mu dají svůj hlas.

A každý mu jej dá pěkně za sebe osobně, hromadné balíčky hlasovacích líst-
ků už přijímat nebudeme. Kdo je hrdý na svoji osobnost Bystřicka, hlas osobně 
přinese či pošle! Každý měsíc jich může dokonce předat až sedm, na pořadí 
vůbec nezáleží. A hlasovat můžete zase od ledna až do června, každý měsíc 
můžete přidělit sedm rozdílných hlasů. Lístek najdete na www.bystricenp.cz.

Nabídneme Vám mnohé kandidáty, ale vy sami můžete  jejich počet ještě 
rozšiřovat. Hlasujte prostě pro kohokoliv, koho si vážíte!

Hynek Jurman

Vážení čtenáři!
Představujeme Vám základní kádr 

kandidátů Sedmi osobností Bystřic-
ka. Ten se však může ještě rozšiřovat 
podle Vašeho přání! V každém dalším 
čísle Vám některé kandidáty přiblíží-
me podrobněji. Zacitujeme i Vaše 
názory u těch, které jste sami nomi-
novali. A přidáme krátké medailonky 
u těch, které navrhuje naše redakce. 

Škoda, že nás limituje nedostatek 
místa v novinách. 

V létě z toho vyjde sedm vítězů, ale 
podstatnější bude jiná věc – přes půl 
roku se budeme bavit o lidech, kteří 
náš kraj milovali a dávali to ve svých 
dílech, názorech, postojích najevo! A 
sami se snad pořitom dozvíme i něco  
zajímavého.

Tak dobrou volbu!

K A N D I D Á T I  O S O B N O S T Í

N á v r h y  č t e n á ř ů

N á v r h y  r e d a k c e
8. Ing. Hynek Jurman (1956), propagátor a spisovatel Bystřicka.
7. MUDr. František Veselý (1862-1923), lékař, vlastenec, mecenáš.
6. František Šťastný (1836-1908), zakladatel turistiky ve Víru a na Bystřicku

5. Gustav Pfl eger Moravský (1833-1875), spisovatel.

4. Karel Šmídek (1818-1878), kněz, fi lozof a pedagog.
3. Antonín Boček (1802-1847), první moravský historiograf a archivář.
2. Izaiáš Cibulka (asi 1533-1582), překladatel Bible kralické.

  9. P. František Dominik Pomezián (asi 1685-1777), bystřický děkan.

18. Oldřich Blažíček (1887-1953), akademický malíř.

17. Josef Uher (1880 - 1908) nejtalentovanější moravský autor poč. 20. stol.

16. Václav Jícha (1874-1950), učitel, malíř samouk, vynikající akvarelista.

15. ThDr. František Žilka (1871-1944), ev. kazatel, profesor, redaktor.

14. Petr Jokl (1865-1950), propagátor Vysočiny, hostinský, lidový vypravěč.

13. Vilém Mrštík (1863-1912), spisovatel.

12. Alois Mrštík (1861-1925), spisovatel.

11. Jan Karafi át (1846-1929), publicista, spisovatel slavných Broučků.

10. Ing. Osvald Životský (1832-1920), stavitel železniční tratě Tišnov-Žďár. 

27. Karel Rossí (1955), akademický malíř.

26. Josef Kšica ml. (1952), hudebník a skladatel, varhaník od sv. Víta v Praze

25. Ludvík Ducháček (1950), zpěvák, hudební znalec, mineralog.

24. Eduard Valdhans (1928), pedagog a malíř.

23. Miroslav Ištván (1928-1990), hudební skladatel, pedagog, docent JAMU

22. Josef Kšica (1926-2001), hudební pedagog, skladatel, sbormistr.

21. Alois Lukášek (1911-1984), pedagog, akademický malíř.

28. Tomáš Rossí (1955), akademický malíř.

20. Vincenc Koutník (1911-2007), odbojář proti totalitám, hrdina.

19. J. V. Pleva (1899-1985), spisovatel, autor Malého Bobše.

30. Jiří Štourač (1960), akademický malíř.

29. Božena Rossí (1957), akademická malířka.

Dále doporučujeme
Tomáš Juren (1750-1827), pastor, Edmund Fiša (1857-1942), starosta Bys-
třice 1899-1927, funkcionář mnoha spolků, Josef Koněrza (1858-1948), pe-
dagogický spisovatel, Ladislav Vondruška (1860-1931), učitel, zakladatel 
bystřického muzea, ing. Schwarzer Eduard (1872-1932), projektant, Ing. 
Josef Jílek (1885-1966), člen Čs. olympijského výboru, zakladatel Zlaté lyže, 
Vladimír Kříž (1885-1966), učitel, publicista, JUDr. Vladimír Caha (1886-
1941), prezident Země moravskoslezské, Ing. Silvestr Bláha (1887-1946), di-
vizní generál, přednosta vojenské kanceláře prezidenta republiky, Otto Eisler 
(1893-1968), český architekt, RNDr. Jaroslav Císař (1894-1983), astronom, 
matematik a jazykovědec, Leopold Mazáč (1902-1997), řídící učitel, publi-
cista, RNDr. Adolf Polák (1909-1982), geolog a mineralog, autor odborných 
knih i populárních článků, Josef Eduard Vašica (1909-1975), hudební sklada-
tel a pedagog, Josef Pavelka (1912-1992), vlastivědný autor, sběratel pověstí 
a vyprávění, pábitel, Stanislav Bělík (1919), malíř, Bohuš Schwarzer (1921-
2004), znalec místní historie, autor cenných rukopisů i hádanek, doc. RNDr. 
Josip Kleczek, DrSc. (1923), astronom, autor stovky vědeckých prací i řady 
populárních knih, PhDr. Vítězslav Gardavský (1923-1978), fi lozof a spi-
sovatel, Jan Kletečka (1925), malíř Bystřicka, Procházka Jaromír (1926), 
pedagog, správce muzea, autor historických a politických spisů, Teplý Jaro-
slav (1927), pedagog, historik, autor historických článků a studií, PhDr. Josef 
Válka, CSc. (1929), docent MU Brno, historik, autor Dějin Moravy, PhDr. 
Štarha (1935), ředitel Moravského zemského archivu, autor a spoluautor čet-
ných historických knih, Zdeněk Nečesánek (1937-2002), houslový virtuos, 
koncertní mistr, Anna Poustová (1940), vynikající fi gurální malířka, Jiří Kry-
tinář (1947), herec, Radim Linhart (1963), hudebník, skladatel, aranžér, Jiří 
Exl (1955), ligový hokejista, Libor Šikl, podnikatel, Richard Jukl (1968), li-
gový fotbalista, Jiří Šenkýř (1971) a Jiří Šebek (1976), ligoví basketbalisté...



V sobotu 29. listopadu patřily půdní prostory muzea modelům paní Libuše 
Buchtové a jejího Atelieru Liba.

Modely z Ateliéru Liba jsou známy svou extravagancí, originalitou, barev-
ností i veselostí. Mnohé používané prvky jsou spjaty s osobností paní Libuše 
a každý prvek promlouvá jednoznačnými výzvami. Zákaznice na nich nejví-
ce oceňují smysl pro detail, dokonalé propracování střihů a jejich provedení, 
cit pro barevný tón. Předností práce paní Libuše je bezesporu důraz kladený 
na výběr kvalitního materiálu, který je vždy vhodně přizpůsoben zákazníkovi. 
Její tvůrčí činnost podmiňuje originalitu návrhů. Tvořivost je podmínkou roz-
voje. Mezi zákazníky patří i děti, pro které paní Libuše vytváří nejen oblečky, 
ale i veselé hračky, které zdobí jejich domácí prostředí.

Poděkování patří organizátorům Městského muzea, že umožnili uskuteč-
nit  tuto přehlídku v prostorách muzea, místní hudební skupině SYMPATIC 
za zapůjčení ozvučovacího zařízení, dále také Petru Štarhovi za zdařilé foto-
grafi e a sponzorům akce: HOTEL GAUDEAMUS MILOVY, KOVOMAT 
ROSSÍ, LEVNÉ GARNYŽE, VINOTÉKA ISSORI, TOMÁŠ HOLOVIČ.

Na jaře příštího roku pro vás připravujeme módní přehlídku, kde nám brněnská zlatnická fi rma přislíbila 
spoluúčast. Modelky budou moci pro vás předvést špičkové zlaté a stříbrné šperky z jejich vlastní produk-
ce. Více informací naleznete na internetových stránkách Atelieru Liba, kde vás budeme informovat o datu 
a konání přehlídky.

Jitka Kostelníková

KNIHOVNA A OSTATNÍ
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění svátečních dnů nabízíme našim čtenářům 

malý výběr nových knih, z celkem 194 titulů zaevidovaných 
v průběhu měsíce listopadu.

Knihy pro dospělé:
Allen Robert  Velká kniha IQ testů
Brod Toman  Tobrucké krysy
Burrows John  Klasická hudba
Canfi eld Jack  Slepičí polévka pro matku a  
   dceru
Cílek Václav  Dýchat s ptáky
Cubeca Karel  Tajemství skrytého kláštera
Dvořáček Petr  České památky UNESCO
Emmert František  Atentát na Heydricha
Evans Richard Paul  Slunečnice
Eysenck Michael W.  Kognitivní psychologie
Fikejz Miloš  Český fi lm
Fuchsová Irena  Když jsem potkala anděla
Galandauer Jan  Bitva u  Zborova 2.7.1917
García Lorca  Dům Bernardy Alby
Gut Karel   100 let českého hokeje
Halík Tomáš  Dotkni se ran
Havlíčková Gabriela  Ruční výroba papíru
Janečková Patricia  Svatba
Jůzlová Jana  Velcí panovníci Evropy
Kempff Martina  Manželka a matka králů
Kessler Leo  Montyho utajené vítězství
Keubke Klaus-Ulrich  1000 uniforem
Klimek Antonín  Vítejte v první republice
Kopecká Slávka  Smích a slzy Vladimíra Menšíka
Lustig Arnošt  Zloděj kufrů
Plaidy Jean  Válka královen
Polách Antonín  Odvrácená tvář moci
Suvorov Viktor  Kontrola
Vaňková Ludmila  Kdo na kamenný trůn
Watt Peter   Zdánlivý klid

Knihy pro mládež:
Brezina Thomas  Tajemství stříbrných vlků
Francková Zuzana  Soupeřky
Friedrich Joachim  Správná trojka s papouškem  
   honí záhadného lupiče
Hopkins Cathy  Všeho moc škodí
Novotná Alena  Divadlo nás baví
Rubin Ken  Sopky a zemětřesení
Řeháčková Věra  Potíže s Klárkou
Řeháčková Věra  S Klárkou za dobrodružstvím
Svobodová Vlasta  Pět holek se loučí
Zapletalová Matrta  Klára a Jákob

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

MODNÍ PŘEHLÍDKA V MUZEU

PŘÁNÍ
Požehnané svátky 

vánoční, 
do nového roku 

hodně Božích milostí, 
vzájemné lásky 
a porozumění,

všem členům a příznivcům 
přeje 

orelská jednota 
Bystřice nad Pernštejnem.

Děkujeme také všem těm, 
kteří svojí pomocí, ať již 
fi nanční či organizátor-
skou přispěli k rozvoji

 a podpoře naší činnosti.

    
 

ppo ádá 

se spole ností historického šermu 

Hundsleder 

 
 

vystoupení s programem : 
„Putování“  

aneb co všechno nás m že potkat 
 
 
 

kdy : 26. prosince 2008 
v kolik : od 15 : 00  

kde: v místní Orlovn  
 
 
 
 
 

na Vaši návšt vu se t ší 
Jednota Orel Byst ice nad Pernštejnem a Spole nost historického šermu Hundsleder o.s. 

j ednota Byst ice  nad Pernšte jnem  

Dne 5. 12. proběhlo „pasování prvňáčků“ na 
čtenáře. Tato akce se uskutečnila v příjemném 
předvánočním prostředí MěK za přítomnosti 
pracovnic knihovny, rodičů a starších spolužá-
ků patronátních devátých tříd.

Paní knihovnice si pro prvňáčky připravily 
krásný program. S pohádkovou vílou ABE-
CEDKOU musely děti splnit tři úkoly, aby 
mohly být pasovány na čtenáře. 

Po absolvování úkolů složily čtenářský slib 
a byly prohlášeny za čtenáře.

Odměnou jim byly malé dárečky a čtenář-
ské knížky, které jim otevřou cestu do knihov-
ny. Všichni si odnesli z pátečního dopoledne 
pěkný zážitek.

Velký podíl na uskutečnění této akce měly 
paní Navrátilová a Skoumalová z MěK, patří 
jim za to náš veliký dík.

Učitelky 1. tříd ZŠ T.G. Masaryka

Slavnostní pasování prvňáčků 
ZŠ TGM na čtenáře



KULTURNÍ DŮM
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA LEDEN 2009

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

Čtvrtek 8. ledna - 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 17. ledna – prostory KD 
– 20.00 hodin
XIX. PLES KULTURNÍHO DOMU 
Generální partner plesu – NÁBY-
TEK POHODA
Program:
19.15 - 20.00 hodin
Uvítací přípitek – Bohemia sekt
Violoncellové trio VČELLI
20.00 hodin
Zahájení plesu – moderátor večera 
Jindřich Eliáš
Hudba – SABRIN BAND
20.15 a 20.40 hodin - Předtančení – 
TK Orel Telnice
21.00 hodin - ONDŘEJ RUML – fi -
nalista X Factor
22.00 hodin - PETRA JANŮ
23.00 hodin - BONEY M - revival
23.40 hodin - Tombola
00.30 hodin - DAVIDE MATIOLLI
01.45 hodin - Oldies party J. Eliáše
Malý sál – hudba BALANC
Vstupné: 150 Kč s místenkou
Předprodej: KD od 29. 12. 2008

Čtvrtek 22. ledna – velký sál KD 
– 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Dramatizace známé pohádky Boženy 
Němcové

Malí diváci se mohou těšit na za-
jímavé ztvárnění a osobitý herecký 
projev. Představení je provázeno scé-

nickou hudbou a veselými písnička-
mi. Hraje divadelní soubor DUHA z 
Polné 
Doba trvání cca 50 minut
Určeno dětem 3 – 9 let
Vstupné: MŠ, ZŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč

Sobota 24. ledna – prostory KD 
– 20.00 hodin
XXIX. MATURITNÍ PLES GYM-
NÁZIA
Hraje skupina Balanc a Sektor X
Program:
Gaudeamus – studentská hymna
předtančení studentů
šerpování maturantů
tombola
Malý sál – diskotéka a Parantampareil
Vstupné: 150 Kč s místenkou, 100 Kč 
bez místenky
Předprodej: kancelář gymnázia od
7. 1. 2009

Úterý 27. ledna – malý sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
ČESKÉ TRIO

Soubor hraje ve složení: Milan 
Langer – klavír, Dana Vlachová – 
housle, Miroslav Petráš – violoncello

České trio, soubor špičkových kva-
lit, je dnes známo po celém světě jako 
reprezentant slavné umělecké tradice 
české komorní interpretace, jejíž his-
torie vede až k devadesátým létům 
19. století, kdy vzniklo první klavírní 
trio tohoto jména. Vedle pravidelného 
hostování na evropských koncertních 
pódiích si získal soubor svou pevnou 
pozici i u posluchačů ve Spojených 
státech a Japonsku. Všichni členové 
souboru patří k vynikajícím instru-
mentalistům, věnují se i sólovému 
vystupování. Působí jako uznávaní 

pedagogové na Pražské konzervatoři 
nebo na AMU.

Klavírista Milan Langer patří mezi 
přední české interprety. Již v 16 letech 
získal první cenu na Smetanovské 
soutěži v H. Králové, v 17 vyhrál 
Chopinovskou soutěž v Mariánských 
Lázních. V průběhu dalších let získá-
val laureátské tituly a diplomy i na 
prestižních mezinárodních soutěžích 
jako je Bolzano, Moskva, Santander, 
Jaen nebo Pražské jaro. Absolvoval 
mistrovské klavírní kurzy u proslu-
lého Guida Agostiho a u Františka 
Raucha ve Výmaru. Koncertoval ve 
většině zemí Evropy, v USA, Japon-
sku, Jižní Koreji aj. Doma i v zahrani-
čí vede mistrovské kurzy, bývá často 
členem klavírních porot.

Houslistka Dana Vlachová je vy-
hledávanou profesorkou na Pražské 
konzervatoři s bohatou koncertní 
aktivitou. Dokáže zaujmout svou str-
hující muzikalitou a mnohotvárností 
výrazu. Hraje na historický nástroj 
českého mistra Kašpara Strnada 
z roku 1797. Koncertovala ve větši-
ně zemí Evropy, v USA, Jižní Koreji 
a v Japonsku.

Violoncellista Miroslav Petráš, 
profesor AMU v Praze, je žákem Saši 
Večtomova, dlouholetého člena Čes-
kého tria. Je laureátem mezinárodní 
soutěže Pražské jaro, fi nalistou soutě-
že G. Cassadó ve Florencii, vítězem 
mnoha národních soutěží. Na svých 
koncertních cestách navštívil větši-
nu evropských zemí, ale též Severní 
a Jižní Ameriku, Japonsko a Taiwan. 
Program:
Sergej Rachmaninov: Elegické trio 
č.1 g moll
Antonín Dvořák: 
Trio B dur op. 21

Allegro molto, Adagio molto e mes-
to, Allegretto scherzando, Finale. 
Allegro vivace
J. Brahms: Trio c moll op. 101
Allegro energico, Presto non assai, 
Andante grazioso, Allegro molto

Vystoupení se uskuteční v rámci 
cyklu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné:100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 19. 1. 2009

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU:
  7. 2. 2009 – Zemědělský ples
14. 2. 2009 – Společenský ples 
MEGA a.s. a MEGA-TEC s.r.o.
28. 2. 2009 – Ples sportovců

Změna programu vyhrazena!

Děkujeme Vám za přízeň v uplynu-
lém roce a těšíme se na Vaši návštěvu 
i v roce příštím.

Bylo nám potěšením připravovat pro 
Vás pořady. Přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků a mnoho osobních 
i pracovních úspěchů v roce 2009.

Pracovníci Kulturního domu 
v Bystřici nad Pernštejnem

5. prosince se v Praze konal kon-
cert Stonožkového hnutí, se kterým 
již 18 roků spolupracuje výtvarný 
obor ZUŠ v Bystřici n. P. Koncert je 
každoročně ze záznamu vysílán na 
Štědrý den kolem 12. hodiny. Za naši 
školu se koncertu účastnila Tereza 
Rubínková, žákyně paní učitelky Ma-
rie Nedvědové. V letošním roce žáci 

Akce Stonožka v Základní umělecké škole
poslali na konto Stonožky 5. 581 Kč,
které byly použity na čtecí lupu pro 
speciální školu pro slabozraké a na 
sportovní vybavení pro děti v Afgha-
nistanu. Díky patří občanům z Bys-
třice, kteří si ve Stonožkovém týdnu 
od dětí ze ZUŠ každoročně kupují 
obrázky a keramiku a pomáhají tak 
dobré věci.                    Eva Bagarová 

Vítěz soutěže zahraje 
v Milleniu

První sobota nového roku v klu-
bu Millenim v Bystřici nad Pern-
štejnem bude patřit dobré muzice. 
3. ledna večer zde zahraje trojice 
opravdu zajímavých kapel – Lajky, 
0 no. 1 (Nula číslo jedna) z Jihlav-
ska a kapela z nedalekého soused-
ství - Karel na nákupech. Posledně 
jmenovaná kapela se koncem října 
stala absolutním vítězem soutěže 
Alternativa Pro Prize v Jihlavě, 
a do Bystřice přiveze také úpl-
ně nové povedené a pestré album 
s názvem Pojízdná prodejna. Karel 
na nákupech je „všehoschopný“, 
zvládá kombinace nejkřehčího 
šansonu, energického folk-rocku, 
elektroniky i rockových a funky 
motivů, v několika písních používá 
i banjo, a to zdaleka nejen typicky 
country způsobem. 

Více o kapele na www.karel-
nanakupech.cz
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NOVÉ POVĚSTI ROŽENSKÉ

VÝHERKYNĚ PRVNÍ CENY letní 
poznávací akce „S Vodomilem Zubří zemí 2008“

K zimnímu času vyprávění ne-
odlučně patří. A tak jsme se i my 
v hodinách slohu pustili do vymýš-
lení příběhů, které se mohly odehrát 
na tajuplných místech naší obce. 
Jak se nám to podařilo, můžete po-
soudit i vy.

Nejtajemnějším místem Rožné 
je kopec Hradisko, který v sobě 
skrýval poklady v podobě vzácných 
nerostů. Dnes už je obtížné je najít 
a my jsme přišli na to, proč!!!

LEPIDOLITOŽROUT

Jednou šla školka na procházku 
na Hradisko, aby si děti mohly na-
sbírat lepidolit. Když tam školkáčci 
přišli, hledali a hledali, ale nic ne-
našli. Skály byly vykousané, všude 
se válely rozbité kameny a nikde 
nebyl ani kousek lepidolitu. Podle 
stop jsme objevili, že tu spoušť způ-
sobil lepidolitožrout, který všechen 
lepidolit snědl a zase odtáhl jinam.

Vojtěch Hloušek, 
Pavel Holas, 3. roč.

V loňském roce jsme se přestěho-
vali do nové školní budovy a stará 
škola zůstala opuštěná. Při pohle-
du na ni nás napadá otázka, co se 
ve třídách, kde jsme dříve psávali 
diktáty a o přestávkách prováděli 
nezbednosti, asi tak děje. Popustili 
jsme uzdu naší fantazii a dva straši-
delné příběhy byly na světě.

BÍLÁ PANÍ

Tam, kde je teď stará škola, tam 
se zjevuje Bílá paní. Každý z Rož-
né ví, že tam chodí s klíči a čeká na 
poškoláky. Když nějakého chytne, 
hned se zeptá: „Blanko, copak jsi 
dnes dostala za známku? Pětku?“ 
A hned mu dá diktát. Bílou paní je 
paní učitelka, která děti často trápi-
la diktátem. Jednou se strašně moc 
rozzlobila, když všichni napsali 
BÍLOŽRAVCI s měkkým i. Když 
začala křičet „býložravci nežerou 
bílou barvu“, tak z toho celá zbělela 

a od té doby musí strašit.
Eliška Hofírková, 4. roč.

STRAŠIDELNÁ ŠKOLA

Ve staré škole se večer objevuje 
duch poškoláka Vendelína.

Nikdy nenapsal ani jeden úkol, 
strašně zlobil pana učitele a tahal 
holky za vlasy. Klukům schovával 
sešity a kradl svačiny. Ale jednou, 
když měl ve třídě topit, dal do ka-
men patronu a kamna vybouchla. 
Rozbila se okna, květináče spad-
ly na zem, zdi byly černé od sazí 
a mapy roztrhané. Za ten hrozný zlo-
čin ho pan učitel proklel na sto let.

Petr Málek, 4. roč., 
Anna Málková, 3. roč.

Víme, že i dříve si lidé mezi sebou 
vyprávěli o různých událostech, ně-
kdy i vymyšlených, které se v Rožné 
staly. Je nám líto, že si je nemůže-
me nikde přečíst nebo poslechnout. 

Dne 10. listopadu 2008 proběhlo losování odevzdaných legitimací 
letní poznávací akce „S Vodomilem 
Zubří zemí 2008“. Šťastná výher-
kyně první ceny –  crossového kola 
v celkové hodnotě 20.000,- Kč,
kterou darovalo Město Bystřice 
nad Pernštejnem, paní Veronika 
KRISTINOVÁ z Bystřice n. P. si 
dne 1. prosince 2008 svou cenu 
osobně převzala v obchodě Cyk-
loKALINA. 

Gratulujeme!

Příjemné prožití 
vánočních svátků, 

hodně zdraví, 
štěstí a pohody 

v roce 2009 
všem přeje 

M i k r o r e g i o n 
Bystřicko

Rodiče s dětmi se sešli jedno listopadové odpoledne ke společnému vyrábění 
podzimníčků a strašidýlek. Takovéto tvořivé dílny začaly být mezi rodiči oblí-
bené. Tvořivá odpoledne u kafíčka jsou plná pohody a přátelských vztahů.

kolektiv MŠ Olešínky

Rozloučení s podzimem v mateřské škole Olešínky

Pokud tedy znáte nějaký zajímavý 
příběh, přijďte se o něj podělit s na-
šimi školáčky. Rádi vás přivítáme. 

ZŠ a MŠ Rožná 
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30. ZŮSTAL JAN KARNÍK ČESTNÝM OBČANEM?
31. KDO ODHALIL PETRA BEZRUČE?
32. NAPSAL SLEZSKÉ PÍSNĚ PETR BEZRUČ?
33. INSPIROVALY BEZRUČE ŽENY?
34. POJEDNÁVÁ BÁSEŇ STŘEBOVSKÝ MLÝN O TĚŠÍN- 

          SKU?
35. KDY ZEMŘEL OTAKAR ŠÍN?
36. KDE SE PŮVODNĚ OTVÍRALY STUDÁNKY?
37. CHODILI MUCHA A MARTINŮ KOLEM SYKOVCE?
38. MĚL FRANTIŠEK HALAS POD ČEPICÍ?
39. DOKÁŽE BÁSNÍK VĚRNĚ MILOVAT?
40. KDE ZEMŘEL JAN ZAHRADNÍČEK?
41. KDE HLEDAT SPRÁVNÝ SAMOTÍN?
42. STÁVAL PIČULÍN V PIČULÍNĚ?

Co chystáme?   PERLY A PERLIČKY!!!

Ano, vážení čtenáři, i v příštím roce pro Vás chystáme pravidelné 
čtení. Nepůjde sice o přesný formát k vystřihování, vždycky však vy-
šetříme kousek místa pro texty, které nějakým způsobem souzní s naší 
krajinou, s Vysočinou. Ale nebudeme jenom opěvovat přírodu, příleži-
tost dostanou i jiné texty, perly a perličky, od tvůrců z Vysočiny.

Zúčastnit se můžete i Vy - buď pošlete úryvky, které máte sami rádi, 
nebo je rovnou napište! Dnes ukázkově startujeme dvěma texty Hynka 
Jurmana, které napsal pro fotografa Jaroslava Horáka a měly by se

ristického románu? Hned vedle vylezete na Ketkovický hrad a dech 
se vám zatají. Soutok s Chvojnicí, soutok s Jihlavkou, spousta kaňonů 
a těch hradů! Ujížděla vám někdy zem pod nohama a trhalo vás trní 
na Templštejně?

Znáte, jak Sázava vymodelovala Rozštípenou skálu a jak se pak 
na balvanech u Stvořidel změnila na Foglarovu Bobří řeku? A co už 
zmíněná Jihlavka? Ani přehrady ji nesebrali krásu! Zajeďte si na Wil-
sonku nebo na vyhlídku u Mohelna. Najděte Čertův ocas a stovky 
dalších zákrut.

Nezabloudíte v pramenech Bystřičky nad Lískem? Trefíte na Auer-
šperk přes tolik brodů? A co Nedvědička pod Pernštejnem? Ještě hez-
čí jsou její svahy u Věžné. Těch toulek tímto krajem! A toho každo-
ročního brodění k Trenkově rokli, Havlovu a Skryjím přes řeku, která 
se bojí prozrazení a chrání poklady. Po Strážek je Bobrůvkou, poté už 
Loučkou. Brána nebes čeká u jejího ústí v Předklášteří. 

A co takhle projít Šindelný vrch a najít prameny hned čtyř řek. 
Kromě Svratky a Sázavy tu vyráží i hloubavá Doubravka a vábivá 
Chrudimka. Zas dvě dívčiny, jejichž těla jsou k zulíbání. Jen si zajděte 
v prvém případě k Točivému víru a na Sokolohrady za Bílkem, v pří-
padě druhém k Trhové Kamenici, na Veselý kopec či na Seč.

A abych nezapomněl na Fryšávku, na tu milou dívčinu pod Prosič-
kou. Voda i ledňáčci tu učarovaly třeba Jaromíru Tomečkovi. A mno-
ha a mnoha jiným poutníkům.

Bez vody by nebylo života, krásy, radosti...
Hynek Jurman

Aby naše vlast vzkvétalaV letošním roce jsme vzpomínali 
100. výročí smrti zakladatele turist-
ky na Vírsku Františka Šťastného 
(1836-1908). Nejmladší příslušník 
rodu, Vladimír Šťastný, rád vzpomí-
nal na svého dědu a otce. 

Večer se rychle nesl nad krajinou, 
venku hustě sněží, ale tady v útulném 
pokoji pana Šťastného je milo pose-
dět, prohlížet vzácné památky. 

Vladimír Šťastný donesl ze své-
ho bohatého archivu vzácnou bib-
li, psanou ještě švabachem, kam si 
jeho praděd, děd a táta zaznamená-
vali významné události v rodině od 
poloviny 18. století  o životě a osu-
dech rodu Šťastných, který se tolik 
svou prací, láskou k lidem a přírodě 
zasloužil „o kraj bídy a kamení“. 

KE 100. VÝROČÍ ÚMRTÍ FRANTIŠKA ŠŤASTNÉHO 

František Šťastný (1836-1908), 
zakladatel turistiky na Bystřicku, po-
cházel z Chudobína, vyučil se krejčím 
a živnost provozoval v Jimramově 
a poté v Rovečném. Vlastní usedlost si 
však koupil ve Víru a založil zde poz-
ději proslulý hostinec. A od začátku 
podporoval turistický ruch.  Zájem-
cům nabízel občerstvení v krásném 
prostředí a vybízel je k aktivnímu 

trávení volného času. Posílal je na vy-
cházky po okolních hradech i vyhlíd-
kových skalách u Víru, k projížďce po 
Svratce připravil lodičky, na zahradě 
zřídil venkovní posezení a kuželnu. 
Hosté přijížděli nejvíce z Brna, cítili 
se zde jako na jiném světě a vraceli se 
pravidelně. 

Hostinského syn František (1875-
1949) pozvedl podnik k proslulosti, 
neboť měl podnikatelského ducha 
a byl mistrem reklamy. Kromě aktiv-
ního odpočinku a dobré kuchyně nabí-
zel i vlastní likéry a šťávy. Vydával po-
hlednice s tématikou atraktivních cílů 
v okolí, k tomu štítky na hůl, letáky, vi-
něty a další propagační materiály. Dá 
se říci, že nastínil činnost informačním 
centrům, která se stejným věcem vě-
nují o sto let později. A svému otci 
odhalil na budově hostince pamětní 
desku jako zakladateli a prvnímu prů-
kopníkovi turistiky v okolí Víru.

Zakladatelův vnuk Vladimír toužil 

být hercem a rád alespoň ochotničil. 
Pomáhal také v rodinném podniku, 
pak se stal poštmistrem. Byl veselý 
a uměl vyprávět. Rád třeba vzpomí-
nal, jak předváděl u stavidla letním 
hostům vodníka. Nebo jak půjčil Janu 
Masarykovi v parném létě plavky. Na-
šel však jediné volné plavky dámské, 
a tak se náš slavný diplomat kou-
pal ve Víru právě v nich! Básník Jan 
Skácel, jehož verše s chutí ilustrovala 
právě Šťastného dcera Anna Poustová, 
o pábitelských schopnostech Vladi-
míra Šťastného prohlásil: „Hrabal by 
bledl závistí.“

Pan Vladimír Šťastný (1899-1994) 
mi mnohokrát ukázal pamětní knihu 
návštěv a především báječně vyprávěl. 
Třeba o třech Rusech, kteří se v roce 
1910 zastavili ve Víru na své pouti ko-
lem světa. Nebo o dvou Němcích, kte-
ří odstartovali z Bonnu v balónu a vítr 
je nezanesl nikam jinam než do Víru! 
Byl bych Šťastnému věřil, že každý, 

Zakladatel turistiky kdo za něco stál, musel Vírem projít!
Vždyť on doma pamatoval návštěvy 

opravdu význačné. V jejich hostinci se 
osvěžoval Petr Bezruč, Alois Mrštík, 
Karel Čapek, Eduard Bass, Rudolf 
Těsnohlídek, Ferdinand Peroutka, 
Emma Destinnová či Rudolf Firkušný. 
Také Jan Masaryk. Jeho otec Tomáš 
u Šťastných ve Víru letní byt nesehnal, 
neboť nedisponovali potřebným po-
čtem místností. Masarykův dopis však 
měli doma zarámovaný. A podpisy 
slavných hostí se zachovaly v pamětní 
knize, kterou byla radost listovat.

Krásnou tradici založili Šťastní ve 
Víru, co říkáte? A dnešní bohatý spol-
kový život ve Víru na to vše navazu-
je a dokládá, že dědina drží vzácně 
pohromadě, že využije potenciálu 
každého, kdo něco umí. Dokládá to 
i čerstvě uvedená kniha „Vír v údolí 
Svratky“.

A na počátku toho všeho stál zakla-
datel turistiky František Šťastný!

Hynek Jurman

Objevil krajinu netknuté krásy, 
kam v minulém století ani silnice ne-
vedla. Zájem turistů končil na hradě 
Pernštejně a pak směřoval na Novo-
městsko, ale kraj poříčí Svratky od 
Nedvědice do Jimramova, to nádher-
né údolí bylo před více než 100 léty 
opravdovou „popelkou“.

Když se děda František Šťastný 
(1836-1908), krejčovský mistr, pře-
stěhoval z Jimramova do Rovečného 
a pak do Víru, kde za 2 300 zlatých 
koupil chátrající usedlost číslo 29, 
bylo místo samé bahno, močál s pří-
zračným názvem „Na Bahnech“.

Nezměrnou pílí pozemek vysušil, 

odvodnil a zbudoval na tehdejší dobu 
tak hezký hostinec.

V práci hledal úlevu ze všech život-
ních ran, které ho stíhaly - vždyť mu z 
12 dětí 10 zemřelo. Zůstal jediný syn 
František a dcera.

Přes všechno utrpení nepropadl 
nikdy malomyslnosti.

František Šťastný starší byl zakla-
datelem a propagátorem krás Vy-
sočiny na tehdejším Novoměstsku 
a připojeném bývalém okrese Bosko-
vice. Na krejčovinu nezbyl čas, plně 
se věnoval pohostinství.

Svému synovi Františkovi v roce 
1900 předal hostinec i celé zařízení, 

odchází na odpočinek a v roce 1908 
jako 72letý umírá. 

Pamětní deska na domě, kde žil, 
připomíná člověka vzácných kvalit, 
jaké vlasti dala drsná a přitom líbez-
ná Vysočina. Dnes se stal Vír známý 
přehradou.

Zanikl Šťastného hostinec a celý 
kraj se změnil k nepoznání.

Vzpomínka na dobrého člověka 
však žije stále a jeho odkaz je zejmé-
na dnes aktuální: chránit a zvelebovat 
přírodu, vážit si toho, co lidská ruka 
v minulosti a současnosti vybudovala 
a poctivě pracovat pro to, aby naše 
vlast vzkvétala a byla nám i budou-
cím štědrou a laskavou matkou.

Františka Rösslerová



Na Obecním úřadě v Prosetíně 
je od letošního listopadu otevřeno 
kontaktní místo Czech POINTu. 
Prosetín se tak připojuje k dalším 
několika obcím v našem mikrore-
gionu, kde je možné tuto službu 

využít a ušetřit si tak čas a náklady s vyřizováním všech potřebných 
dokladů a dokumentů. 

Provozní doba prosetínského pracoviště Czech POINTu je po, út, čt, 
pá 7.00 – 10.00 hodin a středa 13.00 – 15.00 hodin.
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časem objevit v chystané knize fotografi í z Vysočiny.
První ukázka opěvuje krásy Vysočiny ve dne a v noci, druhá se 

inspiruje prameny a řekami Vysočiny.

DEN A NOC
Být jako den a noc! Krásný a na druhé straně šeredný. Chytrý a 

hloupý. Malý a velký. Tenký a tlustý. Jak den a noc… Vysočina ale 
nemůže být jako den a noc. Vysočina není škaredá ani hloupá, natož 
tlustá či malá. Vysočina je za každé situace velká, silná, chytrá a pře-
devším krásná. Ve dne v noci! 

Krásná žena, které tvář najednou nasvítí slunko naplno, takže ti 
neunikne žádný detail. Ani mžiknutí oka. Den na Vysočině! Sluníč-
ko bojuje s kopci na východě, v kapkách rosy balí krásu do klubíč-
ka a natírá ji všemi barvami z duhy. Stoupá obzorem, zkracuje stíny, 
vysouší zemi, laská stromy, skály, prokouše se k potůčkům, vyplaší 
srnu, opře se do zrcadlovky fotografa. Opeče hada i ještěrku, pročeše 
staleté smrky, prožene se stráněmi, v nichž člověk ztrácí dech. A už 
zas prodlužuje stíny, slábnoucími paprsky hladí dřevěnice u lesa i se 
stařenkou na zápraží. Z té nádherné a dlouhé pouti už i slunko bolí 
nohy, a tak se jde schovat. 

A to je ten pravý čas pro druhou dámu. Tvář jí halí tmavý šál, i šaty 
má černé, splývají s nocí, ale člověk její obrysy vytuší. Jsou smyslné, 
chceš se dotknout, zatím aspoň nenápadně, zlehounka, aby tě nekop-
la. Stíny houstnou v místech, kudy chodí vysoká i černá zvěř, kde se 
vodí milenci, kde usíná i bublání potůčků. I motýlové usnuli u Oslavy 

pod Dubem. Krása noci, krása utajená, tušená, o to víc vzrušující. 
Už nemusíš zlehounka, už náruč otvíráš dokořán. Vysočina nekope… 
Noc na Vysočině!

A tak je to pořád. Krása Vysočiny ve dne v noci… Tolik let tě vzru-
šuje, drží nad vodou. Tolik let, věčnost. A tolik lidí nevidí krásu Noci. 
Krásu Dne. Jenom sem chci se vrátit, jenom sem, je slyšet zvěčnělého 
básníka. Já netušil, že je tu tak krásně, říká pasáček malíři Jamborovi, 
když tu pravdu uvidí na plátně. Ale mnozí vědí. Znají pravdu. Jenom 
sem, jenom sem…

PRAMENY A VODA
Voda je tu svěží, živá… Kam se hrabe moře proti tůním na Svrat-

ce! Všechny jsem prošel, probrouzdal, probrodil. I studenou vodu pod 
přehradou, dnes už se kluci tolik nebrodí. Máme vyhřáté bazény s 
rozpuštěnou solí, máme televizi, počítače a tolik jiných možností k 
lenošení. Bez řeky je ale chudé každé dětství. Všechno jsem tu pro-
šel. Vodu tmavou, těžkou, chladnou. Vodu Nezvalovu s rozrazilem na 
břehu a tisícem jiného kvítí. Rodnou vodu Mrštíkovu, vodu svěcenou! 
Jsou možná větší řeky, mají větší třpyt…

Bublající potůčky na Žákově hoře, Sražená voda, kde byla zase 
jednou Morava okradena… Tůň nad Chudobínem, jenž tu utonul v 
nekonečné kráse. Hukot vody pod Čertovou skálou na Prudké. Klidné 
rozplynutí pod Děvičkami. K tomu všemu se musím stále vracet.

A není jenom Svratka. Víte, jak čaruje Oslava? Projeli jste Nesměř 
a viděli usínat motýly u Tasova? Znáte Kadlecův mlýn z mého humo-

94                    95

Čtení ve Víru a v Prosetíně

zapojily babičky, od nichž jsou ty 
nejkrásnější pohádky a pátek byl 
zakončen Malovacím večerem. 

Další obcí, která bude pořádat 
čtecí večery, je obec Zvole. Ale 
musíme si počkat až do ledna 
příštího roku 2009, přesněji od 
12.1. do 16.1. Následovat Zvoli 
ještě během ledna bude Dolní Ro-
žínka a Ujčov. Na tato setkání jste 
všichni srdečně zváni! Přijďte se 
zaposlouchat a třeba i zavzpomínat 
na své dětství společně s nimi!

Začátek prosince byl v Mik-
roregionu Bystřicko ve znamení 
odstartování projektu Bystřicko 
čte dětem, který chce podpořit 
myšlenku, jak ohromný význam 
má hlasité čtení dítěti pro jeho 
emocionální vývoj a pro formo-
vání návyku číst si v dospělosti. 
Vědci a praktikové shodně tvrdí, 
že pravidelné hlasité předčítání učí 
dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho 
paměť a obrazotvornost, obohacuje 
ho o vědomosti a vzorce morálního 
chování, posiluje jeho sebevědomí. 
Právě proto je společné čtení víta-
nou formou moudrého kontaktu 

s dítětem a vynikající 
výchovnou metodou. 

Z celkového počtu 
patnácti zúčastněných 
obcí mikroregionu za-
hájila tato čtení hned 
prvním týdnem v pro-
sinci obec Vír v pro-
storách družiny či v kul-
turním domě. Pondělí
bylo zaměřeno na pří-

rodu, v úterý se povídalo o tom, 
jak se dříve žilo, ve středu se čet-
ly Povídky jen tak, čtvrtek byl 
přichystán na příchod Mikuláše 
s čertem a poslední čtení bylo další 
úterý se známým hercem Ondře-
jem Vetchým, při kterém proběhl 
také křest nové knihy o Víru.  

Další týden proběhl v obci Pro-
setín. I zde měli pro děti nachystá-
no mnoho zajímavého. Čtecí veče-
ry začaly již v neděli Mikulášskou 
čtecí besídkou. V pondělí se děti 
radovaly společně s Radovanovými 
radovánkami, úterý bylo zaměřeno 
na Vánoce, ve čtvrtek se do čtení 

Tento projekt vznikl za finanční

podpory kraje Vysočina

Všem, kteří podpořili tyto krás-
né akce pro děti (ať již četli nebo 
pořádali večery), chci za všechny 
poděkovat a popřát jim šťastné 
a veselé prožití vánočních svátků 
a úspěšný celý nový rok 2009.

B. Slaná
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V Regionální soutěži Vysočiny se nám opět dařilo:
3. kolo: TJ Žďár nad Sázavou „D“ - ŠK DDM Bystřice n. P. 1:4 (vyhráli 

Pavel Karas, Pavel Klanica, Martin Peňáz a remizovali Karel Krondráf st. a Jan 
Pelán). Ve 4. kole měla Bystřice volno.

Tabulka po 4. kole :

Šachový klub DDM Bystřice n. P.

Více najdete na  www.sachybystrice.estranky.cz

Anketa Sportovec města
Komise sportu a mládeže města Bystřice nad Pernštejnem

vyhlašuje anketu o nejlepšího sportovce roku 2008.

Výsledky ankety budou zveřejněny a ceny předány již tradičně 
na Plese sportovců, který se bude konat dne 28. 2. 2009 

v Kulturním domě v Bystřici n. P.

Pokud se chcete zapojit do vyhodnocení naší ankety, prosíme Vás o ode-
vzdání tohoto vystřiženého anketního lístku s vyplněnými jmény nejpozdě-
ji do 10. 1. 2009 pracovníkům  turistického informačního centra, které sídlí 

v Městském muzeu. Anketní lístek je také možno nalézt na 
www.bystricenp.cz v sekci Kultura a volný čas.

Označte křížkem před jménem navrženého sportovce, trenéra či kolektiv.  
V každé kategorii můžete označit pouze jednoho kandidáta, v opačném přípa-

dě nebude Váš hlas započten do výsledků ankety.

------------------------------------ zde odstřihněte ---------------------------------------

Úspěchy ZŠ T.G.M. ve fl orbalu
První prosincový den se dívky ZŠ T.G.Masaryka Bystřice n. P. z osmých 

a devátých tříd vydaly na cestu až do Pelhřimova, kde se konalo krajské kolo 
soutěže ve fl orbalu, kam postoupily po výhře v okresním kole ve Velkém Me-
ziříčí. 

Děvčata se umístila na krásném druhém místě, nepodařilo se jim porazit pouze 
družstvo domácích hráček.

Za tento úspěch můžeme poděkovat M. Vaškové, L. Slavíčkové, L. Ro-
mové, A. Peňázové, K. Kašparové, S. Vyplašilové, M. Kudové, A. Vrbkové, 
K. Rybenské a A. Hubko-
vé. Děvčatům blahopřeje-
me a přejeme další spor-
tovní úspěchy.

Do krajského kola, kte-
ré se koná 11. prosince 
v Havlíčkově Brodě, se 
probojovalo i družstvo 
chlapců a věříme, že bu-
dou přinejmenším tak 
úspěšní jako naše děvčata.                    

                          
 Za ZŠ T.G.Masaryka 

Věra Šiborová

Sportovní úspěchy za školní rok 2007-2008
V loňském roce sportovní mise 

na ZŠ T.G. Masaryka byla více než 
úspěšná. Začala postupem mlad-
ších žákyň (J. Bukáčková, L. Sla-
víčková, M. Široká, Z. Bukáčková, 
K. Šmejkalová) a starších žáků (M. 
Petr, J. Štef-
ko, L. Gál, 
D. Čech, R. 
Svoboda, P. 
Hrubý) do 
k r a j ského 
kola v přes-
polním běhu 
a jejich vy-
n i k a j í c í m 
umístěním 
(3. a 5. mís-
to). Dalšímí 
úspěchy byla velmi dobrá umístě-
ní v okresních kolech: Ve fl orbalu 
(mladší žáci – 2. místo – D. Lahod-
ný, Z. Vetešník, M. Šikula, D. Zítka, 
M. Havel, K. Skalník, V. Havlík, I. 
Kadlec, M. Dobiáš, V. Jílek; mladší 
žákyně – 3. místo – M. Vašková, K. 
Šmejkalová, L. Romová, A. Peňá-
zová, L. Slavíčková, K. Kašparo-
vá, M. Novotná, J. Bukáčková, M. 
Houdková, J. Mokrá; starší žákyně 
– 2. místo – L. Slámová, K. Šmej-
kalová, D. Vetešníková, V. Schnei-
derová, S. Vyplašilová, K. Ryben-
ská, K. Martinková, A. Vrbková, A. 
Hubková ). V basketbalu (mladší 
žáci – 2. místo – Z. Vetešník, M. 
Šikula, M. Dobiáš, V. Havlík, I. 
Kadlec, O. Rychlý, D. Lahodný, V. 
Jílek, D. Hloušek, P. Dvořák; starší 
žákyně – 6. místo – L. Slámová, V. 
Schneiderová, K. Šmejkalová, D. 
Vetešníková, M. Kudová, S. Vypla-
šilová, S. Gregorová, K. Martinko-
vá, J. Opluštilová). Ve stolním tenisu 
(mladší žáci – 5. místo – I. Kadlec, 

V. Kozáček, Z. Hadrava, M. Ma-
reček). Ovšem naše nejúspěšnější 
mise, obzvlášť proto, že nejsme žád-
ná sportovní škola s rozšířenou vý-
ukou tělesné výchovy, byla na poli 
atletickém. Výborná umístění všech 

sportovců z 
naší školy 
to jenom 
potvrzují . 
V Atletic-
kém čtyř-
boji mladší 
d ě v č a t a 
vybojovala 
ten nejcen-
nější kov 
a pro tento 
školní rok 

mají velkou naději, coby starší žá-
kyně, vybojovat postup na celore-
publikové fi nále. Postup do tohoto 
kola v loňském roce utekl starším 
chlapcům o 174 bodů. Nenechali se 
však ničím odradit a v Poháru roz-
hlasu, opět spolu s mladšími děv-
čaty, vybojovali svým vítězstvím 
postup do krajského kola v Třebíči. 
A i tam všichni potvrdili, že i malá 
škola může mít takové sportovní 
talenty. Mladší děvčata skončila na 
2. místě (A. Peňázová, L. Slavíč-
ková, J. Bukáčková, Z. Bukáčková, 
M. Vašková, K. Šmejkalová, M. 
Široká, M. Novotná) a starší chlap-
ci na 3. místě (D. Pilát, M. Petr, J. 
Štarha, L. Gál, D. Havel, R. Svo-
boda, J. Štefko, M. Novotný). At-
letickými závody se dovršil velice 
úspěšný sportovní rok na naší ško-
le. Do dalšího roku přejeme hodně 
štěstí a spoustu sil na další překoná-
vání rekordů.

Veronika Martincová
ZŠ T.G. Masaryka
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
• „Práce doma. www.jobdoma.cz“ 
• „Zhubni! www.topfi gura.cz „ 
• Hledáme brigádníky na rozvoz 
knih s vlastním autem. Tel.: 739 067 
695. Vhodné i pro důchodce.
• Hledám ke koupi starší RD vhodný 
k rekreaci, chalupu, chatu, usedlost 
na Bystřicku, do 1,8 mil. Kč. Tel.: 
608245425
• POTŘEBUJETE PENÍZE? CHCE-
TE PŮJČIT? RYCHLÉ A SOLIDNÍ 
JEDNÁNÍ. INFO: 774 400 859. 
• Prodám VW Transporter 1,9 D, 5 
místní, r. v. 92, spolehlivý. Cena doho-
dou – spěchá! Kontakt: 608 251 065 

Již 2. listopadu skončila podzim-
ní část sezóny soutěžního ročníku 
2008/09. Jednotlivé celky si vedou 
následovně:

Muži A (KP):  5. místo
Muži B (OP):  3. místo
Dorost (I. tř.):  1. místo
Žáci st. (KP):  7. místo
Žáci ml.:  5. místo
Přípr. st. (KP): 12. místo
Přípravka ml.:  8. místo

V současné době probíhá zimní 
soutěžní přestávka. Hráči přípravky 
a žáci chodí trénovat do sportovní 
haly a tělocvičny TGM. Zimní pří-
prava mužů začne 20. 1. 2009, v sou-
časné době se hráči připravují indi-
viduálně. Začátkem ledna proběhne 
výroční členská schůze SK, a to v re-
stauraci Síť na stadionu v neděli 11. 1.
od 10:00 hod. Všichni členové SK 
jsou zváni.

SK Bystřice n.P. 
2008

Také v této plesové sezóně se 
mohou příznivci dobré zábavy těšit 
na již tradiční Sportovní ples, který 
se bude konat v sobotu 28. 2. 2009 
v KD Bystřice n. P. K tanci a poslechu 
budou hrát skupiny Pikardi (velký sál) 
a Tandem (malý sál). 

SPORTOVNÍ PLES 
2009

Podstatnou část rozpočtu SK Bys-
třice n. P. tvoří granty, vypisované 
každoročně městem Bystřice n. P. 
V tomto roce se nám podařilo uspět 
v grantech z oblasti provozu a údržby 
majetku, sportovní činnosti, podpory 
mládeže a kultury.

Grant komise kultury byl použit při 
úhradě pronájmu maringotky letního 
kina (10. – 20. 7. 2008), z grantu mlá-
deže se přispělo na pronájem atrakcí při 
Dnu dětí (1. 6. 2008). Z grantu na pod-
poru sportu se hradilo startovné na turna-
jích, pronájem haly a tělocvičen, využití 
cizích travnatých ploch, školení trenérů 
apod. Z posledního grantu, co do výše 
finančních prostředků největší, se hra-
dila údržba hlavního a náhradního hřiště 
(sečení trávy a její likvidace, nákup trav-
ního semene, hnojiva a písku), pronájem 
techniky pro jeho údržbu, samotná údrž-
ba travních sekaček a výměna obrubní-
ků na rovince před tribunou).

Granty SK 
Bystřice n. P.

• Prodám dveře vchodové plastové, 
bílé a hnědé z neuskutečněné stav-
by, nové s dokladem a zárukou. Dále 
různá okna. Levně, možnost splá-
tek, dopravu zajistím zdarma. Tel.: 
608169364, www.e-dvereokna.cz 
• Bystřice nad Pernštejnem za Brno. 
Vyměním OB 2+1, 56 m2, cihla, 
3.p., balkon v Bystřici za jakýkoli byt 
v Brně - i 1+kk. Tel.: 725684522 
• Hledám ke koupi dům nebo used-
lost s polnostmi vhodnou k chovu 
koní na Bystřicku. Tel.: 608 245 
425 
• Povedu daňovou evidenci a účet-
nictví včetně mezd menším fi r-
mám a soukromníkům. Kontakt: 
724 932 861. 

Víkend plný pohybuDívky ve věku 6 – 13 let cvičící ae-
robik při sportovní hale v Bystřici nad 
Pernštejnem se zúčastnily I. soustředě-
ní konaného v Blansku. Připraven pro 
ně byl pestrý program, který je zaměst-
nával po celý den. Vyzkoušely si zde 
různé formy aerobiku pod vedením 
Missaerobik média 2007 Anety Kuk-
línkové a vícemissisaerobik 2008 Ivety 
Kuklínkové. 

Polovina dívek se zde doučila svoji zá-
vodní sestavu, kterou jste již mohli zhléd-
nout na oslavách 55. výročí gymnázia. 
Druhá polovina dívek měla doprovodný 
program pod vedením Soni Jandové 
a Anety Skalníkové, kterým bych touto 
cestou chtěla ještě jednou poděkovat. 

Ale jenom aerobik nebyl náplní 

našich dní. Po tříhodinovém marato-
nu a hodinovém bruslení na zimním 
stadionu přišla zasloužená relaxace 
v místním bazénu.

Po nedělním obědě jsme odjížděly 
příjemně unavené, plné zážitků, ale 
zároveň natěšené na další pokračová-
ní, které je připraveno na jaro 2009.

Velké poděkování firmě Pohoda s. r. o., 
za příspěvek na dopravu.       Jitka Exlová
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      Jméno a p íjmení: ……………..……………………...…………………………… 
 
 Rodné íslo: …………………………………………………………...……………. 
 
 Adresa bydlišt : ……………………………….……………………...……………. 
  
 Telefon: ………………………… e-mail: ................................……….………….... 
 
 Míry: ……………………………………………………………….……………….. 
 
 Výška: ……….............  Váha: ……….....…  Konfek ní velikost: …..…..……….. 
 
      Škola (zam stnání): ……………………………………………….………………... 
 
 Záliby: ………………………………………………………………....…………….. 
 

 
Souhlasím, že výše uvedené údaje a všechny další informace o mé osob , které 
poskytnu b hem sout že budou zve ej ovány v rámci sout že volby MISS CHARME 
2009 a její propagace. Budu se ú astnit volby „MISS SCHARME 2009“, semifinále, 
finále i všech tiskových konferencí po ádaných za ú elem propagace sout že, a dalších 
akcí souvisejících se sout ží. 

 
    
 
  Podpis sout žící ………………………………………............... 
 
  Podpis a jméno zákonného zástupce: ………………………… 
 
 
Kopie p ihlášek v etn  fotografií ( portrét, postava ) zasílejte na adresu 
charme@post.cz, pop .na Mgr.Jana Pelcová, Zlatá Hora 1365, 684 01 Slavkov u 
Brna  
Info: 606 837 605  
Uzáv rka p ihlášek: 15.1.2009 
Termíny volby „MISS CHARME 2009“ 
 
Vyškov – 31.1.2009  
Byst ice nad Pernštejnem – 19.6.2009 
Castingy se zahajují ve 13:00 hod., semifinále v 17:00 hod. Finále : Brno 
 
Modely: ILARY, IRIS 
Šperky: GENARO 
Klobouky: DANTES  

www.charme.wz.cz  
 

 Um lecký fotograf :  Ing.Ji í Sláma                                                     Vizáž :  Martin Fiala 
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Rybářství Velké Meziříčí, a.s.,
pstruhařské středisko Ujčov

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

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

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

Telefon: 566 566 480   Mobil: 724 835 563

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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VYUŽIJTE ZIMNÍCH SLEVVYUŽIJTE ZIMNÍCH SLEV
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 INZERCE

Kontakt: 
PKS INPOS a. s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou
tel: 566 697 160, fax: 566 697 380, email: personalni@pks.cz
člen skupiny firem PKS www.pks.cz  

PKS INPOS a.s.
generální dodávky staveb
- průmyslové haly a stavby
- stavby občanské vybavenosti
- stavby pro sport a tělovýchovu
- bytové a hotelové stavby

- stavby obchodních domů a prodejen
- ekologické stavby
- zemedělské stavby
- stavby a opravy komunikací
- výroba ocelové prostorové výztuže


