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(pokračování na str. 4)

Město Bystři-
ce nad Pernštej-
nem zajistilo na 
období letních 
prázdnin realizaci 

zateplení a výměnu oken v mateř-
ské škole Korálky u autobusové-
ho nádraží. Bohužel se ihned na 
počátku zateplovacích prací obje-
vily závažné problémy, které tuto 
stavbu provázejí již od jejího vzni-
ku v sedmdesátých letech minu-
lého století. Školka byla vybudo-
vána z nevyhovujícího a nekvalit-
ního materiálu, který je naprosto 
nevhodný pro zateplovací práce 
a jeho kvalita je na hranici život-
nosti. Z tohoto důvodu byl přizván 
statik, který konstatoval, že budova 
je v havarijním stavu a je vylouče-

Další farmářské trhy proběhnou na náměstí v Bystřici n. P. 
o sobotách 3. září, 1. října a 29. října 2011. Dne 3. září čeká 
návštěvníky i povídání o bylinkách a koření a vaření v páře 
bez soli s šéfkuchařem Davidem Juráskem. I na další ter-
míny chystáme podobné zpestření.                           -HJ-

Farmářské trhy pokračují!

Mateřská škola Korálky se stěhuje

FARMÁŘSKÉ TRHY 3. září, 1. října, 29. října 

www.info.bystricenp.czV BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

no využívat ji nejen pro mateřskou 
školu, ale i pro jiné účely. 

Bylo tedy nutné okamžitě hle-
dat vhodné prostory, do kterých by 
bylo možné děti a pracovníky škol-
ky přesunout. Z mnoha navržených 
řešení se jako nejvhodnější ukázala 
přístavba na základní škole Nádraž-
ní, neboť jsou zde jednak dosta-
tečné a vhodné prostory a navíc se 
v bezprostřední blízkosti nachází 
mateřská škola Pohádka, ze které 
bude zajišťována strava pro pře-
místěnou mateřskou školu Korálky. 
V srpnu proběhly nejnutnější úpravy 
jako stěhování tříd základní školy 
a přestěhování školky Korálky tak, 
aby všech 75 zapsaných dětí moh-
lo od 1. září nastoupit do školy. 

V BYSTŘICI SE ROZHODLO
15. ročník Vysočina 2011 vyhrál Bucháček

Přesně 107 cyklistů z pěti zemí 
zápolilo počátkem srpna 2011 
o žlutý trikot v 15. ročníku závo-
du Vysočina 2011. A nebylo tomu 
poprvé, kdy se o celkovém pořadí 
rozhodovalo na Bystřicku. První 
dvě etapy startovaly na Masary-
kově náměstí v Bystřici, ale dal-
ší kilometry prověřily peloton 
v pořádných kopcích. Ve čtvrtek 
4. 8. čekaly svahy kolem Čtyř 
Dvorů, Prosetína a Brťoví, o den 

později se jelo už takřka klasic-
ky z Dalečína přes Veselí do Víru 
a zpět do Bystřice.

První etapu vyhrál úřadující 
mistr ČR Petr Benčík, který byl 
nejaktivnější z kvarteta uprchlíků. 
Pouze jeden z nich, Tomáš Buchá-
ček ze stáje Whirlpool-Author, byl 
i v rozhodujícím úniku o den poz-
ději, a tím si vybudoval rozhodu-
jící náskok pro celkové vítězství. 

(pokračování na str. 14)



2. strana                                                                                              Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

OSTATNÍ

Tak už nás 
konečně vyfoť!!!

To jsem si neměl 
brát ty ortézy.No fakt, holky, televize! 

Máte někdo hřeben!

Vždyť já jsem mu to 
schválně nechal, kdo by 
s ním potom vydržel !!!

Dneska se mi 
fakt daří.

Co se na mě 
tlačíte, vy ...
ty VETE!!!!

Grrr...Je mi špatně!
Budu zvracet...

Čumíš, co! 
To je patnáct let 

v armádě!

Že jsem se 
na to nevy...

AÚ... moje záda!

Ufff...To zas byla 
sázka! Ty vole, já 

snad chcípnu!!!

No jo, 
nic moc...

Holky, dívejte
kdo sem běží.

Ježda, holky, viděly 
jste už ceny?

Jééé..Já se 
tak těším!...

To dám!  To dám! 
Ještě kousek...

Jejda, koukaj holky!

Hoši, vidíte?
Boris dře!!!! To já du na 
pohodičku, Džouda je 

chytrej. 

Ten písek vypadá příšerně! 
Fúúúj, on tam snad...

Ehm, ehm.Hlavně 
zvládnout start. To 

jsou nervy...

Pseee...Kecá, 
závidí, že jsem tak 

dobrej...

Konečně zas 
holky. Jsem zde 
pořád tak sám...

Hlavně že su 
na bedně

Příště budu 
první já!

Ten šampus je 
pro všechny?!

Hele televize!

Tak jako dobrý no... ale příště zaberu víc....asi málo jezdím 
na kole...

No co, trochu jsem 
si spletla směr.

Již potřetí se můžete zúčastnit neobvyklé sportovní akce Pravda over 
30 cup. Jak již název napovídá, jde o soutěž v atletických disciplínách, 
avšak pro muže a ženy nad 30 let. Tato ojedinělá akce vznikla diskutér-
stvím několika pivních skautů o svých vynikajících sportovních výko-
nech na škole základní či střední. V opojení nepochopili, že tělu už 
není 15 či 18. Někteří zoufalci si dokonce mysleli, že jejich výkonnost 

během let (byť již desítky let jejich jediným sportovním výkonem je, že 
vstanou z postele) určitě stoupla. Sázka byla na světě a tím i nultý roč-
ník. Po vynikající atmosféře a plejádě úžasných výkonů mohli diváci 
zároveň zhlédnout neopakovatelné panoptikum. 

Přijďte podpořit tuto ojedinělou akci, ať už branou borců, či jako divá-
ci.                                                                                            Radek Vojta, Pavel Janík

Pravda over 30 cup

Blll...Včera sem to 
přepísk...
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ve Vaší školce

www.anglictina-zuzu.czzu.czzu czczczcz

od 3 do 8 let

 5/09/2011  
 6/09/2011 9:00- 11:00
 12/09/2011 15:00- 17:00
 13/09/2011 

sleva 10 %

732 201 181 balievova@anglictina-zuzu.cz

Zprávy z Domanína
Domanínské dívky ve věku od 

6 do 13 let se daly dohromady 
a dokáží se setkávat týden co týden 
k nacvičování tance. Rády si zatan-
čily jako břišní tanečnice, jejich 
taneční vystoupení na písně z fi lmu 
Rebelové udělalo radost nejen rodi-
čům, ale i všem návštěvníků vánoční 
besídky či tanečních zábav pořá-
daných v Domaníně. Děvčata mají 
nacvičené i sestavy „Roztleskáva-
ček“, se kterými vystoupila na fotba-
lovém turnaji, na dětských karneva-
lech či na akci na náměstí v Bystřici. 

Doufáme, že jejich příjemné 
setkávání a společné zážitky pře-
rostou v přátelství, které vydrží 

co nejdéle a přispěje i v budoucnu 
k dobrému sousedskému soužití 
v Domaníně.

Tradiční domanínský tur-
naj v kopané se bude letos konat 
v neděli 18. září se začátkem od 
8 hodin ráno. Jako obvykle bude 
zajištěno i občerstvení.  Pořadate-
lé zvou všechny příznivce kopané, 
aby přišli povzbudit hráče všech 
zúčastněných týmů.

V rámci přípravy na domácí tur-
naj odehrál fotbalový tým Doma-
nína turnaj v Lísku a umístil se tu 
na 4. místě.

Aleš Sitař

Dne 20. července 2011 navští-
vil pan starosta ing. Karel Pačiska 
společně se členkou komise SPOZ 
Hanou Pěčinkovou paní ELIŠKU 
KUBÍKOVOU, občanku našeho 
města, při příležitosti jejího vzác-
ného životního výročí – 90 let.

Většina bystřických občanů si 
bude paní Kubíkovou pamatovat 
z pódia, kde se zdravila s panem 
prezidentem Václavem Klausem 
při oslavě otevírání bystřického 
náměstí v loňském roce.

Byla to také ona, která na tomto 
náměstí vítala prvního českoslo-
venského prezidenta T. G. Masa-

Už mi není, lásko, 20 let, ani 25….,
 ale je mi  devadesát.

ryka.
Paní Kubíková je žena plná 

energie, kterou zajímá dění v naší 
republice, dění ve své rodině 
a pamatuje si na věci, které dáv-
no prošly, ale i na věci současné. 
Jsem přesvědčena, že mnozí z nás 
paní Kubíkové její paměť a chuť 
do života můžeme jenom závidět.

Setkání bylo velmi dojemné, 
upřímné a děkuji za něj. Zbývá 
pouze dodat, ať paní Kubíková 
je i nadále plná optimismu, ať ji 
slouží zdravíčko do dalších šťast-
ných let.

Za SPOZ Hana Pečinková

Už tradiční turistická akce „S Vodo-
milem Zubří zemí“ pomalu vrcho-
lí. Jedenáct turistických cílů čeká na 
soutěžící do 30. října 2011. Zájemci 
mohou nasbírat až 9 razítek s vyobra-
zením Vodomila a navíc vyplní do legi-
timace odpovědi na řadu všetečných 
otázek.

Putování můžete zahájit na 
Masarykově náměstí v Bystřici 
a od infocentra (zde lze zdarma nafa-
sovat legitimaci, ale zrovna tak i jin-
de) se pustit třeba k Slovácké chalupě 
v Rožné, umělé zřícenině v Jivině, 
k rybníkům v Černém lese za Stráž-
kem a agrofarmě v Habří. Razítko 
dostanete i na vrátnicích v Železárnách 
Štěpánov a uranovém dole R 1. Na 
trase je dále hrad Pernštejn, zřízenina 
hradu Zubštejn, rybník Argentina či 
dílna v přírodě na Vrchové u Karasína. 
Kontaktní místa včetně provozních dob 
najdete v legitimaci.

VODOMIL FINIŠUJE, NEVÁHEJTE!
Kdo orazítkuje a správně vyplní 

alespoň čtyři rubriky, získá volnou 
vstupenku do Westernového městečka 
Šiklův mlýn na příští rok a má též nárok 
na nápoj zdarma v restauraci Chudob-
ka ve Strážku. Šest vyplněných rubrik 
znamená jednorázový bezplatný hodi-
nový vstup do krytého bazénu v Areálu 
sportu v Bystřici n. P. A účastníci s osmi 
správně vyplněnými rubrikami půjdou 
do slosování o osm hodnotných cen.

Putování s Vodomilem trvá do 
30. října 2011, ale legitimace mů-
žete odevzdávat či poslat na adresu TIC 
Bystřice, Masarykovo nám. 1, 593 01 
Bystřice n. P až do konce listopadu 
2011. Slosování proběhne do 15. pro-
since.

Takže neváhejte a vyrazte za krásami 
Zubří země. Konec léta a počátek pod-
zimu jsou pro podobné aktivity jako 
stvořené.

Hynek Jurman



20.8.  Marcela Žváčková
          František Vícha

ZÁŘÍ  2011
Ludmila Vomelová   90 let
Josef Dvořák   85 let
Josef Janeček Ing.  80 let
Marie Šauerová –Klusáková 80 let
Antonín Vévoda   70 let
Marie Hertlová   70 let
Radomír Linhart Ing.  70 let

15.6. František Čermák
23.6. Jaroslav Láznička
  4.7. František Šikula
24.7. Josef  Vojta
29.7. Josefa Bieberlová
  4.8.  Jiří Munzar

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Jubilanti

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE SRPEN -  ZÁŘÍ 2011KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE SRPEN -  ZÁŘÍ 2011
Datum Název akce Místo Organizátor 

21.8 - 11.9.2011 Výstava obraz   Petra Bernarda Galerie Na Bahnech 
ve Víru Obec Vír 

3.9.2011 Podzimní rybá ské závody; 7.00 hod. Vojt v rybník ve Víru MO MRS Vír

3.9.2011 Zlatý šiklák 2011; 10.00 hod. Westernové m ste ko 
ve Zvoli

Westernové m ste ko 
Šikl v mlýn

4.9.2011 Poslední šance; 10.00 hod. Westernové m ste ko 
ve Zvoli

Westernové m ste ko 
Šikl v mlýn

31. 8. - 4. 9. 2011 Soust ed ní basketbalist  SKB Tišnov a 
Žabov esky Brno Sportovní hala SKB Tišnov 

5.9.2011 Aerobik Jitky Exlové, 19:00 Sportovní hala Jitka Exlová 
6. - 11 . 9. 2011 Soust ed ní mužské florbalové reprezentace  Sportovní hala FbU 
9. - 11. 9. 2011 Výstava drobného zví ectva Areál SZŠ ZO SCH 

9.9.2011 Zábava se skupinou Argema + civilní obrana, 
20:30 Velká Bíteš SDH Velká Bíteš 

11.9.2011 
Divadelní p edstavení: ernobílé št stí 
(p edstavení obnoveného divadelního spolku ve 
Št pánov ); 15.00 hod. 

KD Št pánov n.S. Divadelní spolek 
Št pánov

13.9.2011 Zahajovací koncert 30.ro níku Kruhu p átel 
hudby,Jakub pustina a jeho hosté, 19:30 Malý sál KD KD Byst ice n/P 

14.9.2011 Den otev ených dve í , od 10:00 do 18:00 Salon krásy Berenike Salon kráy Berenike 
15. 9. 2011 Tane ní a spole enská výchova; 18.30 hod. velký sál KD kulturní d m 

15.9.2011 D tské divadelní p edstavení, Jak se vodníci 
usadili v echách, 10:00 velký sál KD KD Byst ice n/P 

15.9.2011 Zahájení kurzu tane ní a spole enské výchovy 
pro mládež, 18:30 velký sál KD KD Byst ice n/P 

17.9.2011 Turistický pochod Jit enka 2011; 8.00-11.00 
hod. od KD Vír okolí Víru Spolek p átel Jit enky 

17.9.2011 Zábavný program SCREAMERS, 19:30 velký sál KD KD Byst ice n/P 

19.9.2011 Slavnostní otev ení rekonstruované budovy 
m stského ú adu, 14:30 

M stský ú ad 
Byst ice n/P 

M sto Byst ice n/P a 
PKS INPOS a.s. 

23. 9. 2011 DEN S ETNÍKY – etnické humoresky a 
povídání nejen o nich muzeum KUMŠT, o. s. 

23. - 25. 9. 2011 Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Zemanová 

24.9.2011 P ednáška o zdravém životním stylu; 17.00 hod. p ísálí KD Št pánov 
n.S. Obec Št pánov n.S. 

27.9.2011 Výchovný po ad pro školy,Malá etiketa, od 8:00 
do 10:00 velký sál KD KD Byst ice n/P 

27.9.2011 Divadelní p edstavení Otylka, 19:30 velký sál KD KD Byst ice n/P 
28.9. -30.9. 2011 Víkend plný pohybu pro ženy v Blansku Blansko M sto Byst ice n/P 

29.9.2011 Kino,animovaná pásmo pohádek, 10:00 velký sál KD KD Byst ice 
30. 9. - 2. 10. 2011 Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Kahánek 

1.10.2011 Diskotéka KD Št pánov n.S. FK Železárny 
Št pánov 

Úmrtí

Sňatky
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Jeden z pavilonů školky využívala 
i základní umělecká škola, která tuto 
část své činnosti přesune od září do kul-
turního domu. 

Chtěl bych závěrem poděkovat 
všem zaměstnancům mateřské ško-
ly, základní školy na ulici Nádražní, 
základní umělecké školy a Technic-
kých služeb, a.s. za aktivní a vstřícný 
přístup, který umožnil vyřešit tuto 
havarijní situaci v rekordním čase. 
Umístění školky v prostorách školy 
bereme jako provizorní a dočasné 
řešení. Doufám, že tuto situaci pochopí 
i rodiče, kterým se za vzniklé potíže 
omlouváme. Na zářijovém zasedá-
ní zastupitelstva bude předložen ke 
schválení komplexní návrh na řešení 
vzniklé situace.

Josef Vojta, místostarosta 

(pokračování ze str. 1)

Mateřská škola ...

Mimořádná kulturní akce s ofi -
ciálním názvem „Folk-country 
náměstíčko“ se už vžívá jako 
součást kulturního festivalu Bys-
třické léto. 

V sobotu 13. srpna 2011 se mo-
hli posluchači v areálu bystřické-
ho amfi teátru přesvědčit třeba o 
tom, že skupina Žalozpěv z Ní-
hova nezpívá vůbec žalostně, 
ale naopak. A že písničkář Láďa 
Zítka z Bystřice nad Pernštejnem 
dokáže zaujmout a pobavit.

Po nich nastoupily naše fol-
kové legendy, o nichž není třeba 
diskutovat. Nejdříve Vladimír 
Merta a po něm Vladimír Mišík.

Merta je nejen písničkář, ale 
i publicista, spisovatel, fotograf, 
architekt, fi lmový režisér a autor 
fi lmové hudby k několika fi lmům. 

FOLK-COUNTRY ZAPLNIL NÁMĚSTÍČKO
Mišík je známý muzikant, zpě-
vák, kytarista a třeba zakladatel 
rockové skupiny Etc... Oběma se 
dočkalo v Bystřici nad Pernštej-
nem vřelého přijetí, zvláště staré 
skladby sklidily aplaus.

Závěr patřil umělcům z bys-
třických řad, jmenovitě výbor-
ným kapelám v oblasti coun-
try a folku Poslední štace 
(vedoucí Jiří Popelka) a Punc 
s Lenkou Macháčkovou, která 
i celý program moderovala.

Publikum si i zatančilo a ob-
čerstvilo se, program byl boha-
tý, domů všichni odcházeli spo-
kojeni. Určitě je třeba vysek-
nout poklonu všem pořadatelům 
z občanského sdružení ZAPNU-
TO.

 Hynek Jurman
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POZOR, ZMĚNA!!!  

Vážení spoluobčané,
s účinností od 1.9.2011 bude 

provedena změna dopravního 
značení na ul. Příční v úseku před 
novým městským úřadem. Ve 
směru od ulice Dr. Veselého bude 
umístěna dopravní značka IP 4b 
„Jednosměrný provoz“ a ze smě-
ru od ulice Tyršova na ulici Příční 
k městskému úřadu bude nainstalo-
vána dopravní značka B 2 „Zákaz 
vjezdu všech vozidel“ s dodatko-
vou tabulkou E 12 „Pohyb cyklistů 
v protisměru“.

Rovněž upozorňujeme na nej-

důležitější změny v zákoně č. 
361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích. Nej-
zásadnější změna je obsažena v 
ustanovení § 123d odst. 3, kte-
rá mění podmínky pro vrácení 
řidičského oprávnění (řidičského 
průkazu) po uplynutí roční lhůty 
v případě, kdy řidič pozbyl právo 
k řízení motorových vozidel na 
území ČR při dosažení celkového 
počtu 12 bodů. Podmínkou vráce-
ní řidičského oprávnění je, tak jako 
dosud přezkoušení z odborné způ-
sobilosti (test a cvičná jízda pro 

všechny skupiny držení), ale nově 
i předložení posudku o zdravotní 
způsobilosti včetně dopravně psy-
chologického vyšetření. Vzhledem 
k tomu, že zákonodárce nestanovil  
žádné podmínky v přechodných 
ustanoveních této novely,  je toto 
ustanovení platné a účinné od 1. 8. 
2011 i pro ty řidiče,  kteří pozbyli 
právo k řízení motorových vozidel 
před touto novelou.

Dále upozorňujeme na změnu 
termínu pro výměnu dosavadních 
řidičských průkazů, a to :

řidičské průkazy vydané - 
•  od 1. ledna 2001 do 31. prosince 

2002 jsou jejich držitelé povinní 
vyměnit do 31. prosince 2012.

•  od 1. ledna 2003 do 30. dubna 
2004 jsou jejich držitelé povinní 
vyměnit do 31. prosince 2013.

S účinností od 1.8.2011 došlo 
i ke změně hodnocení jednání spo-
čívajícím v porušení vybraných 
povinností stanovených předpisy 
o provozu na pozemních komuni-
kacích a počet bodů za tato jedná-
ní, viz. níže tabulka.

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové 

době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, 

je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo 

řízení vozidla bezprostředně použití jiné návykové látky nebo v 

takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě 

pod jejím vlivem

7

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního 

předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou 

návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro 

jeho zdraví

7

způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které 

došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby

7

neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo 

nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené 

nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo 

přivolání pomoci

7

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení 

se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není 

dovoleno

7

vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to 

zakázáno

7

neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných 

složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem 

dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví 

nebo ohrožením života

7

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem 

zakázáno

7

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský 

průkaz

7

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu 

na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že 

bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních 

komunikacích

5

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo 

dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a 

více mimo obec

5

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit 

vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení 

provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k 

řízení tohoto provozu

5

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního 

pruhu do druhého

5

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při 

odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, 

při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

5

při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění 

nerušeného a bezpečného přejití vozovky

4

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen 

dát přednost v jízdě

4

překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení 

minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení 

bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních 

předpisů

4

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo 

podskupiny řidičského oprávnění

4

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo 

bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

4

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo 

dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a 

více mimo obec

3

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy 

je řidič povinen tak učinit

3

překročení povolených hodnot stanovených jiným právním 

předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního 

předpisu

3

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní 

způsobilosti řidiče

3

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem 

nebo užít ochrannou přílbu

3

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, 

kterou řidič způsobil

2

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo 

dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v 

obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo 

obec

2

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo 

záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení 

vozidla

2

O ostatních změnách se můžete informovat na zdejším odboru dopravy, tel.: 566 590 305 Jiří Daniel, 566 590 361 Věra Skalníková. 

                                                                                                             Odbor dopravy a SH, MěÚ Bystřice nad Pernštejnem
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Dne 1.7.2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění 
zákon č. 229/2002 Sb., o fi nančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony. 

Touto novou právní úpravou dochází k rozšíření působnosti fi nančního 
arbitra, který je specifi ckým státním orgánem určeným pro řešení 
vymezeného okruhu sporů mezi zákonem uvedenými osobami, i na oblast 
spotřebitelského úvěrování. 

Okruh povinných osob, na které se zmíněný zákon vztahuje, 
byl doplněn o zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru – vázaná živnost s předmětem 
podnikání ,,Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského 
úvěru“,  popřípadě dosud platná volná živnost s předmětem 
podnikání 

,,Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona“ v rámci oboru činnosti č. 47.„ Zprostředkování obchodu 
a služeb“ nebo v rámci oboru činnosti 70. 

,,Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 
hospodářské povahy“.

Tyto osoby („instituce“) jsou v souladu s ustanovením § 19 citované 
novely zákona o fi nančním arbitrovi povinny arbitrovi nejpozději ke dni, 
od něhož jsou oprávněny vykonávat svou činnost, poskytnout své zákonem 
dané identifi kační údaje (jako je např. obchodní fi rma, název nebo jméno 
a příjmení, sídlo, místo podnikání aj.).

Tuto informační povinnost mohou splnit i na formuláři vydaném 
arbitrem, který je zveřejněn na internetových stránkách www.
fi narbitr.cz. 

Jak vyplývá z přechodných ustanovení k citované novele zákona 
o fi nančním arbitrovi, instituce, které dosud nebyly povinny splnit 
informační povinnost uvedenou v § 19 zákona, ji musí splnit nejpozději 
do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona.

Uvedené podnikatelské subjekty jsou povinny předmětnou informační 
povinnost splnit nejpozději do 1.10.2011.

Případné doplňující informace získáte na Obecním živnostenském úřadě 
v Bystřici nad Pernštejnem , tel. 566590337, 599590338.

 Marie Hanáková, vedoucí oddělení Obecního živnostenského úřadu

Upozornění na nové povinnosti podnikatelů, kteří nabízejí, 
poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelské úvěry

SOUD ŘEŠÍ PROBLÉM ÚDRŽBY KOLEM SILNIC

Byt Adresa Nájemné v Kč Termín odevzdání žádostí 

2+1 Jívová 869 2100 30.8.2011

2+1 Lipová 885 2000 30.8.2011

2+1 Višňová 876 2000 30.8.2011

1+1 (nástavba) Jívová 890 1711 30.8.2011

3+1 Spojovací 934 2500 30.8.2011

Nabídka volných bytů k pronájmu 
v Bystřici nad Pernštejnem

Bližší informace získáte na telefonním čísle 566 590 373-4 nebo na 
www.bystricenp.cz.

Město Bystřice podalo žalobu 
o plnění povinností vlastníka nemo-
vitosti  na Ředitelství silnic a dálnic 
(dále jen „ŘSD“), neboť zhruba  před 
třemi lety přestalo ŘSD udržovat 
příkopy kolem silnice I/19 v prů-
jezdných úsecích  města a obcí Rov-
né, Divišov a Lesoňovice. K tomuto 
postoji se ŘSD uchýlilo  i přesto, že 
pozemky přiléhající ke komunika-
ci I/19  jsou v drtivé většině v jeho 
vlastnictví. Stejným způsobem, tedy 
nečinností, řeší údržbu komunikací 
druhé a třetí třídy v průjezdních úse-
cích obcí  i Krajská správa a údržba 
silnic.  Situace je až groteskní, když 
vidíte vůz ŘSD na sečení trávy, jak 
seče trávu v příkopě,  skončí těsně 
před značkou označující začátek 
obce a znovu začne sekat těsně za 
cedulí označující konec obce. 

Město se snažilo záležitost vyře-
šit jednáním s ŘSD s odkazem na 
skutečnost,  že pozemky přiléhající 
k silnici I/19 a silniční vegetace na 
těchto pozemcích  jsou ve vlast-
nictví ŘSD a je tedy nutné, aby se 
ŘSD staralo o tyto pozemky včetně 
jejich příslušenství s péčí řádného 
hospodáře tak,  aby zanedbáním 
údržby nedocházelo k ohrožení 
života, zdraví nebo majetku. Tento 
spor není  možné zredukovat pouze 

na sečení příkop podél silnice, neboť 
provoz na pozemních komunikacích  
ohrožují i neošetřené stromy v blíz-
kosti silnic. Je zajímavé sledovat 
postup ŘSD v různých situacích, ve 
kterých město s touto institucí jedná. 
V případech, kdy město potřebuje 
např.  umístit informační tabuli na 
pozemku přiléhajícím k silnici I/19, 
musí k tomu mít souhlasné stano-
visko vlastníka pozemku – tedy 
ŘSD. Když však město požaduje po 
vlastníkovi pozemku – opět ŘSD, 
zajištění řádné údržby jeho vlastní-
ho majetku, argumentuje ŘSD tím, 
že silniční vegetace na jeho pozem-
cích není součástí ani příslušenstvím 
průjezdního úseku silnic, a proto 
nemůže  hradit náklady na takovou 
údržbu. Toto negativní stanovisko 
zaštiťuje argumentací o porušení 
rozpočtové kázně.

V současné době město udržu-
je  problematické úseky  na svo-
je náklady, neboť  neudržované 
a zarostlé příkopy u silnic jedno-
značně ohrožují bezpečnost silniční-
ho provozu. Tento problém se týká 
všech obcí v republice. Město tak 
má velkou podporu ostatních měst 
a obcí, které čekají na to, jak soud 
v této věci rozhodne.  

Josef Vojta, místostarosta 

PODĚKOVÁNÍ ZA ZÁJEZDY
moderní učebnicí sakrálního umě-
ní konce 20. století. Tehdejší farář 
P. František Vavříček (mimochodem 
rodák z našich Čtyř Dvorů) povolal 
v té době neznámé umělce Miko-
láše Medka, Jana Koblasu a Josefa 
Istlera, aby moderně vyzdobili inte-
riér jedovnického kostela. Zásluhou 
stejného duchovního byl postaven 
v l. 1969 – 1971 i moderní kostel 
v Senetářově, který jsme navštívili 
vzápětí. Poté naše cesta pokračova-
la do Letovic, kde jsme si prohlédli 
barokní špitální lékárnu a také zá-
mek, který se postupně opravuje.

Členové STP absolvovali pozo-
ruhodný okruh, v němž bylo ode 
všeho něco: krásný klášter Porta 
Coeli v Předklášteří, legendami 
opředený hrad Veveří, Jarošův 
mlýn ve Veverské Bítýšce, Památ-

ník Pohádky máje v Ostrovačicích 
a nakonec centrum Velké Bíteše, 
kde jsme se vydatně občerstvili. 
Zájem byl takový, že jsme jeli ve 
dvou termínech a autobus byl vždy 
plně obsazený.

O všechny zájezdy byl velký 
zájem, všichni účastníci byli spoko-
jeni a často žasli, co krásných věcí 
v našem okolí máme. Za uspořádá-
ní těchto zájezdů chceme poděkovat 
Městu Bystřice, Turistickému infor-
mačnímu centru v Bystřici a nejví-
ce Ing. Hynku Jurmanovi, který nás 
provázel zasvěceným výkladem, 
byl trpělivým a pozorným průvod-
cem a všechny zájezdy také vymys-
lel. Už se těšíme na další výlety za 
krásami našeho okolí.

L. Pavelková, M. Odehnalová

Zdravotně postižení lidé také 
vnímají krásu a rádi se vydáva-
jí za poznáním, jejich cíle však 
nemohou být příliš vzdálené. 
I v poměrně blízkém okolí však 
kolikrát najdou nečekaně zajíma-
vé věci. Dvě bystřické organizace, 
Svaz tělesně postižených (vedou-
cí Ludmila Pavelková) a Svaz 
postižených civilizačními choro-
bami (vedoucí Marie Odehnalo-
vá), pořádají už řadu let poznáva-
cí zájezdy, které pro ně připravuje 
Ing. Hynek Jurman.

Letos se vypravil SPCCH na 
Blanensko, kde v první řadě nav-
štívil dva moderní kostely. Ten 
v Jedovnicích je sice stavebně star-
ší, ale obdivovatelé z celého světa 
sem zajíždějí kvůli modernímu 
interiéru. Jedovnický kostel je totiž 



Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem vás informuje

o předběžné nabídce zájmových útvarů na školní rok 2011/2012:

ŠKOLSTVÍ
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Ředitelství Základní školy T. G. Masaryka., Tyršova 409,  
Bystřice nad Pernštejnem

oznamuje svým žákům a jejich rodičům,

že  školní rok 2011 / 2012  bude zahájen
ve čtvrtek 1. září 2011 v 8.00 hodin.

Po uvítání a předání informací o organizaci výuky v novém školním roce 
budou žáci moci odejít domů. 

Je vhodné, aby si s sebou přinesli psací potřeby a přezůvky.
Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku proběhne

ve čtvrtek 1. září v 9.00 hodin
ve velkém sále Kulturního domu v Bystřici n. P.

Začátek školního roku na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 oznamuje rodičům a žákům, 

že pravidelná školní docházka 2. -  9. ročníku 
bude zahájena 1. 9. 2011 v 8:00. 

Slavnostní přivítání žáků 1. ročníků proběhne 
ve školní jídelně od 9:00.

Pro případné zájemce bude od 8:30  probíhat informativní schůzka 
ve školní  jídelně s vychovatelkami školní družiny.

Mgr. Martin Horák 
ředitel školy

Volba nové školské rady 
na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

V letošním školním roce 2011/2012 končí svou tříletou činnost škol-
ská rada. Rada má 6 členů – 2 zástupce z řad zákonných zástupců žáků, 
2 zástupce z řad pedagogických zaměstnanců školy a 2 zástupce za zřizova-
tele – Město Bystřice n. P.

Školská rada pracuje nezávisle na vedení školy, schvaluje výroční zprávu 
školy, školní řád, vyjadřuje se ke školnímu vzdělávacímu programu, k rozpoč-
tu školy a podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli apod. Školská 
rada by se měla scházet podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

Volba kandidátů zákonných zástupců žáků se uskuteční dne 5. 10. 2011 
v 15:00 ve školní jídelně v rámci plenárního zasedání. 

Aby práce školské rady byla neformální, rozhodnou svým přístupem 
Vámi zvolení kandidáti. Případné návrhy jmen kandidátů zákonných zástup-
ců žáků do školské rady doručte vedení školy nejpozději  14 dnů před volba-
mi. Těšíme se na další spolupráci.

Hana Kopecká, zástupce ředitele

Uvedenou otázku mi kladlo mno-
ho našich spoluobčanů, proto jsem 
se rozhodl informovat o dění na naší 
škole prostřednictvím tohoto měsíč-
níku.

Budova školy byla postavena 
v roce 1960 podle projektu arch. Vla-
dimíra Beneše. Stavba je prohlášena 
kulturní památkou a v letošním roce 
oslavíme padesát let od jejího otevře-
ní. Národní památkový ústav uve-
denou budovu hodnotí jako nejlepší 
realizaci naší poválečné architektury.

V posledních letech bystrému 
oku rozhodně neušlo, že každoročně 
o prázdninách se něco v areálu školy 
buduje. Jen stručně zmíním: oprava 
víceúčelového hřiště, výměna oken, 
vybudování nových učeben výpo-
četní techniky a odborných učeben, 
nová svářečská dílna, nová střecha, 
atd. V letošním roce z důvodu hava-

Co se dělo na VOŠ a SOŠ?
rijního stavu kanalizace a izolace 
budovy dochází k opravě přibližně 
za tři a půl milionu korun. Proto jste 
mohli v okolí školy pozorovat zvýše-
ný pohyb těžké techniky, která mize-
la v budově školy a vyvážení velkého 
množství zeminy z átria školy, aby 
mohlo dojít k důsledné izolaci zdí.

Nelehkého úkolu se na základě 
výběrového řízení ujala fi rma ZTG, 
s.r.o. z Maršovic u Nového Města na 
Moravě. Termín dokončení celé akce 
včetně úpravy vlastního átria je

konec srpna letošního roku. 
Věřím, že uvedené úpravy napo-

mohou nejenom budově samé, ale 
především zpříjemní a zkvalitní žá-
kům, studentům a zaměstnancům 
školní i mimoškolní prostředí. 

Přeji Vám všem příjemné prožití 
posledních letních dnů.

Miroslav Novák, ředitel školy

         ·  Angli tina pro za áte níky 
         ·  Angli tina pro pokro ilé 
         ·  N m ina pro za áte níky  

   ·  N m ina  pro pokro ilé 
   ·  Francouzština pro za áte níky 

         ·  Ruština pro za áte níky    
   ·  N mecká konverzace pro pokro ilé s rodilým mluv ím 
   

   Podmínky: 
           Zahájení výuky – íjen 2011, ukon ení – kv ten 2012      

 Cena za pololetí: 1.500 K   
 Výuka v odpoledních hodinách – dle domluvy 

    Kontakt:          tel: 566 55 29  20 ( 7:00 – 15:30) 
sekretarka@gybnp.cz 

        P ihlášky p ijímáme do 20. zá í 2011 

  
                     
                     
  
   

       
  Gymnázium Byst ice nad Pernštejnem, Nádražní 720 
  nabízí pro širokou ve ejnost i firmy  
  KVALITNÍ JAZYKOVÉ KURZY  
  Výuka probíhá nejmodern jšími metodami za použití  
  audiovizuální techniky  

Flétna (sopránová a altová zobcová fl étna)
Kytara (akordy+doprovody)
Keramika (modelování, glazování)
Keramika-točení na kruhu
Všeuměl (netradiční výtvarné techniky)
Výtvarný (kreslení, malování, …)
Rybářský (pro začínající rybáře)
Aerobik (dance aerobik, step aerobik)
Mini aerobik (pro děti 5-6 let)

Cvičení pro ženy (aerobik, stepy, činky, …)
Mažoretky (nácvik na vystoupení)
Jóga pro děti (pro děti 4-7 let)
Judo (pro děti i dospělé)
Sebeobrana (pro mládež a dospělé)
Střelecký (plynová puška, malorážka)
Basketbal (pro děti od 12 let)
Šachy (pro začátečníky i pokročilé)
Pokémon (sběratelská karetní hra)

Geocaching (hledání schránek podle GPS)
Stepmanie (taneční podložka a počítač)
Modelářský (práce se dřevem, papírem)
Hry na PC (v síti i jednotlivě)
Uživatelé PC (základy praktického využití počítače)
3D grafi ka (trojrozměrné modelování na počítači)
Elektronika (základy elektroniky)
Videotvorba (práce s kamerou, střih)

Bližší informace získáte v kanceláři DDM nebo na telefonu 566552700.
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ZÁJEZDY BYSTŘICKEM POKRAČUJÍ

Zájezd nabízený TIC v Bystřici proběhl 28. července po trase 
Karasín – Vítochov – Dalečín – Veselí – Vír – Štěpánov – Nedvědice 
– Rožná – Dolní Rožínka – Zvole – Bystřice. Největšímu zájmu se 
těšily návštěvy interiérů kostelů ve Vítochově a Zvoli, zaujal i dale-
čínský hrad, štěpánovské náměstí, Templ a další objekty. V případě 
zájmu se bude zájezd opakovat.

-HJ-

Našim čtenářům nabízíme pro zpříjemnění letních dní tento malý výběr 
nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce července. 

Knihy pro dospělé:
Bailey John  Encyklopedie moderního rybáře
Barclay Linwood  Nepříjemně blízko
Cardenosa Bruno  Mezi nebem a zemí
Gregory Philippa  Červená královna
Hart Kelly  Osudové ženy Jindřicha VIII.
Hvížďala Karel  Tachles Lustig
Kolář Michal  Nová cesta k léčbě šikany
Milatová Růžena  Kuchařka při onemocnění slinivky
Motl Stanislav  Cesty za oponu času
Novák Tomáš  Asertivitou k sebedůvěře
Robb J.D.   Fantazii se meze nekladou
Růžička Radomír  Zdraví není náhoda
Šťovíček Jan  Afrikou od severu k jihu
Vaněček Jan  Veselosti z krumlovského Česka
Whitton Hana  Anna Falcká

Knihy pro mládež:
Belitz Bettina  Špionka Fiona. Jen počkej, zloději!
Blesius Susanne  Veselé příhody malého tygříka
Blobel Brigitte  Zvířecí pohotovost. Na stopě
Färber Werner  Příběhy malého indiána
Funke Cornelia  Inkoustová smrt
Kratschmarová Jindřiška Pohádka od rybníka Žabince
Vondrušková Alena  Rodinné svátky a oslavy

Upozornění pro naše stálé čtenáře a uživatele o uzavření !!!!!

Letní prázdniny končí, a tak končí i naše letní zkrácená půjčovní doba. 
Od začátku září platí opět půjčovní doba, na kterou jsou již naši čtenáři zvyklí.

Oddělení pro dospělé a čítárna
Po 8,00 – 12,00
Út zavřeno
St 8,00 – 12,00 12,30 – 18,00
Čt 8,00 – 12,00
Pá 8,00 – 12,00 12,30 – 18,00

Oddělení pro děti
Po, St, Čt  12,30 – 16,00

Internetová studovna
Po 9,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Út 9,00 – 12,00
St 9,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Čt 9,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Pá 9,00 – 12,00

Městská knihovna informuje

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376, mobil: 723 521 892

e-mail: knihovna@bystricenp.cz    www.knihovna.bystricenp.cz

Jubilejní 5. ročník má za sebou lite-
rární soutěž Skrytá paměť Moravy. 
Vyhlašují ji Rada Jihomoravského 
kraje, Masarykovo muzeum v Hodo-
níně a Muzeum Brněnska – Památník 
písemnictví na Moravě. Letošní téma  
„Cizinec“ oslovilo rekordní počet 165 
mladých lidí, kteří zaslali svoje práce  
porotě k posouzení. Bylo  mezi nimi 
i devět studentů bystřického gymnázia. 
Předtím v únoru se zúčastnili semináře 
tvůrčího psaní Krocení literární múzy, 
který slouží pro inspiraci a rozvíjení 
stylistických dovedností.

Trojice dívek, žákyně tercie M. 
Dvořáková, T.Homolková, T. Čermá-
ková, využily pozvání k slavnostnímu 
vyhlášení a vydaly se 17. června 2011  
do Mikulčic, kde v působivém areálu 
slovanského hradiště akce probíhala. 
Trojice nejlepších v každé kategorii 
přečetla ukázky ze svých prací, sym-
patické bylo také vystoupení hudební 
skupiny Šroti z Velkých Bojanovic. 
Vstřícná a milá atmosféra při setkání 
mladých tvůrců, inspirativní autorské 
čtení  nás vskutku oslovily. Stejně jako 
my i další přítomní využili možnosti 
zhlédnout expozice národní kulturní 
památky – velkomoravského arche-

Literární soutěž Skrytá paměť Moravy

ologického naleziště z 8. a 9. století. 
Celý zážitek byl umocněn moderní 
vizualizací hradiště a jednotlivých 
mikulčických kostelů, jež je vystavěna 
na  prvcích fi lmové projekce, mluve-
ného slova a hudby. Znovu se potvr-
dila působivost tzv. genia loci. Duch 
dávno osídlených míst, nejstarší koře-
ny moravské vzdělanosti, úctyhodná 
starobylost hlaholice z naší paměti 
nezmizí.

Cestu napříč Moravou jsme využi-
li i k dalšímu poznání. Například  
zastávka na Žuráni, místě, odkud 
Napoleon řídil bitvu tří císařů, slav-
kovský zámek, slavkovské golfové 
hřiště, pietně upravené místo u Poho-
řelic, připomínající takzvaný pochod 
smrti, divoký odsun žen, dětí a star-
ců - převážně brněnských Němců 
na konci května 1945 - jsou lokality, 
které rozšířily naše znalosti i pově-
domí o skryté paměti Moravy. Úsilí 
investované studentkami do literár-
ních pokusů se tedy vyplatilo. Osob-
ní zkušenosti, poznání  kreativních 
tvůrců a neznámého kraje pomáhají 
otvírat obzory každému, nemyslíte?
 Libuše Císařová

Gymnázium Bystřice n. P.

Bylo to v červnu roku 1996. 
Pani sekretářka na učilišti mi 
nechávala nepotřebnou kore-
spondenci pro fi latelistické účely. 
Pro studijní činnost (vyhledávání 
odchylek, vad apod.) je potřeba 
mnoho materiálu. Když jsem si 
příležitostně přebíral obálky, na 

ZA KRÁSAZA KRÁSAMI FILATELIEMI FILATELIE        4. Falzum ke škodě pošty...

první pohled mne zaujala jedna ode-
slaná z Pardubic. Byla na ní známka 
ČR katalogové číslo 91 - Historic-
ké stavební slohy (Románský sloh 
v hodnotě 3,60 Kč). Známka byla 
okopírována na běžný kancelářský 
papír a perforace provedena nůžka-
mi na prostřihávání vlasů. Korunu 

všemu dodalo razítko podnikatele na 
přední straně obálky. Nechtělo se mi 
tomu ani věřit. Zašel jsem na místní 
poštu ohlásit nález a potvrdit si obál-
ku jako trofej (nestává se to často). 
Jsou ale chyby ze strany pošty, které 
přinášejí radost fi latelistům. Za vším 
je lidský faktor. Někdy to jsou chy-

by v denním razítku (název města 
či datum), na R- nálepkách pro 
doporučená psaní (v názvu, vepsa-
né ručně i vzhůru nohama), nebo 
zásilky doručené po dlouhé době 
(cestovaly po republice, někdy po 
světě). Ale o tom zase příště.

Antonín Ráčil
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Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
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)

NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4, 

TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

ZÁŘÍ
  3.9.  MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
  4.9.  MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár n. S., 566 628 997
10.9.  MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár  n. S., 566 642 545
11.9.  MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130, 566 536 712
17.9.  MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
18.9.  MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566 542 615
24.9.  MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár  n. S., 566 627 298
25.9.  MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár  n. S., 566 627 298
28.9.  středa MUDr. Kateřina Škorpíková, Studenrská 7, 566 690 123

Zubní pohotovost září 2011

Jsem rád, že kniha o našem 
městě „Na bystré vodě – Bys-
třice nad Pernštejnem“ zauja-
la, že se líbí čtenářům, že se o ní 
příznivě vyslovil i profesionální 
historik. Kladná hodnocení drti-
vě převažují, jsem rád, že knihu 
kupují lidé jako dárek pro blízké, 
že si ji dávají podepisovat a že si 
v ní rádi listují a rádi čtou. Ještě 
jednou dík všem, kdo se na knize 
jakkoliv podíleli.

To, že se do žádného díla neve-
jde všechen připravený materiál, 
potkalo i tuto knihu. Kromě řady 
drobností se nevešly dva tématické 
okruhy. Jednak pověsti z Bystřice 
a blízkého okolí a pak kapitolka 
o tragických událostech. I neštěs-
tí nás totiž pravidelně navštěvují, 
stávají se součástí našeho života 
a my se s nimi musíme vyrovná-
vat. Sesbíral jsem řadu takových 
událostí a budeme je tisknout na 
pokračování v Bystřicku jako 

CO SE NEVEŠLO DO BYSTRÉ VODY
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B ystřice nad P ernštejnem
Hynek Jurman
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malý doplněk velké knihy. Jed-
ná se o jakési „Temné stránky“, 
které čerpají z městských kronik, 
dobového tisku i tradice. Dnes si 
ocitujme z první městské kroni-
ky kousíček zápisů za roky 1924 
a 1925. Zápisy tentokrát nechá-
vám bez jazykové úpravy.

Hynek Jurman

Temné stránky – 1
1. ledna 1924. Kruté mrazy a vá-

nice na českomoravské vysočině, 
začaly na Boží narození a trvaly přes 
týden. Noční mrazy dosahují až 30° 
pod nulou, vichřice stíhá vichřici. 
Žákům zamrzá inkoust v kalamá-
řích. Kovář Šejnoha z Karasýna  bral 
se podvečer z Bystřice. Zabloudil 
a ráno ležel opodál silnice polozmrz-
lý. Žák Skřipský z Písečného jdoucí 
ráno do školy ho zpozoroval, běžel 
do Ždánic pro sáně, jimiž kovář 
odvezen a při životě zachován.

Oběsil se Minář
30. května 1924 oběsil se v obec-

ním vězení občan zdejší Antonín 
Minář, jenž před tím pobil svoji 
ženu. Manželé Minářovi žili po dlou-
há léta v panské zásobárně (forotě). 
Minář byl alkoholik, v opilství svoji 
hodnou ženu týral.

8. září v poledne zazněl výkřik: 
„Hoří na horním konci!“ Domek 
provazníka Dobrovolného u hřbitova 
č. 349 byl v plamenech, které brzo 
zachvátily i domek sousední čís. 36.

Bystřičtí hasiči spěchali k požá-
ru, zvon bil na poplach.Ohrožen byl 
domek odborného učitele Sedmery 
a ještě více snad vdovy Makovské  
lepenkou krytý, kam vítr vál. Oba 
tyto domky byly dobře chráněny, 
střechy vodou polévány a zachráně-
ny. Snad celý horní konec se haše-
ní účastnil. Pomáhali pumpovati 
i Frant. Navrátil z čísla 24 v Malé 
Brance. Pojednou zvoláno: „U Na-
vrátilů hoří!“

A hořelo skutečně. Rozpálený 
eternit zaletěl na střechu a slámu 
Navrátilovu asi 100m vzdálenou 
a dům jeho byl v plamenech.

Od Navrátilů přenesl se zhoubný 

požár na sousední dům Vašicův. I ten 
kromě obytného stavení lehl pope-
lem. Na štěstí vítr, který se zmáhal 
vál směrem do zahrad. Kdyby byl 
vál směrem domů byli bychom se 
těžko bránili, třebaže dojely a čini-
ly kromě našeho sbory z okolních 
vesnic: z Domanina, Písečného, 
Vítochova, Rozsoch, Věchnova, 
Býšovce, Zlatkova, Rožné, Rodkova 
i Ždánic.

Nemá horní konec kromě stud-
ní vody a chalupy jsou namnoze 
v malé brance pokryty lehce, lepen-
kou a šindelem.

Podařilo se omeziti zhoubný 
požár, podlehly jen čtyři jmenované 
domy, shořelo u Navrátilů a Vaši-
ců ovšem i všechno sklizené obilí 
a píce, zničeny i stroje. Jak dobře je 
býti při vší opatrnosti, dobře pojiš-
těn! U Navrátilů to nebylo.

8. října 1925 četli čtenáři Národní 
politiky tuto zprávu: „Na Wilsonově 
nádraží zadržen byl 6. října večer 
policejními agenty pokladník Okres-
ní záložny v Bystřici n. Pernšt. Karel 
Pavelka, který se přiznal, že zprone-
věřil 40.000 Kč. Peníze utrácel za 
oděv, knihy a výlety. Byl dodán do 
vazby tresního soudu.“

Zpráva vzbudila vzrušení a prá-
vem odsoudila defraudanta, jenž se 
zúčastnil veřejného života zdejšího.

18. října 1925 v noci zemřel na 
půdě „opatrovny“ svobodný dělník 
Emanuel Matoušek. Přivolaný lékař 
konstatoval smrt následkem přes-
přílišného požívání denaturovaného 
lihu, čímž nastala otrava. Tak končí 
alkoholikové. „Dobrou“ začínají, 
„čistou“ pokračují a „srabákem“ 
končí!

CO SE NEVEŠLO DO BYSTRÉ VODY

Jmenuji se Soňa Dudková a je 
mi 39 let. Mám postiženou deva-
tenáctiletou dceru Nikol a s ní od 
malička zpívám. V říjnu dokončím 
kurz muzikoterapie a tvoření s dět-
mi i postiženými lidmi se věnuji 
již několik let. Vím, že izolace je 
jedna z těžkostí, na kterou v živo-
tě s postiženým dítětem narazíte.                                                                            
Ráda bych to tady v Bystřici nad 
Pernštejnem a okolí změnila, a pro-
to Vás chci pozvat na pravidelné 
i nepravidelné setkávání nás i našich 
dětí. Náplní setkání by bylo tvoření 
s dětmi… tzv. dílničky, bazén (za 
přispění sponzora), muzikoterapie, 
kurzy a další činnosti, které vze-

„Úsměv“ pro postižené i v Bystřici n. P.

jdou z našich potřeb a vzájemných 
setkání. Protože vím, jak moc hudba 
a kontakt s lidmi v podobné situaci 
dětem s postižením i nám rodičům 
pomáhá, doufám, že k nám zavítáte 
a budete se rádi vracet. 

Naše první informativní setkání 
se bude konat 9. září 2011v 16:00  
hodin v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Bystřici nad Pernštejnem.                                                                 
Byla bych moc ráda, kdyby jste 
se vy, kteří máte zájem, ozvali 
na e-mail sona.dudkova@tis-
cali.cz nebo telefon 776216008 
a nebo za námi v září rovnou přišli.

Soňa Dudková

Tímto bych Vás ráda pozvala do Bystřické pobočky Žďárské aso-
ciace „ÚSMĚV“

 
V roce 1998 byl založen klub ve Žďáře nad Sázavou, dnes 

klub Úsměv (součást celorepublikové organizace ARPZPD) 
z iniciativy rodičů, přátel a odborníků, pracující ve prospěch 
zdravotně postižených dětí, mládeže, jejich rodičů a všech, kteří 
mají zájem těmto dětem a rodinám pomáhat. Asociace je dob-
rovolné svépomocné občanské sdružení s právní subjektivitou 
působící na území regionu Žďáru nad Sázavou.  
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V souvislosti s televizní reprízou 
seriálu od září na ČT1 se předsta-
ví hlavní aktéři v komponovaném 
večeru o Četnických humoreskách 
v pátek 23. září 2011 v 19.00 hod. 
v podkrovním sále Městského 
muzea Bystřice n. P. Publikum 
bude moci nahlédnout za oponu 
úspěšného seriálu, osobně se setkat 
s „četníky“ a strávit příjemné 
chvíle ve znamení vzpomínek, his-
torek a zážitků z natáčení seriálu. 
Součástí setkání bude také beseda 
a slavnostní autogramiáda při pří-
ležitosti představení knihy o natáčení 
Humoresky za kamerou. Pokud se 
tedy chcete dozvědět více o seriálu 
a jeho natáčení, srdečně Vás zveme na 
setkání s hlavními hrdiny Františkem 
Švihlíkem (štábní strážmistr fotograf-
technik Čeněk Němec) a Zdeňkem 
Junákem (praporčík Josef Ambrož). 

Vstupenky na tento večer si můžete 
zakoupit v předprodeji za 100 Kč 
v prodejně SUZUKI, Novoměstská 
37 v Bystřici nad Pernštejnem nebo 
na místě za 130 Kč. Večerní poklad-
na v Městském muzeu bude otevřena 
23. září 2011 od 18.15 hod.

FRANTIŠEK ŠVIHLÍK ztvár-
ňuje jednu z hlavních postav oblí-
beného seriálu Četnické humoresky, 
který můžete opět sledovat po prázd-
ninách každé pondělí na ČT1. V sou-
vislosti se zářijovým hostováním 
v Bystřici nad Pernštejnem poskytl 
pro čtenáře a diváky rozhovor. 

Jak jste se cítil v roli štábního 
strážmistra Čendy?

DEN S ČETNÍKY
Seriál Četnické humoresky bude hostovat v Městském muzeu Bystřice n. P.

ČETNICKÉ HUMORESKY jsou jedním z divácky neoblíbenějších 
seriálů z produkce České televize. Za dobu svého vysílání si u diváků získal 
obrovský úspěch, byl oceněný v anketě TýTý. Děj seriálu vychází z prostředí 
brněnské četnické pátrací stanice, profesních a životních osudů četníků na ní 
sloužících a z množství autentických případů nalezených v archivech. 

S  každým dalším novým dílem 
stále radostněji. Hlavně proto, že 
se k nudné práci technika přidružil 
vztah. Lidská dimenze. Přátelství 
s kuchařkou Blaženkou. Tím postava 
Čendy začala žít novým a plnohod-
notným životem. A to bylo moc fajn.

Natáčení seriálu trvalo celých 
10 let, jak vzpomínáte na natáčení, 
co Vás při natáčení nejvíc bavilo?

Tady Vás musím trochu opravit. 
Natáčení trvalo osm let. A to bylo 
několikrát i na delší dobu přerušeno. 
Nikdo totiž z počátku nepočítal s tak 
velkým diváckým ohlasem a k napsá-
ní dalších dílů po první třináctidílné 
řadě bylo třeba dát autorům přece jen 
trochu času. Ale s přípravou a dokon-
čením celého seriálu to nakonec těch 
deset let bylo. Nejvíce mě bavilo a těši-

lo se setkávat se spoustou bývalých 
i současných kolegů. A říkám-li 
spoustou, tak nepřeháním. Vždyť jen 
v první sérii se jich vystřídalo na tři sta.

Na seriálu jste se podílel i jako 
pomocný režisér, jak se Vám spo-
lupracovalo s režisérem Moskaly-
kem?

S Toníčkem Moskalykem jsme 
se znali jak osobně, tak pracovně již 
od natáčení Dobrodružství krimina-
listiky. Tam jsem nejen hrál ve dvou 
dílech, ale spolupracoval jsem s ním 
na obsazení několika posledních 
dílů. Práce pomocného režiséra byla 
však něco jiného. Musíte být hromo-
svodem nálad jak režiséra, tak herců 
a všech ostatních složek. Spoluprá-
ce s tak skvělým režisérem, jakým 
Toníček byl, mně dala mnohé ode 
všeho. Byla to krásná práce s krás-
ným člověkem.

V současné době bydlíte na 
Havlíčkobrodsku, jaký máte vztah 
k Vysočině?

Ačkoli nemiluji zimu a zimní 
radovánky, ačkoli mám rád teplo 
a vodu, ačkoli mám rád rovinu, 
zamiloval jsem si studenou, drsnou 
a kopcovitou Vysočinu už v době, 
kdy jsem byl v angažmá v Horáckém 
divadle v Jihlavě. Když jsem pozdě-
ji uvažoval o koupi chalupy, abych 
vypadl z Prahy – mého pozdějšího 
angažmá, bylo nad slunce jasné, že 
to musí být na Vysočině. No, a teď 
už je několik let mým stálým domo-
vem, a mazlím se s ní jako se starou, 
dobrou milenkou. 

KUMŠT, o. s. 

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ZÁŘÍ 2011PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ZÁŘÍ 2011
Úterý 13. září – malý sál KD – 19.30 
hodin
Zahajovací koncert 30. ročníku 
Kruhu přátel hudby
JAKUB PUSTINA a jeho hosté
Účinkují:
JAKUB PUSTINA – baryton
MARTA REICHELOVÁ - soprán
RICHARD POHL – klavír
Jakub Pustina je absolventem Mis-
trovských pěveckých kurzů Petra 
Dvorského, dále pěveckých kurzů 
A. Barové (ČR), Ch. Mihailesca 
(Rumunsko), A. Nonata (Kanada). 
V roce 2004 a 2005 získal první cenu 
a stal se absolutním vítězem mezi-
národní pěvecké soutěže „Pražský 
pěvec“, konané pod záštitou ND. 
V roce 2005 získal první cenu v pres-
tižní Mezinárodní pěvecké soutěži A. 
Dvořáka v Karlových Varech.
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč  
Platí permanentky KPH  
Předprodej: kulturní dům 

Čtvrtek 15. září - velký sál KD 
– 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
JAK SE VODNÍCI USADILI 

V ČECHÁCH
Uvádí Divadýlko Mrak
Veselá výpravná pohádka plná kou-
zel a čarování. Doba trvání: cca 50 
minut, určeno dětem MŠ a I. stupně 
ZŠ (od 3 do 9 let)
Vstupné: MŠ, ZŠ 40  Kč, veřejnost  
45  Kč

Čtvrtek 15. září – velký sál KD 
– 18.30 hodin
ZAHÁJENÍ KURZU TANEČNÍ 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
PRO MLÁDEŽ
Lektoři taneční školy STARLET 
Brno    
Přihlášky mohou podávat školy 
i jednotlivci

Sobota 17. září - velký sál KD - 
19.30 hodin
ZÁBAVNÝ POŘAD 
SCREAMERS  
Nejúspěšnější a nejoblíbenější čes-
ká travesti skupina SCREAMERS 
se již tradičně v září představí bys-
třickým divákům s „nadčasovým“ 
programem – VÁNOČNÍ SPE-
CIÁL.  Podle ohlasů se jedná opět 
o výborný pořad, který vás v žád-
ném případě nezklame.
Slavná šestice mužů pobaví spous-

tou hudby starší i nové produkce 
a ukáže, že i z muže se dá udělat 
krásná žena, které nejedna dáma 
závidí nejenom ladné pohyby ...
Vstupné: 200 Kč   
Předprodej: knihkupectví

Úterý 27. září – velký sál KD – 8.30 
a 10.00 hodin
VÝCHOVNÝ POŘAD PRO 
ŠKOLY
MALÁ ETIKETA aneb o společen-
ském chování převážně nevážně 
Účinkují: Jana Rychterová a Hanka 
Strnadová
Délka pořadu cca 60 minut
Vstupné: ZŠ 40 Kč, veřejnost  45  Kč

Úterý 27. září – velký sál KD – 19.30 
hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
OTYLKA
Autor: Jaromír Břehový
Režie: Pavel Trávníček
Hrají: členové Divadla Pavla Tráv-
níčka
Pavel Trávníček, Kateřina Korno-
vá, Petr Jablonský, Hana Sršňová, 
V. Upír Krejčí, Pavel Skřípal, Moni-
ka Fialková a Hana Tunová
Je to hra nejen o chytré ženě, která se 
nedá, ale i o nesmírné moci peněz.

Vstupné: 200 Kč                
Předprodej: knihkupectví

Čtvrtek 29. září – velký sál KD 
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁ-
DEK
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 
minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 
20 Kč
Změna programu vyhrazena !  
    
Prodej vstupenek: Kulturní dům, 
Luční 764, tel. i fax 566 552 626, e-
mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 16.00 
– 18.00 /pokladna/
Knihkupectví, Masarykovo náměstí 
12, tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00, 
So: 8.00 – 11.00

Kurzy ve školním roce 2011/2012:  
jóga, taneční a společenská výcho-
va pro mládež, 
 taneční kurz pro dospělé
Bližší informace, včetně zakoupe-
ní permanentek KPH, v kanceláři 
kulturního domu.

Vysočina je několik let mým stálým domovem a mazlím se s ní, 
jako se starou, dobrou milenkou
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BYSTŘICKÁ ZRCADLENÍ II.BYSTŘICKÁ ZRCADLENÍ II.
Od zahájení fotosoutěže Bystřická 

zrcadlení uběhly téměř dva měsíce. 
Blíží se konec prvního semifi nále 
a s ním i uzávěrka úvodního, letní-
ho kola. Je vidět, že naše město má 
početnou a kvalitní základnu foto-
grafů. To dokazuje množství sou-
těžních příspěvků, jejichž počet už 
překročil stovku. Svým pohledem 
přispěli do soutěže nejen občané 
regionu, ale i turisté a návštěvníci. 
Výsledkem je soubor uměleckých 
a dokumentárních fotografi í, který 
je k vidění na webových stránkách 
fotosoutěže www.fotosoutez-bys-
tricko.cz. Nahlédněte a dejte naje-
vo svůj názor pomocí bodovacího 
systému jedné až pěti hvězdiček. 
Dejte autorům najevo svůj postoj, 
případně své sympatie k výsled-
kům jejich tvořivé umělecké práce. 

A co je na webu už k vidění? Ve 
třech kategoriích se sešly příspěvky, 
z nichž snad každý si vybere to své, 

Vůně slivovice, srdce nad lesem a Šmoulí zvonění aneb fotosoutěž Bystřická zrcadlení
každého něco zaujme. 

Téma historicko-srovnávací fo-
tografi e je technicky náročné. Staré 
dobové fotografi e se zde porovnáva-
jí s dnešním vzhledem daných míst. 
Nezbývá, než pohledat v truhlách pra-
rodičů, podnětné snímky také uvolňuje 
ze svého archivu městské muzeum. Na 
výsledky této práce se můžeme v této 
sekci podívat, a třeba i hledat „sedm 
rozdílů“ mezi záběrem, na němž na 
vlakové nádraží v Bystřici přifrčel 
vlak v roce 1905 a tím, který zachy-
cuje současné „bystřické pendolíno“. 

V kategorii umělecké fotografi e 
se sešlo nejvíce snímků a Vy můžete 
díky nim nahlédnout do přehlídky 
přírodních krás Vysočiny, okolí Bys-
třice n. P., Josefova, Vítochova, Ště-
pánova n. S., Víru, Bratrušína či Ždá-
nic. Můžete obdivovat dech beroucí 
panoramata, ale také kouzla paní 
přírody v různých ročních obdobích. 
Večerní sluneční čarování, závoje 

mlhy nad krajem, tornádo útočící na 
Bystřici… 

Kategorie dokumentárních foto-
grafi í Vám připomene akce, jichž 
jste možná také byli účastníky. O to 
lépe můžete zhodnotit, jak si poradi-
li a zda správně směrovali hledáček 
fotografové při akcích, jako bylo 
otvírání rekonstruovaného náměstí 
v Bystřici, Slavnosti Pernštejnského 
panství, Pelíšek fest, pouť ve Vítocho-
vě, poslední zvonění na gymnáziu, 
masopust v Domaníně a při dalších 
společensko-kulturních událostech. 

Navštívili jste je také a máte krásné 
záběry? Nebo jste byli jinde a zůsta-
la Vám zajímavá fotka? Podařilo se 
Vám zachytit „ten Váš“ okamžik 
krásy?  Přispět do kterékoli kategorie 
můžete ještě v rámci letního semifi -
nále nejpozději do 31. 8. 2011. Pokud 
to nestihnete v termínu, nezoufejte. 
Všechny příspěvky, které vložíte po 
tomto datu, budou automaticky zařa-

zeny do dalšího, podzimního semifi -
nálového kola (1. 9. – 31. 10. 2011).   

Hodnocení snímků provede nezá-
vislá odborná porota pod vedením 
renomovaného českého fotografa 
prof. Mgr. Jindřicha Štreita. Další-
mi členy jsou prof. RNDr. Miloslav 
Druckmüller, CSc., BcA. Marek 
Malůšek, Ing. Petr Dvořáček, Ing. 
Vlastimil Šikula a Petr Štarha. Deset 
vítězných fotografi í z každé katego-
rie postoupí z letního semifi nále do 
závěrečného fi nále. 

Udělena bude také cena veřejnosti 
a je na Vás, které snímky se stanou 
vítěznými. Budou to ty, které získají 
Vaše uznání a body. Hlasovat můžete 
na www.fotosoutez-bystricko.cz.   

Pojďte tedy nahlédnout do vzni-
kající obrazové kroniky Bystřicka, 
inspirovat se a zkusit přidat svůj 
kamínek do mozaiky zobrazující 
naše všední i sváteční dny.

KUMŠT, o. s.  

Jan Evangelista Nečas se naro-
dil do rolnické rodiny ve Studnicích 
u Nového Města na Moravě na statku 
čp. 21. V roce 1855 se s rodiči přestě-
hoval do Jimramova, poté do Bystřice 
nad Pernštejnem a nakonec do Nové-
ho Města na Moravě. Po studiích na 
gymnáziu v Litomyšli, kde roku 1870 
odmaturoval, odešel na právnickou 
fakultu do Vídně, v Praze pak v roce 
1876 složil soudcovskou zkoušku. Krát-
ce se připravoval na praxi v Brně, načež 
nastoupil jako soudní adjunkt ve Vel-
kém Meziříčí. Roku 1877 přesídlil do 
Vizovic, kde se oženil s dcerou místního 
soudce, a poté do Bohumína. Po třech 
letech dosáhl v roce 1881 přeložení do 
Vyškova, kde byl jmenován okresním 
soudcem. V téže funkci působil roku 
1887 ve Strážnici a od následujícího 
roku v Telči. Četné právnické spisy, 
které začal vydávat zejména od konce 
80. let, mu vynesly v roce 1897 místo 
rady a posléze vrchního rady u zem-
ského soudu v Těšíně. Od roku 1904 
pracoval v Brně, na odpočinek odešel 
v roce 1909 s hodností dvorního rady.

JAN EVANGELISTA NEČAS (25. 12. 1849 Studnice – 30. 1. 1919 Brno)
Poezii začal Nečas psát už na gym-

náziu. Vedle milostné tematiky je pro 
ni příznačný smysl pro humor, jejž 
Nečas záhy uplatnil při spolupráci 
s Humoristickými listy. Po přesídlení 
na Moravu se Nečas ocitl v okruhu 
literární generace známé jako Mladá 
Morava a od humoristických témat se 
obrátil k didaktickým veršům pro děti 
a mládež. Jeho motivicky stereotypní 
říkanky, veršovánky a deklamovánky 
čerpaly látku z rodného rolnického 
prostředí i ze života přírody. V epic-
kých verších zpracovával pohádky 
a pověsti a zejména příběhy s vlas-
teneckou tendencí z české a s huma-
nistickým zaměřením z obecně 
křesťanské historie. V posledním 
tvůrčím období zesílily v Nečasově 
díle sociální a humanitní akcenty, 
jež vedle chmurně laděných témat 
chudoby, zbožnosti a smrti vyost-
řovaly autorův protiválečný postoj. 
Díky své pravidelnosti a rytmické 
jednoduchosti byly Nečasovy verše 
často zhudebňovány, jejich umělecká 
hodnota však nezřídka trpí přílišnou 

didaktičností. Celkem čítá Nečasovo 
beletristické dílo přes třicet položek.

V roce 1911 vydal Nečas sbírku 
Citem, rozdělenou do dvou oddílů 
s názvy Zbožné zvuky a Za matičkou. 
Ve druhém se nachází i bezejmenná 
báseň, v níž se odrážejí autorovy vzpo-
mínky na pohřeb jeho matky Kateřiny, 
která zemřela 4. února 1864 v Bystřici 
a byla pochována na zdejším hřbitově 
o dva dny později (pozn.: Requiem... – 
první slova latinské modlitby za zemře-
lé: Odpočinutí věčné dej jí, pane!):

              * * *

U Bystřice mají hřbitov
ohrazený bílou zdí –
přes padesát let tam na něm
popel milé matky dlí.

Zmrzlé hroudy s bílým sněhem
k černé rakvi padaly –
na pokraji hrobu čtyry
drobné děti plakaly.

Znělo: Requiem aeternam
dona ei domine! – –
Nikdo z dětí napřed neví,

co mu s matkou pomine!
Nečas byl velkým pěstitelem čes-

ko-polské vzájemnosti. Od polovi-
ny 70. let překládal polské básníky 
(např. A. Mickiewicze či J. Słowac-
kého), z jejichž poezie uspořádal 
a v roce 1883 vydal desetisvazko-
vou antologii Květy z polských luhů. 
Současně napomáhal uvedení poezie 
J. Vrchlického do polského literár-
ního povědomí. Vedle toho Nečas 
překládal i z francouzštiny (J. de La 
Fontaine) a z němčiny (J. W. Goethe, 
H. Heine nebo  F. Schiller). Jako práv-
ník se zasazoval o povznesení práv-
nické jazykové kultury a spolupodílel 
se na vytvoření novočeské právnické 
terminologie. Byl rovněž autorem celé 
řady popularizačních příruček, které 
laickou veřejnost seznamovaly jak se 
základy práva, tak s praktickým řeše-
ním konkrétních případů. Z hlediska 
našeho regionu není bez zajímavosti 
ani Nečasova redakční práce na sbor-
níku Pernštýn a poříčí Svratky. Z Tiš-
nova ku pramenům (1903).

Připravil Jan Pulkrábek

Pro inspiraci soutěžícím přetiskujeme několik historických záběrů z Bystřice. (Z archivu Hynka Jurmana)
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Střítežský nohejbalový turnaj 2011

Čtvrtý ročník „Střítežského nohej-
balového turnaje“ se letos konal na 
zcela nově zrekonstruovaném víceú-
čelovém hřišti s umělým povrchem. 
V tropickém počasí s nebem téměř bez 
mráčku se do soubojů proti ostatním 
soupeřům a sluneční výhni odhodlalo 
6 trojčlenných týmů. K vidění byla 
družstva čistě mužská, ženská i smí-
šená. Věkový rozdíl mezi nejstarším 
a nejmladším hráčem činil 25 let.

Na kurtu se odehrávaly dramatic-

ké souboje o každý bod 
a nasazení všech hráčů 
bylo obrovské. Přes starou 
pravdu, že zvítězit může 
jen jeden, tentokrát vyhrá-
li všichni, ovšem každé 
družstvo s jiným počtem 
bodů. Nejvíce jich nastřá-
dalo družstvo Rozchocho. 
V závěsu za nimi byly týmy 
Jasoha, Urugvajců, Čajíčků 
a Modelek. Cenu útěchy 
si zaslouženě odnášely 

zástupkyně  družstva Štouchu.
Po vyhlášení a předání cen pokračo-

valo sportovní odpoledne exhibičními 
zápasy jednotlivých aktérů s výběrem 
z řad diváků. Poslední ze zápasů se 
dohrávaly za svitu nově nainstalova-
ného umělého osvětlení.

Upřímné poděkování patří všem 
zúčastněným hrajícím, divákům, pořa-
datelům a v neposlední řadě hlavnímu 
partnerovi turnaje, Skupině ČEZ.

Radek Štourač

Školní akademie
Přestože jsou prázdniny v plném 

proudu, musíme se ještě naposledy 
ohlédnout za uplynulým školním 
rokem, který 27. června 2011 vyvr-
cholil školní akademií - přehlídkou 
toho nejlepšího, co žáci a žákyně 
ZŠ a MŠ Rožná dokáží. Námětem 
celého programu bylo sledování naší 
pomyslné školní TV Pastelka, která 
nás provází v projektovém vyučování 
celým školním rokem. Naši konfe-
renciéři - žáci 5. ročníku - vybírali 
pořady z našeho „televizního progra-
mu“. Nejprve svoje pásmo o zvířát-
kách na dvoře předvedly děti z MŠ, 
tancem na píseň o Chňapíkovi jistě 
pobavili i prvňáčci a druháčci. Třeťá-
ci, čtvrťáci a páťáci pak nastudovali 
klasická díla naší literatury - Poled-
nici, pověst o Libuši a Přemyslovi 
a Rozum a štěstí, i když někdy velmi 
netradičním způsobem. Sport v naší 

Obec Rožná zveřejňuje záměr:
- poskytnutí výpůjčky na budovu prodejny ve Zlatkově čp. 59

Podmínkou poskytnutí výpůjčky je především využívání budovy 
k provozování prodejny se smíšeným zbožím.

V případě přihlášení několika zájemců bude obec přihlížet k násle-
dujícím dokladům:

• podání žádosti
• ŽL –  nákup zboží za účelem dalšího prodeje
• budova musí být po celou dobu výpůjčky používána k provozová-

ní prodejny se smíšeným zbožím
• odkaz na získání referencí

Žádosti podávejte písemně na OÚ Rožná do 9. 9. 2011 (rozhodu-
jící je datum poštovního razítka). Adresa: OÚ Rožná, Rožná 8, 592 52.

Bližší informace získáte na OÚ Rožná telefon 566 567 227 nebo 
u pana Libora Pokorného, telefon 606 703 406.

televizi reprezentovala velmi úspěšná 
fotbalová přípravka a členové taneč-
ního kroužku se cvičením na bedýn-
kách Poupata. Obrovské ovace sklidil 
i dramatický kroužek s pohádkou 
o princezně Ance a Čertovskou po-
hádkou. Vystoupení Školní den infor-
movalo zábavnou formou o tom, jak 
lze prožít den a myslím, že se u něj 
účinkující opravdu vyřádili. Závěr 
akademie patřil prvňáčkům. Ti dnes 
již bývalí byli slavnostně pasováni 
na čtenáře a ti budoucí byli vyřazeni 
z MŠ a šerpou pozváni do základ-
ní školy. Chvilku smutku přineslo 
rozloučení s páťáky, kteří naši školu 
opouštějí. Doufáme, že se jim i nadá-
le bude dařit, poznají mnoho nových 
kamarádů a dovednosti a informace, 
které jsme se jim v naší škole snažili 
předat, v životě využijí. 

ZŠ a MŠ Rožná

Odpovědná strojvedoucí:  
Tereza Antlová

NEJEZD
16:00 – 22:00
16:00 – 22:00
16:00 – 22:00
11:00 – 22:00
11:00 – 22:00
11:00 – 20:00

Vír hl. nádraží                 Příjezd - odjezd – hlavní nádraží

POND LÍ
ÚTERÝ

ST EDA
TVRTEK

PÁTEK
SOBOTA
NED LE

Vír 178, 592 66 Vír
Rezervace místenek: 
777 479 159
www.vagonbowling.cz

Jízdní řád

OCHOTNÍCI VE ŠTĚPÁNOVĚOCHOTNÍCI VE ŠTĚPÁNOVĚ
Divadelní spolek ve Štěpánově nad Svratkou Vás zve na divadelní 

představení „Černobílé štěstí“. Pohádku napsaly Šárka Horáčková 
a Lenka Cacková, která také představení režíruje.

Premiéra se koná v neděli 11. září 2011 v 17.00 hodin ve Štěpáno-
vě v kulturním domě.

Hrají přední štěpánovští ochotníci, členem souboru je i známý 
muzikálový herec Robert Jícha z Brna.

Historická zemědělská technika v Blažkově
Téměř každá vesnice na Vysoči-

ně má své poklady. Nemusí to být 
ale zakopaný hrnec s penězi, nýbrž 
hodnotná věc, k níž mají lidé velký  
vztah. Má svou minulost, ovlivňovala 
život našich předků a stala se uctíva-
nou dnešními lidmi. Některé vesnice 
v okolí Blažkova skrývají ve svých 
stodůlkách právě takové poklady 
a nám bylo ctí, že jsme je mohli uká-
zat v Blažkově na akci zvané „Výsta-
va historické zemědělské techniky“, 
která se konala v sobotu 6. srpna 
2011 v areálu kulturního domu. Míst-
ním obyvatelům a všem, od kterých 
jsme získali důvěru, děkujeme za 
půjčení techniky a zároveň obdivuje-

me vzornou péči o zastaralé, byť stále 
funkční, stroje. 

Na výstavě byla k vidění celá řada 
traktorů, žacích strojů a dokonce 
i ukázky vázání snopů, stavění paná-
ků a mlácení obilí cepy. Nelehké mlá-
cení klasů velmi ochotně a energicky 
předváděl osmdesátiletý pan Franti-
šek Šutera. Dozvěděli jsme se, jak se 
skládal panák, kolik snopů bylo třeba, 
kam blažkovští dědové otáčeli klasy 
a jaké lotroviny vyváděli sousedům. 

Akce, i přes dopolední nepřízeň 
počasí, dosáhla velmi hezké podívané, 
připomněla nám nelehkou práci našich 
předků a souhru lidí, která v dnešní 
době z vesnic mizí. Děti nejvíce oce-

nily podvečerní trak-
torové jízdy v areálu 
KD. Všem děkujeme 
za přízeň, organizá-
torům za zprostřed-
kování akce a těšíme 
se na další výstavu. 
Příště třeba i s veterá-
ny z vaší stodůlky. 

Petra Tatíčková

Vagon bowling



Nálezem starých fotografi ckých 
desek začalo pátrání po pobytu 
rumunské armády v roce 1945 
u Velkých Janovic. Ze vzpomínek 
pamětníků bylo zjištěno, že v lese 
nad Velkými Janovicemi bylo velké 
tábořiště rumunské armády, která 
zde pobývala několik týdnů. Vojá-
ci zde postavili i velký kříž svým 
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Blažkovské závody přes rybník 
se staly v obci dlouholetou tradicí. 
V posledních třech letech se bohužel 
ukázalo, že na místní tradici hodlá 
parazitovat i nevlídné počasí. Ať to 
bylo s počasím jakkoliv, závodníci 
rozhodně ani v letošním roce nezkla-
mali a v hojném počtu se přihlásili 
v neděli 24.července 2011 do závodu. 
Vítězství dosáhl jen ten, kdo vydržel 
na lávce nejdéle, ovšem na kole. 

Přejet lávku, která tvoří úhlopříčku 
rybníku, je docela těžké. Není vůbec 
stabilní, vlní se a každý kilogram na 

Blažkovské závody přes rybník

těle závodníka je dobře znát. Lávka se 
pak potápí a v takovou chvíli nastává 
boj s časem, rovnováhou, pocity a pro 
některé i s kolem. Tradičně málokdo 
přejel lávku celou bez namočení a 
ochutnání blažkovské vody. Letošním 
vítězem se stal Jiří Tomášek z Blažko-
va (11 let) , který přejel lávku dokonce 
třikrát, a to bez pádu do vody. 

Touto cestou gratulujeme nejen 
vítězi, ale i ostatním závodníkům 
a těšíme se na další ročníky a tradičně 
bohatou návštěvnost.   

Petra Tatíčková

Šéf organizátorů Knitl: Čtyři spor-
ty v jednom závodě, to v létě baví!

Uběhnout nebo ujet na inlajno-
vých bruslích desítku km, poradit si 
na lodi při sjezdu Svratky pod Vír-
skou přehradou, zvládnout závod 
horských kol. To vše museli ti, kteří 
chtěli uspět na zřejmě nejadrenalino-
vatějším, na letní kondici ve vícero 
sportech nejnáročnějším mítinku 
Vysočiny, X-Treme Zubr Cup 2011. 
Vyhráli +Dreamtem+ ve složení 
medailista juniorského MS v kano-
istice Filip Křišťan, Josef Doleček, 
Martin Moravec, mezi jednotlivci 
Jan Šťastný (Lowel Pro team). Pora-
dili si jak s ambiciózními čs. repre-
zentanty – biatlonisty, včetně těch 
z Nového Města na Moravě, tak se 
zkušenými účastníky rakouských 
multisportovních klání, včetně bor-
ců Techniky Brno.

Zubr Cup se narodil tam, kde 
Vysočina nabírá a sportujícím v akci 
brzy krátí dech. Na lodích, při běhu 
nebo za jízdy na kolečkových brus-
lích, což byla letošní inovace, vedl 
účastníky krásným údolím, na hor-
ských kolech nakonec ještě po divo-
kých stráních řeky Svratky. Centrum 
našel skvělé – i na doporučení mis-
tra světa v kvadriatlonu Miroslava 
Poborského na malebném vesnic-
kém stadiónu v Ujčově. 

Cenné je, že se k organizaci 
a dalšímu růstu Zubr Cupu staví na 
území, kde si podávají ruce zástupci 
Jihomoravského kraje i Kraje Vyso-
čina. 

„A protože už k závodu opakova-
ně míří i účastníci se zkušenostmi 
z nejprestižnějších mezinárodních 
veleakcí, z rakouského Dolomiten-
manu i z českého Adrenalin Cupu, 
stejně jako čeští reprezentanti z více-

Opravujeme údaje z mi-
nulého čísla o výtvarné sou-
těži Požární ochrana oči-
ma dětí. 

V tomto školním roce 
vyhrál 3. místo v okres-
ním kole a 1. místo v kraj-
ském kole Dareček Baxant 
z mateřské školy Olešínky. 
Ceny mu byly předány při roz-
loučení s mateřskou školou. 

TISKOVÁ OPRAVA

Nová informační tabule ve Velkých Janovicích

ra sportů, ale pořád také nadšení 
multisportovní hobíci, tak je zřejmé, 
že nedaleko hradu Pernštejna, pod 
Vírskou přehradou vyrůstá sou-
těž s atraktivní budoucností,“ říká 
brněnský právník Dr. Pavel Knitl. 
Před lety reprezentoval ČR ve spor-
tovní gymnastice, ví, jak víceboj na 
několika nářadích dokáže sportovce 
provokovat i vábit. Dnes je ředitelem 
moderně střiženého mítinku pro nej-
širší veřejnost uprostřed červencové 
+dovolenkové zahálky+ především. 

Organizovat kvalitní sportovní 
soutěž ve spolupráci se dvěma kraji, 
přitom dál od krajských měst,  dnes 
už také nepatří k nejsnazšímu.

Z výsledků – Yotiva X-Treme 
Zubr Cup 2011, multisportovní 
víceboj (silniční běh nebo závod 
in-line, vodácký sjezd a slalom, mtb 
závod), jednotlivci. 1. Jan Šťastný 
(Lowel Pro team), 2. Lubomír Jadr-
ný (Jiskra Ústí nad Orlicí), 3. Jan 
Mitrenga (KI Team), družstva: 1. 
Dreamteam (Martin Moravec, Filip 
Křišťan, Josef Doleček), 2. Techni-
ka Brno Extreme A (Jiří Žák, Pavel 
Srbecký, Václav Šafránek), 3. Euro-
foam (Jakub Janíček, Martin Saitl, 
Jiří Pražák), 4. HLDO Team (Vladi-
mír Buřt, Leoš Svoboda, Pavel Při-
chystal), 5. Biatlon Nové Město na 
Moravě (Lukáš Dostál, Matěj Tráv-
níček, Kamil Mach),…

(foto: zubrcup.cz) 

Turnaj tří okresů v Rovečném
Každý rok uprostřed léta pořádá 

fotbalový oddíl Tělovýchovné jed-
noty  SOKOL Rovečné již tradiční 
„Turnaj tří okresů“ v kopané. Letos 
v sobotu 30.července se konal 37. roč-
ník za účasti, jak už název napovídá, 
mužstev ze tří okresů- Žďár nad 
Sázavou (Rovečné, Vír a Moravec), 
Blansko ( Olešnice na Moravě) a Svi-
tavy (Bystré u Poličky a Jedlová). Ze 
dvou skupin postoupila podle výsled-

ků mužstva do závěrečných zápasů 
o páté, třetí a první místo. I když poča-
sí nebylo právě letní, bylo chladno 
a závěr znepříjemňoval déšť, turnaj se 
vydařil. Na příští rok si budeme přát 
přívětivější povětrnostní podmínky. 
Ve fi nále zvítězilo mužstvo Olešnice, 
nejlepší střelec turnaje: Kavan Radek 
(Bystré) – 3 branky , nejlepší hráč tur-
naje: Večeřa Petr (Rovečné).

Výsledky „ Turnaje tří okresů“ v kopané, který proběhl 
dne 30. 7. 2011 v Rovečném

Sk. „A“
Jiskra Vír       0 : 2   FC Olešnice

Plíhal M. , Daniel M.
Jiskra Vír       0 : 0   Sokol Rovečné 

FC Olešnice  0 : 0  Sokol Rovečné
 

Sk. „B“
Sokol Bystré 2 : 1   Sokol Jedlová
Oravec, Kavan
Sokol Bystré 2 : 0   TJ Moravec 
Kavan 2x
Sokol Jedlová 2 : 0    TJ Moravec
Lánský 2x

o 5. místo     
TJ Moravec      1 : 1    Jiskra Vír
Hladík           Piskač
         (4 : 2) na penalty

o 3. místo 
Sokol Rovečné   2 : 0  Sokol Jedlová
Večeřa 2x

FINÁLE   FC Olešnice (Kubíček)   1 : 0    Sokol Bystré  

Konečné pořadí :  1. FC Olešnice 4. Sokol Jedlová
 2. Sokol Bystré 5.TJ Moravec
 3. Sokol Rovečné 6. Jiskra Vír   

ZUBR CUP
ochutnávka adrenalinu ve stí-
nu Perštejnu i na vodě Svratky

padlým. Podle dochovaných pozů-
statků kříže byla zhotovena replika 
a kříž opět vztyčen na stejném mís-
tě. Vedle něj byla postavena infor-
mační tabule, na které se dočteme 
vše o pobytu rumunské armády. 
Jsou zde i fotografi e, které se poda-
řilo ze starých desek získat. Tabule 
informuje též o lokalitě Chráněné 
oblasti Janovického potoka. 

Pokud se rozhodnete toto místo 
navštívit, 2 vyznačené trasy najde-
te u informační cedule ve Velkých 
Janovicích. 

Děkujeme všem šikovným obča-
nům, kteří se na této práci podíle-
li šikovnýma rukama, těm, kteří 
strávili mnoho volného času při 
pátrání v historii a sestavení textu 
na tabuli i těm, kteří se podělili 
o vzpomínky. 

OÚ Velké Janovice
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Neohrozila ho ani sobotní časovka 
v okolí Žďáru, natož zbývající dvě 
etapy na Žďársku. 

První bystřickou etapu vyhrál 
Benčík před Bucháčkem a König-
em, druhou pak loňský vítěz Kozu-
bek před Káškem a Bucháčkem.

Celkové pořadí (žlutý trikot): 
1. Tomáš Bucháček 12:37:42,2 
hod., 2. Stanislav Kozubek -

V BYSTŘICI SE ROZHODLO ...

1:03,3, 3. Jiří Hudeček -1:43,4, 4. 
Petr Benčík -2:03,5, 5. David Ká-
šek -2:58.

Bodovací soutěž (fi alový tri-
kot): 1. Benčík 71, 2. Bucháček 
57, 3. Kášek 52.

Vrchařská soutěž (zelený tri-
kot): 1. Petruš 40, 2. Ehrenberger 
18, 3. Hošek 14.

Soutěž družstev: 1. PSK Whirl-
pool-Author.

Text i foto: Hynek Jurman

Mnoho 
lidí jako 
je Josef 
Soukop po 
světě asi 
nechod í . 
Můj kama-
rád Josef 
se naro-
dil jako 

obrovský poctivec s láskou k rodi-
ně a fotbalu, k fotbalu jako tako-
vému a hlavně bystřickému. Jako 
starosta města jsem moc rád, že 
takového občana máme a já mohu 
počítat s jeho každodenní prací pro 
město. Je neodmyslitelnou součástí 
fotbalového oddílu SK Bystřice nad 
Pernštejnem. 

Jeho první fotbalové krůčky 
začaly v tehdejším TJ Baník, hrál 
u nás a také v rodném Věchnově. 
Několik let se věnoval rozhodování 
utkání jako rozhodčí, poté již zau-
jal místo ve výboru oddílu kopané. 
Pracuje zde jako předseda mnoho 
let až do dnešních dnů. Bez nároku 
na odměnu, se zdravotními problé-
my řídí jeden z největších klubů 
města. Protože lidí, kteří chtějí 
organizovat sport, je málo, musí 

Josef Soukop obdržel Cenu starosty města

Druhá červencová sobota proběhla 
ve znamení silničního cyklistického 
závodu Kellys Beskyd tour. Letošní 
ročník závodu přivítal na startu ve 
Frenštátě pod Radhoštěm  na 500 
účastníků na tratích 80km a 182km. 
Počasí bylo téměř ideální, bylo slu-
nečno s teplotou kolem 25 stupňů 
a foukal slabý vítr. Po startu se pod-
le očekávání rozjelo divoké tempo 
umocněné tím, že kromě obvyklých 
hlídek na křižovatkách jel peloton 
závodu s policejním doprovodem. 
Díky perfektní práci pořadatelů byla 
trať bezpečná, a tak se bezstarostně 
závodilo už od začátku. Hned v prv-
ních kilometrech se peloton začal dělit 
na menší skupinky. Trať závodu na 
80 km s převýšením 1250 m, které se 
zúčastnili naši cyklisté z Cyklistické-

zastávat činností hned několik. Vět-
šinou je předsedou, ale občas se stá-
vá i správcem stadionu, opravářem 
techniky a pořadatelem kulturních 
akcí. Další z jeho činností je spor-
tovní manažer, který vytipovává 
hráče a snaží se sehnat sponzory, 
trenéry a další funkcionáře, což 
není vůbec jednoduché.

Já jsem rád, že SK Bystřice nad 
Pernštejnem dává příležitost spor-
tovnímu vyžití mládeži i dospělým 
na vysoké krajské úrovni. Velkým 
pozitivem je, že SK Bystřice pracuje 
s hráči i mládeží, která žije v našem 
městě nebo nejbližším okolí. Sázka 
na vlastní odchovance se nám jistě 
v budoucnu vrátí. 

Protože pan Soukop ukazuje 
všem cestu, která již není obvyklá, 
rada města rozhodla, že u příležitosti 
75-ti let bystřické kopané obdrží pan 
Josef Soukop Cenu starosty města 
a bude zapsán do kroniky města 
Bystřice nad Pernštejnem. Stalo se 
tak v sobotu 30. července 2011. Bla-
hopřeji a přeji hodně pevného zdra-
ví, rodinného štěstí a spokojenosti. 

Josefe, děkuji.
Za vedení města Bystřice n. P.

Karel Pačiska - starosta
Bystřičtí cyklisté na silničním cyklistickém 

závodě BESKYD TOUR 2011
ho spolku Bystřice, vedla předhůřím 
Beskyd přes Hukvaldy, Kopřivnici, 
Štramberk a Trojanovice směrem na 
Pustevny. Vrcholem krátké tratě bylo 
šestikilometrové náročné stoupání od 
hotelu Ráztoka na Pustevny, kde byl 
cíl.  Na vrcholu kopce na závodníky 
čekala početná divácká kulisa. Dlou-
há trať pak pokračovala směrem na 
Soláň, Kasárna, Makov, Bílou, kolem 
vodní nádrže Šance přes Ostravici 
směrem na Trojanovice. Cíl dlouhé 
tratě byl před hotelem Ráztoka. Jiří 
Pučan v tomto krásném závodě obsa-
dil 8 místo v kategorii Muži 40-49 
let a Jiří Binder 31 místo v kategorii 
Muži 30-39 let.

Více o tomto závodě můžete najít 
na stránkách: http://www.beskydbi-
ke.cz

Aerobik Jitky Exlové začíná 
v pondělí 5. září 2011 v 19.00 hod.

Další hodiny pravidelně:
Pondělí: 19.00 - 20.00 hod.   Čtvrtek: 19.30 – 20.30 hod.

Sportovní hala v Bystřici nad Pernštejnem. 
Tel.: 736 773 621, email: bystricenp@seznam.cz

Pořádá tradiční hodovou zábavu se skupinou 
ARGEMA + Civilní Obrana, která se uskuteční 
v pátek 9. září 2011 od 20:30 hodin 
v Kulturním domě, Vlkovská 482, Velká Bíteš  

Srdečně zvou pořadatelé

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ BÍTEŠ

Víkend plný pohybu pro ženy v Blansku
28. 9. - 30. 9. 2011

Cena: 1 500,- Kč/os.
V ceně zahrnuto: 6 lekcí cvičení (dance aerobik, step aerobik, posilovací 
lekce, cvičení na velkých míčích, strečink,…), plná penze, ubytování ve dvou 
a čtyřlůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením.
Možnost využití : bazén, solárium, masáže, vířivku, restaurace s barem,…. 
(není zahrnuto v ceně, mohu předem domluvit).
Zájemci se hlaste na email: bystricenp@seznam.cz, nebo na tel.: 
736 773 621. Doprava do Blanska vlastní.

(pokračování ze str. 1)

Oznamujeme
Nábor dětí , ve věku 5–15 let, do aerobiku Jitky Exlové proběhne dne 

14. 9. 2011 ve sportovní hale v Bystřici n. P. v 16.00 hod.
Nové

Cvičení pro děti  od 3 let. Schůzka rodičů 14.9.2011 ve sportovní hale 
v Bystřici nad Pernštejnem v 16.15 hod.

Přihlášky jsou k vyzvednutí  na místě nebo na recepci sportovní haly. Bližší 
informace na tel: 736 773 621 nebo email:bystricenp@seznam.cz



Dne 16. 7. 2011 oslavil náš sbor 
dobrovolných hasičů 115. výročí 
od založení. Rozhodli jsme se sla-
vit poněkud netradičním způsobem. 
Místo ukázek různé techniky jsme 
udělali dálkovou dopravu vody. 
A abychom to neměli moc jedno-
duché, tak jsme se rozhodli táhnout 
vodu z řeky Svratky na vrchol kopce 
Ostrážná nad Bolešínem. Jednalo se 
o vzdálenost 2850 metrů při převýše-
ní 235 metrů.

Po krátké poradě velitelů byl dán 
povel k zahájení dálkové dopravy. Po 
tomto povelu se všechny zúčastněné 
jednotky rozjely na svá stanoviště.
Po rozvinutí celého vedení mohlo 
všechno vypuknout. Po trase bylo 
roztaženo 144 ks hadic a rozmístěno  
7 strojů.

První stroj, Tohatsu z SDH Roveč-
né, měl stanoviště přímo na břehu 
Svratky u Koroužného. Na druhém 
stanovišti stála druhá Tohatsu z Malé-
ho Tresného. Dál následovaly stroje 
PS 12 v pořadí – SDH Koroužné, 
SDH Vír, SDH Nyklovice, SDH Vel-
ké Tresné a SDH Bolešín.

V záloze ještě byly připraveny 
sbory z SDH Chlum, SDH Věstín 
a JSDH Olešnice.

Díky skvělé práci všech zúčastně-
ných sborů jsme, i přes drobné tech-
nické potíže, nakonec dostali vodu ze 

Svratky až na Ostrážnou.
Po uklizení veškerého materiálu 

proběhl krátký nástup, na kterém 
zaznělo poděkování všem sborům, 
zhodnocení celého cvičení velite-
lem požární stanice Bystřice n. P., p. 
Kurfürstem a proslov předsedy KRR 
a patrona našeho okrsku p. Stanislava 
Kříže.

Po zaznění všech proslovů následo-
vala taneční zábava. Na té nám hrála 
a skvěle bavila již tradičně výborná 
skupina Jásalka.

Chyběla už pouze pomyslná třeš-
nička na dortu v podobě uznání toho-
to pokusu jako rekordního. Vzhledem 
k tomu, že na této akci nebyl příto-
men komisař z agentury Dobrý den, 
nám toto bylo zamítnuto.

Závěrem chci poděkovat všem již 
zmíněným sborům za skvělou práci.

Dále příslušníkům HZS PS Bys-
třice nad Pernštejnem pod vedením 
velitele p. Kurfürsta a velitele směny 
„C“ p. Jandy za záštitu nad celou akcí 
a zajištění hadic a spojení. Hasičům 
z Veselí, Hodonína a Čtyř Dvorů za 
zapůjčení hadic.

A v neposlední řadě členům SDH 
Bolešín za kus práce, kterou pro sbor 
odvedli a odvádějí a našim rodinám 
za stálou podporu našich aktivit.

Za SDH Bolešín
Břetislav Kříž, velitel

115. výročí zložení SDH

SPORT, OSTATNÍ
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
Bystřice nad Pernštejnem pořádá 

ve dnech 9. – 11. ZÁŘÍ 2011 tradiční podzimní 
VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 

v areálu Střední zemědělské školy v Bystřici nad Pernštejnem

OTEVŘENO:  pátek  12 – 18 hodin
 sobota  8 – 18 hodin
 neděle  8 – 15 hodin

Na výstavě si návštěvníci a chovatelé mohou prohlédnout případně 
zakoupit chovná zvířata. Zakoupená zvířata budou ihned vydána. 
Pro návštěvníky je zajištěno v prostorách výstaviště občerstvení.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
výstavní výbor

Občanské sdružení Tišnov Cup pořádalo v neděli dne 7. 8. 2011 první roč-
ník cyklistického závodu s názvem „Tišnov-Vír-Tišnov“, kterého se zúčast-
nili i bystřičtí cyklisté. Jednalo se o silniční závod na 85 kilometrů. Na trati 
se sešlo na 80 závodníků a závodnic různých věkových kategorií. Startovalo 
se z Tišnova, trasa závodu vedla směr Štěpánovice, Doubravník, Nedvědi-
ce, Štěpánov nad Svratkou, Vír, Rovečné, Olešnice, Rozseč nad Kunštátem 
a vracela se přes Štěpánov nad Svratkou zpět do Tišnova, kde byl cíl závodu. 
Nedělní sportovní akce se vydařila, je třeba zejména ocenit práci pořadatelů 
z Občanského sdružení Tišnov Cup při výběru tratě a organizaci celého závo-
du. Nejlepšího umístění z Cyklistického spolku Bystřice dosáhl Jiří Pučan 
s časem 2:10:19, a v kategorii M2 (muži 40 až 50 let) obsadil 2. místo. Ve 
stejné kategorii si Jiří Honzák s časem 2:31:46 vybojoval 13 místo. Jiří 
Binder za svým týmovým kolegou Jiřím Pučanem dojel z časem 2:20:37 
a v kategorii M1 (muži 19 až 39 let) obsadil 29 místo. Jaroslav Hamerský 
v kategorii M3 (muži nad 50 let) s časem 2:56:55 obsadil 14. místo. Více 
najdete na internetové adrese: http://csby.wz.cz/.

Silniční cyklistický závod Tišnov-Vír-Tišnov

V dobách mého mládí sídlili rorýsi 
jen na kostele a mně, malému dítěti, 
bylo vysvětleno,že je to zvláštní ptá-
ček, který musí bydlet tak vysoko, 
protože si nemůže sednout na zem, 
odkud by už nevzlétl.Pak se na dlou-
hou dobu rorýsi ztratili.

Teprve v posledních letech začali 
rorýsi osídlovat větrací otvory na star-
ších bytovkách (např. větší kolonie 
sídlí na Příční ulici 405 – v budově 
za novým MěÚ), či různé otvory na 
starších budovách.

Jestli vám vadí jejich pokřik, rych-
lý pohyb nebo trocha té nečistoty, 
vězte, že je to pták nejen chráněný, 
ale i velmi zajímavý. U nás pobývá 
jen velmi krátce; přiletí nejdříve kon-
cem května a v první polovině září už 
zase odlétá. Pobyt v našich zemích je 
ale pro něj velmi důležitý: jen tady 
totiž hnízdí a vyvádí svoje potomky. 

Většinu života totiž rorýs stráví ve 
vzduchu; v letu loví, páří se a jako 
jediný pták i spí. Patří mezi  nejlepší 
letce vůbec – uvádí se, že je schopen 
za 3 dny uletět i 1200 km. Délka mig-
race rorýsů je úctyhodná: je to 3 tisíce 
až 12 tisíc km, přitom odpočinková 
místa rorýsů nebyla nalezena, a tak 
existuje teorie, že v místech zimního 
pobytu vůbec nesedají  - mimo hníz-

diště tráví zřejmě pták život pouze ve 
vzduchu. Mají k tomu i uzpůsobené 
běháky, které mají opeřené, aby jim 
nohy v letu neprochladly. Např. přes 
Alpy přelétají rorýsi v noci, a jak zjis-
tili pozorovatelé, neustále krouží, při-
čemž střídají několik sekund mávavé-
ho letu s letem klouzavým. Na radaru 
lze vystopovat, jak pozvolna stoupají 
na noční obloze a nechávají se nést 
větrem, díky čemuž urazí 30 až 50  
km/hod. Ze střední Evropy putují 
rorýsi nejdříve do míst kolem Gui-
nejského zálivu a později přeletí ješ-
tě více na jih, a to do oblasti Angoly 
a Jihoafrické republiky.Uvádí se, že 
se  ptáci po opuštění Evropy nechají 
nejprve unášet tropickými frontální-
mi systémy, a když se fronta přesune 
nad moře, ptáci hromadně zamíří na 
východ přes Afriku, aby strávili zby-
tek zimy a začátek jara nad savanami 
ve východní části kontinentu. Rorýse 
obecného poznáte bezpečně: je celý 
černý, připomíná černou vlaštovku, 
ale je větší (asi 40g), je „širší“ než 
delší (rozpětí křídel až 45 cm) a má 
nezaměnitelně „ostrý“ hlas. 

Myslím, že bychom měli být 
tolerantní k těmto pozoruhodným 
cestovatelům; uvažte, že přelétáva-
jí vysoké hory, bojují s písečnými 
bouřemi nad Saharou, s prudký-
mi dešti nad konžskými pralesy 
a konečně obrovským suchem 
v oblasti jihovýchodní Afriky.

Více se můžete dozvědět také na 
internetové adrese: http://www.rory-
si.cz/rorysi/

J. Michálková

Chvála rorýsů
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• Prodám: RD v Bystřici n.P. 6+1 (700m2), chalupu (1192 

m2) a byt 1+1 (50 m2) v obci Vír, tel.: 773 565 767.

• Hledáme brigádníky i brigádnice pro rozvoz knih s vlastním 

autem. Tel.: 739 067 695. Vhodné i pro důchodce.

• Chovná stanice SINAR MATAHARI nabízí štěňátka RHO-

DESIAN RIDGEBACK ihned k odběru. Tel.: 775 576 029, 

e-mail.: mihlousek@seznam.cz

• Prodám hlínu (ornici). Bystřice n.P., tel.: 604 21 96 37

Mnoho rodičů si uvědomuje 
důležitost přípravy dětí na anglič-
tinu již v raném věku, ale je velice 
těžké najít ten správný způsob, jak 
dětem anglický jazyk představit. Za 
jeden z nejdůležitějších faktorů při 
výuce cizích jazyků u dětí v raném 
věku považujeme schopnost pomoci 
dětem formovat pozitivní pohled na 
komunikaci v cizím jazyce.

Někteří rodiče si myslí, že skvělá 
cesta, jak naučit jejich děti cizímu 
jazyku, je používání tohoto jazyku 
doma. Je to určitě skvělá myšlenka, 
ale dost často se stává, že dítě v tomto 
případě vyrůstá s pocitem frustrace, 
že nerozumí a chce, aby s ním jeho 
rodiče komunikovali jejich rodnou 
řečí. Poslední věcí, kterou bychom 
chtěli, je, aby si děti vyvinuly tyto 
negativní pocity k cizím jazykům, 
nebo měly jakékoli těžkosti v komu-
nikaci s mámou a tátou.

Rádi bychom touto cestou rodi-
čům předali pár našich myšlenek 
a tipů, jak s dětmi prožít krásný 
a hodnotný čas spojený s výukou 
angličtiny. Umět více jazyků je 
schopnost, která přispěje k jejich 
dalšímu pozitivnímu růstu a ovlivní 
jejich postavení ve společnosti, škole 
i práci během celého jejich života.

Dovolte nám začít tím, že není nic 
důležitějšího v raném věku dětí, než 
abyste s nimi měli opravdu dobrou 
komunikaci, a váš čas s nimi stráve-
ný jste si dokázali dobře užít. Myslí-
me si, že pokud vaše děti vyjadřují 
jakékoli náznaky frustrace během 
vaší komunikace v angličtině, tak 
je lepší zvolnit a začít používat vaši 
rodnou řeč. Vaším zájmem je, aby se 
vaše děti při komunikaci s vámi cítili 
na 100% přirozeně. 

Jednou z velkých výhod, kterou 
děti získají, když se setkávají s cizím 
jazykem od dětství, je, že si k cizím 
jazykům vytvoří pozitivní vztah 
a učení se jakékoli další cizí řeči se 
stane pro ně naprosto přirozenou věcí. 
Pokud však budete vaše malé děti do 
mluvení v cizím jazyce nutit, i když 
se jim to nelíbí, tak potom riskujete, 
že si vaše děti k učení cizích jazyků 
vytvoří negativní vztah, který je může 
doprovázet i v dalších letech ve škole.

Proto bychom doporučovali 
následující:

1. Nechte vaše děti, ať VÁS vidí, 
že vás angličtina baví. 

Jednou z nejlepších cest, jak pro-
budit ve vašich dětech zájem o ně-
jakou činnost, je sami danou činnost 
provozovat a nechat je pozorovat, 
jak vás tato činnost baví. Stačí, když 
si budete číst anglické knihy nebo 
noviny. Ať vás děti vidí sledovat 
anglické fi lmy, poslouchat anglic-
kou muziku nebo hovořit anglicky 
s přítelem. Jste jejich vzory a vaše 
děti k vám vzhlíží. Při hrách vás děti 
kopírují a hrají si na to, co odpozoro-
valy od vás. Pokud chcete, aby vaše 
děti měli zájem o angličtinu, nechte 

Jak vašim dětem přiblížit anglický jazyk?
je vidět vás mít zájem o angličtinu.

2. Pokuste se používat s dětmi 
angličtinu, která nevyžaduje jejich 
odpovědi v angličtině.

Pokud jsou děti nuceny odpoví-
dat v cizím jazyce a mají problém se 
vyjádřit, mohou snadno získat pocit 
frustrace a zklamání. S vašimi dětmi 
doporučujeme používat angličtinu, 
která po nich nevyžaduje odpovědi 
v angličtině nebo mohou být zodpo-
vězeny pomocí jednoduchých gest, či 
použitím krátkých odpovědí (Yes, no, 
here, there, this one, that one apod.). 
Jednoduché příkazy (“Put on your 
shoes.“ “Let’s go.“ “Give me the Ap-
ple, please.”), pochvaly (“Good job!” 
“Well done!” “What a beautiful draw-
ing!”), postřehy (“It’s cold today! “ 
“Look at the brown dog! “ “This ice 
cream is so yummy! “) a základní 
otázky (“Do you like pizza?” “Where 
are your shoes?” “Which shirt do 
you want to wear?” – když držíte dvě 
trička, aby dítě ukázalo, které chce) 
jsou skvělým příkladem přirozené 
komunikace s dětmi v angličtině bez 
nucení a přesvědčování. 

3. Představte vašim dětem ang-
ličtinu skrze DVD, anglické knihy, 
CD, apod.

Pamatujte si, že správná vol-
ba vstupních materiálů použitých 
v raném věku dětí, je velice 
důležitým faktorem pro vytvoření 
pozitivního vztahu k cizím jazykům. 
Objevte některá anglická média 
(DVD, CD, apod.), která se vašim 
dětem líbí a nechte je sledovat, či 
poslouchat angličtinu bez jakéhokoli 
přesvědčování, aby na vás hned mlu-
vily anglicky. Velkou chybou rodičů 
často bývají přehnaná očekávání 
a tlak na děti, aby řekly něco anglic-
ky. Stejně jako anglické děti potře-
bují čas, než začnou hovořit anglic-
ky, tak i vašim dětem dejte dostatek 
času a netlačte na ně. Téměř všichni 
studenti cizích jazyků zpočátku pro-
cházejí tzv. “tichým obdobím“, než 
začnou sami od sebe hovořit. Přiro-
zeně, tiché období u dětí může být 
často velice dlouhé.

Poskytněte vašim dětem dostatek 
anglických materiálů, které je baví. 
Najděte nějaké dobré obrázkové 
anglické knihy, které se jim líbí, 
a čtěte jim v angličtině. Nesmíme 
však zapomínat ani na české knihy. 
Pro vývoj gramotnosti vašich dětí je 
velice důležité jim pravidelně před-
čítat v jejich mateřském jazyce!

4. Nikdy před vašimi dětmi nevy-
jadřujte zklamání, že na vás nehovo-
ří anglicky.

Učení se cizím jazykům by měla 
být pozitivní zkušenost. Pamatujte si, 
že se nejedná o žádný závod a není 
kam spěchat. Pokud vaše děti budete 
pravidelně seznamovat s angličtinou 
hravou formou, tak se budou na kaž-
dé další setkání s angličtinou těšit 
a postupně si získají tolik znalostí, že 
vás časem, většinou v nečekaných 

situacích, velice příjemně překvapí. 
Pokud na ně budete moc tlačit, tak 
na angličtinu zahořknou. Soustřeďte 
se pouze na pozitivní věci. Pochval-
te vaše děti za jejich snahu, ale moc 
nepřehánějte. Nechcete, aby si vaše 
děti myslely, že mluvit anglicky je 
něco neobyčejného. Chceme u dětí 
vyvolat pocit, že mluvit anglicky je 
naprosto přirozená věc a není žádný 
důvod se angličtiny bát.

“Co se naučíš s radostí a zábavou, 
naučíš se na celý život.“

Článek napsal: Devon Thagard, 
zakladatel Super Simple Songs

Přeložil: René Oulehla
(www.anglictina-zuzu.cz) 

Vám nabízí 
PSTRUH DUHOVÝ ŽIVÝ - 110,- Kč/kg  

(kuchaný pouze na  objednávku, min. 10 ks)  

Prodej krmiv pro plůdek, na výkrm a  pro sportovní 
rybolov za bezkonkurenční ceny!!!                      

    (pstruží pelety, halibuty s dírou i bez, krmiva pro kapra)  

Prodejní doba: Po – Pá 7-13hod. a So 9 – 13hod.
Kontakt:  +420 724 835 563, 
                +420 566 566 480

PSTRUHAŘSTVÍ  UJČOV

www.pstruharstvi-ujcov.cz
 Objednávky na www.pstruharstvi-ujcov-eshop.cz
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PRACOVNÍK/CE  PŘÍPRAVY VÝROBY
plánování a příprava výroby
práce s technickou dokumentací 
racionalizace a optimalizace výroby
POŽADAVKY:  
nástup ihned 
SŠ/VOŠ technického směru
praxe v oblasti přípravy výroby 2 roky
AJ/NJ na komunikativní úrovni
orientace v technické dokumentaci
práce na PC (MS Office) 
řidičský průkaz sk.B

ZABÝVÁME SE VÝROBOU 
ELEKTROMOTORŮ

Motivační dopis a životopis zasílejte na : andrea.krcilova@creusen.cz
Kontakt: Creusen Czech s.r.o., Nedvědice 120, 592 62, tel. 566566280, 
mob.724358723,  Andrea Krčilová DiS.

Společně pro všechny 
pozice nabízíme:

stabilní a perspektivní 
zaměstnání, zaškolení, 
možnost profesního růstu, 
možnost komunikace v cizím 
jazyce, odpovídající mzdové 
ohodnocení, zázemí zahraniční 
společnosti, příspěvek na 
stravování.

Výrobní společnost se sídlem v Nedvědici, okr. Brno – venkov, hledá do svého týmu 
spolehlivé zaměstnance na následující pozice:

KONTROLOR/KA  KVALITY
zajištění požadavků na jakost a kvalitu
práce s výpočetní a měřící technikou 
fyzická kontrola materiálu a výrobků
metodika v oblasti kontroly kvality
POŽADAVKY: 
nástup ihned 
SŠ/VOŠ technického směru
praxe v oblasti kontroly kvality 2 roky
AJ/NJ – znalost pro denní komunikaci
práce na PC (MS Office) 
řidičský průkaz sk.B

PRACOVNÍK/CE LOGISTIKY
koordinace přepravy mariálu a výrobků
vedení dokumentace 
spolupráce při inventarizaci
 spolupráce při vedení skladů
POŽADAVKY: 
nástup ihned 
SŠ/VOŠ technického směru
praxe v oblasti logistiky 2 roky
práce na PC (MS Office)
AJ/NJ – znalost pro denní komunikaci
výborné organizační schopnosti
řidičský průkaz sk. B, VZV výhodou

DØEVÌNÉ BRIKETY

PODZIMNÍ CENA DO 15.9.2011
z tvrdého døeva

1 PALETA 1 tuna - 4400,-Kè
balení 10 kg - 46,-Kè

Dolní Rožínka 59
Kontakt:

+420 566 551 183
+420 606 136 477

Možnost objednání dopravy
do 30 km ZDARMA. 
Cena dohodou a dle

odebraného množství.
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PREZENTUJTE SVOU FIRMU NA

21. 10. 2011 
od 10 do 16 hodin v KD Bystřice n.P.

BYSTŘICKÉM BYSTŘICKÉM 
VELETRHU VELETRHU 

VZDĚLÁVÁNÍVZDĚLÁVÁNÍ
Zájemci se mohou hlásit na e-mailu olga.konigova@bystricenp.cz
Termín uzávěrky přihlášek - 12.9. 2011
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 INZERCE

1/ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ V BYSTŘICI N. P. 
2/ KOUSEK SLOVÁCKA V ROŽNÉ 
3/ AGROFARMA V HABŘÍ 
4/ SOUSTAVA RYBNÍKŮ V ČERNÉM LESE  
5/ UMĚLÁ ZŘÍCENINA V LESE JIVÍNĚ 
6/ DŮLNÍ ZÁVOD R1
 

  7/ RYBNÍK ARGENTINA
  8/ ŽELEZÁRNY ŠTĚPÁNOV s.r.o. 
  9/ ZŘÍCENINA HRADU ZUBŠTEJN
10/ DÍLNA V PŘÍRODĚ NA VRCHOVÉ    
11/ HRAD PERNŠTEJN 

Pokud  bude mít účastník vyplněno:
a)  alespoň 4 rubriky, obdrží jednu volnou vstupenku do Westernového městečka Šiklův mlýn
b)  alespoň 6 rubrik, má nárok na jednorázový bezplatný hodinový vstup do krytého bazénu  

v Areálu sportu v Bystřici nad Pernštejnem
c)  minimálně 8 rubrik, postupuje do slosování cen: 

- jízdní kolo v hodnotě 5000,- Kč
- víkendový pobyt pro dvě osoby ve Slovácké chalupě v Rožné
- poukaz do restaurace Hos nce v Habří v hodnotě 500,- Kč 
- poukaz pro dvě osoby na jízdu v BVP se vstupem do Westernového městečka Šiklův mlýn zdarma 
- sfárání do hlubinného uranového dolu 1200 m v Dolní Rožínce v termínu dle domluvy 
- jezevčík – li nový čis č bot
- večeře pro dva lidi v hodnotě 500,- Kč na hotelu Skalský dvůr
- prohlídka vnitřku vodního díla Vír dle domluvyV

Ý
H

R
Y

Poznávejte s Vodomilem
zajímavá místa na Bystřicku

Poznávejte s Vodomilem
zajímavá místa na Bystřicku
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Pátý ročník výherní a poznávací akce v období od 23. 4. do 30. 10. 2011, 
bude zahájen současně s otevřením dílny v přírodě 
a Bystřických zastavení na Vrchové za Karasínem.

Do výherní poznávací akce je pro rok 2011 zařazeno 11 památek, pamě hodnos ,        
zajímavos  a turis ckých zařízení. Jsou to:

Bližší informace o podmínkách a výhrách této akce získáte v Turis ckém  
informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem, v obcích Mikroregionu Bystřicko  

a v ostatních zúčastněných lokalitách nebo na webových stránkách
www.bystricenp.cz


