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VÝSTAVA TOMÁŠE ROSSÍVÝSTAVA TOMÁŠE ROSSÍ

Dalším autorem z Vysočiny, který letošní léto vystavuje pozoruhodná díla 
v Městském muzeu v Bystřici,  je akademický malíř Tomáš Rossí. Vernisáž 
výstavy jeho rozměrných maleb i drobnějších kreseb se 7. srpna 2009 těšila 
velkému zájmu veřejnosti. Úvodní slovo pronesl PhDr. Josef Chalupa.

Text i foto: -HJ-

Letošní turistická sezóna vrcholí! 
Město Bystřice nad Pernštejnem uza-
vřelo grantový program „Za poznáním 
Zubří země“. Jeho poslední částí byla 
instalace informačních panelů ve všech 
městských částech. Tabuli s pěknými 
fotografi emi a textem o dějinách i sou-
časnosti, o památkách, zajímavostech 
a rodácích tak najdete všude v okolí 
Bystřice.

Do tisku právě míří brožura „Sedm 
divů Bystřicka, zajímavá místa 
v regionu“. Turisté a zájemci získají 
snad pěkně vypravený materiál, kte-
rý je nasměruje k více než padesátce 
atraktivit našeho kraje. Každá taková 
zajímavost je představena stručným 
textem a barevnou fotografi í. V bro-
žuře najdete i pořadí loni tolik úspěš-
né ankety „Sedm divů Bystřicka“. 
Fotografi e kolektivu autorů dopro-
vodil textem Hynek Jurman, grafi cké 
úpravy a sazby se ujala fi rma PRO-
DUCTION 24 s.r.o.

-HJ-

Už 13. ročník populárního cyklistického závodu VYSOČINA 2009 opět 
zavítal do našeho města. Start i cíl byl tentokrát na ulici Rudolfa Vaška 
a v pěkném závodě vyhrál František Paďour, který právě u nás rozhodl 
i o celkovém vítězství. Více najdete na straně 10.                   Text i foto: -HJ-

NOVÁ PUBLIKACENOVÁ PUBLIKACE
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Touto rekonstrukcí došlo k rozší-
ření areálu o víceúčelové hřiště o ve-
likosti 40 x 20m. Na atletický ovál 
byl položen tartan. Dominantou areá-
lu je umělá tráva na fotbalovém hřišti 
o velikosti 70 x 45m. Slavnostní otevře-
ní zrekonstruovaného hřiště proběhne 
8. září 2009. Modernizace byla realizo-

Modernizace atletického stadionuModernizace atletického stadionu

vána ze 70% dotace Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, 30% z rozpočtu 
města. Celkové výdaje modernizace 
byly takřka 30 milionů korun českých. 
Patronem areálu je trojnásobný mistr 
světa v desetiboji Tomáš Dvořák.

Radek Vojta
manažer projektu

VÝVOJ STAVBY 

V řínu roku 2008 byly zahájeny práce na rekonstrukci školního hřiště při 
ZŠ Nádražní Bystřice nad Pernštejnem z roku 1971. Slavnostní poklepání 
základního kamene proběhlo dne 14. 10. 2008 za přítomnosti trojnásobného 
mistra světa Tomáše Dvořáka.

 14. 10. až 31. 12. 2008
• komunikace pro příjezd na staveniště 
• oplocení staveniště 
• výkopy sond, stávajících inženýrských sítí 
• skrývky ornice, sejmutí ornice 
• demontáže pevných ploch, likvidace sutí 
• kanalizace – připojení na stávající kanalizaci 
• přeložky inženýrských sítí
• stavba zastavena – zpracování projektové dokumentace 
 polohopisného posunu hřiště
• rozvody elektro, veřejné osvětlení 
• vykácení topolů a likvidace dřevní hmoty 
• zemní práce, hrubé terénní úpravy 
• kanalizace, výkopy, montáž 
• demontáže stávajících zařízení 
• bednění a betonáže opěrné zdi u víceúčelového hřiště

  5. 1. 2009 – 18. 3. 2009
• od 8. 1. do 26. 1. práce přerušeny z důvodů tvrdých zimních podmínek
• demontáž oplocení 
• výkopy bednění a výztuž základových patek pro osvětlení 
   a sportovní vybavení (basketbalové koše)
• demontáž laviček 
• prohlídka stávajících sloupů VO 
• z důvodu nepříznivého počasí práce na stavbě přerušeny, na dílnách se 

vyráběly zámečnické výrobky pro stavbu.
• zemní práce, hrubé terénní úpravy 
• výkopy bednění a výztuž základových patek pro osvětlení 
    a sportovní vybavení (basketbalové koše) 
• kanalizace, výkopy, montáž

19. 3. – 30. 4. 2009
• chodníky a plocha pro kompostéry u školních dílen 
• dokončení přeložek inženýrských sítí 
• výkopy a montáž drenáží na velkém i malém hřišti
• práce na drenážích 
•  drenáže na velkém a malém hřišti 
•  montáže elektroinstalací 
•  obrubníky, chodníky a pískoviště v prostoru mateřské školky 
•  veškeré konstrukce a instalace zabudované do země pro dokončení hru-

bých terénních úprav 
•  první konstrukční vrstvy štěrku na velkém i malém hřišti, rozprostření 

a hutnění 
•  montáž oplocení ulice Beránka

   2. 5. – 30. 5. 2009
• konstrukční vrstvy odvodnění – štěrky po jednotlivých vrstvách, rozprostírání 

a hutnění, příprava ploch pod umělé sportovní povrchy 
• montáže obrubníků na sportovních plochách, pro chodníky kolem víceúčelové-

ho hřiště, montáž zámkových dlažeb ploch a chodníků u víceúčelového hřiště 
• konstrukce v zemi – základy pro sportovní vybavení, základové patky pro 

oplocení, pro sloupy veřejného osvětlení 
• postaveny sloupy osvětlení atletického oválu 
• zahájení rekonstrukce schodiště
• montáž elastických podkladů pod umělý trávník 
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• obrubníky a plochy sektoru skoku do dálky 
• montáže konstrukcí zvýšeného oplocení 
• konstrukce přístupových chodníků a pevných ploch – obrubníky 

a zámkové dlažby 
• zemní práce pro konečné úpravy ploch, rozprostření ornice a setí trávy
• montáž sloupů osvětlení víceúčelového hřiště

1. 6. – 14. 6.2009
• položení umělých sportovních povrchů, koberce trávníku v celé plo-

še včetně lajnování 
• montáž PU podložky pod tartanové plochy víceúčelového hřiště 

a části atletického oválu 
• zemní práce pro konečné úpravy ploch, rozprostření ornice a setí trávy 
• montáže oplocení celého sportovního areálu 
• montáž schodiště 

15. 6. – 30. 6. 2009
• dokončení prací na umělém trávníku 
• tartanové povrchy atletického oválu a čekání na příznivé klimatické 

podmínky pro položení defi nitivních povrchů barevných na víceú-
čelovém hřišti a ploch tartanových na atletickém oválu 

• kompletní dokončení zámkových dlažeb chodníků, komunikací 
a pevných ploch 

• kompletní montáž sportovního vybavení - brány, branky, basketbalo-
vé koše, střídačky, tribuna 

• konečné úpravy ploch, rozprostření ornice a setí trávy, výsadba stromů 
• kompletní dokončení celé stavební části
• dokončení umělých povrchů sportoviště, stříkané povrchy atletické-

ho oválu, barevné tartanové povrchy víceúčelového hřiště a lajnování 
oválu i plochy víceúčelového hřiště

  23. 07. 2009
• V současné době jsou práce na modernizaci atletického stadionu již 

dokončeny. Předání stavby investorovi proběhne dne 28. 07. 2009.

Projekt „Modernizace stadionu“ spolufi nancoval z operačního 
programu ROP NUTS II Jihovýchod.
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POZVÁNKY, ZAJÍMAVOSTI 
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
  ZÁ�Í 2009 

Datum Název akce Místo Organizátor 

16. 8. – 4. 9. 2009 Výstava: Vyso�ina panoramatická rybníky 
Byst�icka a cesty k nim – M. Pe�áz, R. Zamazal

Galerie „Na Bahnech“ 
ve Víru 

Galerie „Na 
Bahnech“ ve Víru 

26. 8. 2009 Povídání a promítání s Tomášem Pale�kem  
v Hab�í - NOVÝ ZÉLAND Hostinec v Hab�í Hostinec v Hab�í 

28. 8. 2009 Tane�ní zábava se skupinou ARZENAL Rozsochy TJ Rozsochy

29. 8. 2009 Hasi�ské žákovské závody v požárním útoku o 
"Pohár starosty obce Rozsochy“

Rozsochy – fotbalové 
h�išt� SDH Rozsochy

29. 8. 2009 Tane�ní zábava se skupinou ARZENAL Veselí skupina Arzenal 

29. 8. 2009 Tradi�ní výlet se skupinou METAXA Byst�ice n. P., SK 
stadion skupina Metaxa 

30. 8. 2009 Tradi�ní Bartolom�jská pou�, od 10 hodin Rozsochy Obec Rozsochy 
30. 8. 2009 4. kolo Meziklubové sout�že St�elnice SSK St�elnice SSK 
4. 9. 2009 Tane�ní zábava se skupinou ARZENAL V�chnov skupina Arzenal 
4. 9. 2009 Odpolední diskotéka, od 15 hodin Kulturní d�m Kulturní d�m 

4. - 6. 9. 2009 Soust�ed�ní reprezentace žen ve florbalu Sportovní hala �FbU 

5. 9. 2009 Sout�ž o St�ítežského Hasíka, poslední závod v 
rámci D�tské hasi�ské ligy 2009, viz. str. 12 St�ítež, sport.areál Obec St�ítež a SDH 

St�ítež 
5. 9. 2009 Tane�ní zábava se skupinou ARZENAL K�ídla skupina Arzenal 

6. 9. 2009 P�ší pou� na Vranov u Brna (turistický oddíl) 
viz. Pozvánka str. 8

místo  srazu bude 
up�esn�no Orel 

8. 9. 2009 
Pravidelná sch�zka �len� Sdružení 
k�es�anských senior� regionu Byst�icko, od 14 
hodin 

Orlovna SKS + Orel 

8. 9. 2009 Seminá�: Renesance ch�ze aneb kolem Byst�ice 
s nordic walkingovými holemi, od 9.00 hodin M�stská knihovna M�stská knihovna 

8. 9. 2009 Výstava NARUBY 2 Kulturní d�m Kulturní d�m 

8. 9. 2009 Slavnostní otev�ení Atletického stadionu 
Tomáše Dvo�áka 

nový atletický stadion 
u ZŠ Nádražní M�sto Byst�ice n. P.

11. 9. 2009 Kinokavárna: Milioná� z chatr�e, od 18.30 
hodin Kulturní d�m Kulturní d�m 

11. 9. 2009 Animované pásmo pohádek, od 10 hodin Kulturní d�m Kulturní d�m 
11. – 13. 9. 2009 Soust�ed�ní volejbalist� Ku�imi Sportovní hala VO Ku�im 

11. – 13. 9. 2009 Výstava drobného zví�ectva areál SZeŠ �eský svaz 
chovatel�

12. – 13. 9. 2009 Pohárový turnaj ve florbalu muž� Sportovní hala ASK Byst�ice n.P. 
14. 9. 2009 Vzpomínkové setkání u sochy T. G. M. socha  T. G. M. viz. pozvánka str. 11

15. 9. 2009 Skupina SCREAMERS – travesti show, od 
19.30 hodin Kulturní d�m Kulturní d�m 

17. 9. 2009 Zahájení kurzu tane�ní a spole�enské výchovy 
pro mládež, od 18.30 hodin Kulturní d�m Kulturní d�m 

17. 9. 2009 D�tské divadelní p�edstavení: 
�ervík Ji�ík a sv�tluška Liduška, od 10 hodin  Kulturní d�m Kulturní d�m 

18. 9. 2009 Tane�ní zábava se skupinou ARZENAL Rozsochy skupina Arzenal 
19. 9. 2009 Turnaj ve florbalu Sportovní hala ZŠ Horní Brno 

20. 9. 2009 Slavnostní p�edstavení a požehnání obecních 
symbol� ve Velkých Janovicích Velké Janovice Obec Velké 

Janovice 

22. 9. 2009 Koncert KPH: Recitál K. Košárka – klavír 
Gershwin – Martin�, od 19.30 hodin Kulturní d�m Kulturní d�m 

25. 9. 2009 Tane�ní zábava se skupinou ARZENAL Píse�né skupina Arzenal 

26. 9. 2009 Pravidelná sch�zka �len� Asociace náhradních 
rodin, klubu Byst�ice n. P., od 14 hodin Orlovna ANR �R, klub 

Byst�ice n. P. 
26. 9. 2009 Turnaj ve florbalu Sportovní hala ASK Byst�ice n. P.
27. 9. 2009 Turnaj ve florbalu Sportovní hala ASK Byst�ice n. P.
27. 9. 2009 Zápasy v házené muž� a žákyní Sportovní hala Sokol Byst�ice n. P.

do konce zá�í Výstava: Malba - Tomáš Rossí M�stské muzeum M�stské muzeum 
do konce zá�í Výstava: Brána nad�je - Jind�ich Štreit M�stské muzeum M�stské muzeum 

20. 8. – 18. 9. 209 Výstava: Tvá�e a ruce Ji�í Plieštik, Tomáš 
Smetana 

Galerie ve Stodolní, 
Nový Jimramov 

Galerie ve Stodolní, 
Nový Jimramov 

16. 8. – 5. 9. 2009 Výstava obraz� Jaroslava Mat�jky a výstava Galerie Sn�žné Galerie Sn�žné 
Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Staré hasičské auto domanínského 
sboru defi nitivně dosloužilo. Tatrovku 
vyrobenou v roce 1954 převzal pan 
Prosecký, aby se z ní po nezbytných 
opravách stal exponát do jeho muzea.

Samospráva zve občany všeho 
věku z Domanína a okolí v sobotu 
29. srpna do kulturního domu, kde od 
17 hodin proběhne dětská diskotéka, 
která následně přejde v sousedskou 
zábavu s reprodukovanou hudbou.

Zdeněk Skula, 
předseda samosprávy

Z jednání místní
 samosprávy v Domaníně

V neděli dne 2. srpna 2009 se usku-
tečnil v minulých číslech Bystřicka avi-
zovaný půldenní zájezd do romantické 
Trenkovy rokle a po dalších krásách 
Bystřicka. K odjezdu, který byl naplá-
nován na půl osmou ráno z autobu-

Podívali jsme se do Trenkovy rokle
sového nádraží v Bystřici n. P., se nás 
sešlo 44 zájemců včetně průvodce Ing. 
Jurmana. Další dva účastníci nastupo-
vali v Nedvědici. Z Nedvědice jsme 
zamířili směrem na Sejřek a Draho-
nín. V průběhu cesty nás Ing. Jurman 

informoval o 
různých za-
jímavostech 
okolí, které 
jsme míjeli. 
První zastáv-
ka vedla do 
Trenkovy rok-
le, kde na nás 
čekal příkrý 
sestup do údo-

lí říčky Loučky. Byla to sice náročnější 
cesta, ale rozhodně stála za to. Nechy-
běly vodopády, fi xní lano ani trampský 
srub v poloze připomínající orlí hnízdo. 
Všichni jsme ale byli zdatní výletníci, 
kteří  bez sebemenších potíží sestoupili 
a poté zhlédli krásnou krajinu v malém 
kaňonu, kde se ukrýval známý vůdce 
pandurů baron Trenk. Po zdolání zpět-
ného strmého výšlapu z rokle jsme dále 
putovali do kostelíku ve vesničce Bukov 
a lesoparku Templ  vybudovaný v 18. st. 
hrabětem Mitrovským v Dolní Rožín-
ce, kde se ukrývá kamenný egyptský 
obelisk a chrámek osvícenství. Výlet 
za krásami našeho okolí jsme zakončili 
návštěvou kostela sv. Václava ve Zvoli. 

Zde nám pěkně pohovořil o architektu 
Santinim a další historii kostela zdejší 
pan farář Sporer a paní Pechová vy-
zkoušela nádhernou akustiku kostela 
zazpívanou písní. Před odjezdem jsme 
si ještě stačili prohlédnout honosné kos-
telní zvony a vyslechnout zajímavosti 
o jejich historii i současnosti. Dopoled-
ne nám rychle uteklo, navštívili jsme 
krásná místa a dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavých a užitečných informací. 

Pan Dvořák – řidič autobusu - nás 
v pořádku dovezl zase zpět do Bystři-
ce n. P. Tímto jemu i našemu průvodci 
Ing. Jurmanovi patří velké díky za vyda-
řený výlet po krásách našeho okolí.                                              

Terezie Slaná, Blanka Slaná

Sňatky
25.7.  Petra Fučíková 
           Michal Mareš
  8.8.  Vendula Fialová
           Jiří Nebola 

Narození 
ČERVEN 2009
23.6.   Dominik Pešta
27.6.  Tomáš Michael Jedlička

Jubilanti
ZÁŘÍ 2009
Jan Špaček   92 let
Ladislav Křížek Ing.  80 let
Božena Žváčková MUDr. 75 let
Jarmila Zámečníková   75 let
Jaroslav Vetešník   75 let
Miroslav Matuška   70 let
Marie Karasová   70 let
Bohumír Pečinka   70 let
Antonín Illek   70 let

Úmrtí
KVĚTEN 2009
28.5.  František Mazal
  1.6.  Rudolf Procháska
12.6.   Alois Samson
24.6.   Vladimír Pokorný
27.6.   Adolf Mareček
29.6.   Marian Maco
  4.7. Josef Macho
  7.7. Olga Škrabalová
12.7.   Františka Bukáčková
  4.8.   Marie Bednářová
12.8.   Jiljí Markel



Nákup tunelového mycího cen-
tra do výdejny jídel na ZŠ TGM

Již delší dobu řešíme neutěšený 
stav výdejny jídel na ZŠ TGM. 
Majetkový odbor vede soupis po-
třebných oprav a dalšího vybavení 
výdejny. V současné době je nutné 
pořídit tzv. mycí centrum – aby 
mohla výdejna dále sloužit provozu 
a navíc vyhověla požadavkům hy-
gieny. Po projednání s ředitelem ZŠ 
majetkový odbor prověřil nabídky 
jednotlivých výrobců gastro zařízení 
a společně vybrali výrobce ze Žďáru 
nad Sázavou a to AGR Gastro. Fi 
předložila nabídku na mycí cen-
trum požadovaného vybavení v cel-
kové ceně bez DPH 459.918 Kč.  
Je nutné, aby celé mycí centrum 
bylo instalováno v době prázdnin, 
kdy je omezený provoz výdejny, 
a ta byla připravena na nový školní 
rok. Protože nebylo v rozpočtu na 
rok 2009 počítáno s touto investicí, 
pan ředitel s fi rmou domluvil tzv. 
odloženou platbu. Mycí centrum 
bude instalováno, odzkoušeno a uve-
deno do provozu o prázdninách 
letošního roku a platba se uskuteční 
v lednu 2010, čili tuto investici 
zařadíme do rozpočtu na rok 2010. 
Investice bude součástí výdejny jídel 
a rozšíříme o ni nájemní smlouvu 
se ZŠ TGM. Rada města schválila 
pořízení mycího centra do výdejny 
jídel na ZŠ TGM v Bystřici nad 
Pernštejnem formou odložené plat-
by a ukládá vedoucí odboru fi nancí 
a OŽÚ zařadit  pořízení mycího  
centra do rozpočtu na rok 2010.

Účetní závěrka společnosti TS 
města, a.s.

Rada města ve funkci valné hro-
mady společnosti TS města a.s. 
schválila účetní závěrku za rok 
2008, která vykazuje za rok 2008 
zisk 6 132 703,73 Kč.

Schválení sochy na Atletický 
stadion Tomáše Dvořáka

Město Bystřice nad Pernštejnem 
vyhlásilo soutěž o návrh ztvárnění 
sochy na Atletický stadion To-
máše Dvořáka v Bystřici nad Pern-
štejnem. Do soutěže se přihlásili 
3 autoři: Miroslava Špačková, 
Pavel Hřebíček a Antonín Nový. 
Dne 25. května 2009 zasedla po-
rota a z předložených děl vybrala 
návrh pana Antonína Nového. Vítěz 
soutěže by měl obdržet dle podmínek 
vyhlášení soutěže fi nanční odměnu 
10.000,- Kč. Po uzavření soutěže 
byly vedení městu předloženy ještě 
dva návrhy, které zcela odpovídaly 
představě, tj. fi gurální ztvárnění 
sportovce v životní velikosti. Radě 
města byla předložena pro zhod-
nocení obě díla. Umístění sochy na 
atletický stadion je neuznatelnou 
položkou z dotace EU pro region-
ální rozvoj. Finanční náklady na 
zhotovení obou soch se pohybují 

Z rady městaZ rady města
v cenové kalkulaci 300.000,- až 
350.000,- Kč. Z tohoto důvodu byla 
rada města požádána o rozhodnutí, 
kterou ze dvou navržených  soch 
umístit na stadion. Rada města sch-
válila vyplacení fi nanční odměny 
ve výši 10.000,- Kč vítěznému 
dílu pana Antonína Nového. Rada 
města schválila umístění sochy od 
autora Milana Beneše na atletický 
stadion.

Pronájem pozemku
Na základě rozhodnutí rady 

města i zastupitelstva města byl 
vyhlášen záměr na pronájem  
pozemku část p.č. 3031/1 o výměře 
80 000 m2 v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem. Podmínkou pronájmu 
byl pronájem na dobu určitou 
15 let s možnou opcí. Minimální 
výše nájmu byla vyhlášena na 20 
Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude 
obsahovat infl ační doložku. Na 
vyhlášený záměr reagovala jediná 
fi rma – ENERGIE 3000 a.s., která 
ve svém návrhu  nájemní smlou-
vy tyto podmínky splnila. Rada 
města schválila pronájem části 
p.č. 3031/1 o výměře 80 000 m 23 
v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem 
za účelem výstavby fotovoltaické 
elektrárny  fi rmě ENERGIE 3000 
a.s. Nájemné 20 Kč/m2/rok + pod-
mínky uvedené v popisu.

Účetní uzávěrka společnosti 
Bystřická tepelná s.r.o.

Rada města ve funkci valné 
hromady společnosti Bystřická te-
pelná s.r.o. schválila účetní závěrku 
společnosti za rok 2008, která 
vykazuje za rok 2008 zisk ve výši 
1 024 524,50 Kč.

Připomínka k návrhu změny  
č. 6 ÚP sídelního útvaru Bystřice 
n. P.

Městský úřad Bystřice n. P 
odbor územního plánování a sta-
vebního řádu v současné době 
pořizuje pro město změnu č. 6 
územního plánu sídelního útvaru 
Bystřice n. P. V pondělí 15. 6. 2009
se konalo veřejné projednání 
návrhu změny č. 6., na kterém 
bylo možné podat k řešení návrhu 
změny č. 6 připomínky nebo 
námitky. Vzhleedem k tomu, že se 
objevily nové skutečnosti ohledně 
připravované výzvy k podávání 
žádostí o dotace v rámci Strate-
gických projektů kraje Vysočina, 
a to v jejím případném vypsání 
již na podzim 2009, do které by 
chtělo město podat žádost o dotaci 
na strategický projekt „Centrum 
zelených vědomostí“, je nutné do 
návrhu změny č. 6 dozařadit  no-
vou plochu – občanské vybavenosti 
část p.č. 3041/1 v k.ú. Bystřice 
n. P. o velikosti cca 5 ha, v které 
následně budou v rámci územního 
řízení umístěny aktivity projektu 

(skanzen, minizoo). Tato plocha 
je v současné době vedena jako 
rezerva občanské vybavenosti a ne-
ní zahrnuta do platného územního 
plánu jako plocha zastavitelná. 
Rada města vzala na vědomí nasta-
lou situaci a pověřila místostarostu 
Josefa Vojtu sepsáním připomínky 
k návrhu změny č. 6 územního 
plánu sídelního útvaru Bystřice n. P. 
a jejím předáním odboru územního 
plánování a stavebního řádu.

Ocenění Dechového souboru 
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

Starosta města informoval radu 
města o dalších úspěších, které 
dosáhl dětský Dechový orchestr 
ZUŠ. Tento soubor velmi úspěšně 
reprezentuje naše město nejen 
v rámci republiky, ale i v zahraničí. 
Starosta přednesl radě města návrh 
na udělení ocenění  tomuto souboru  
na přehlídce dechových souborů, 
která se uskutečnila v Bystřici nad 
Pernštejnem v neděli 14. 6. 2009. 
Rada města souhlasila s udělením 
Ceny starosty Dechovému orches-
tru ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem 
za dlouholetý kulturní přínos pro 
město Bystřice nad Pernštejnem 
a pověřila starostu města  předáním 
tohoto ocenění.

Výběrové řízení na projektanta 
na Centrum zelených vědomostí

Centrum zelených vědomostí 
bylo předběžně zařazeno mezi stra-
tegické projekty kraje Vysočina. 
Podle posledních informací bude 
tato výzva vypsána na podzim 
letošního roku, což samozřejmě 
vyžaduje projektovou přípravu. 
Aby projektová příprava byla 
uznatelným nákladem dotace, je 
nutné výběrové řízení na archi-
tekta. Výběrové řízení by provedla 
Agentura Petronius, se kterou jsme 
již spolupracovali při BUENu. 
Výběrové řízení proběhne v sou-
ladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, použité 
řízení bude otevřené řízení podle 
§ 21 a § 27 jmenovaného zákona. 
Vzhledem k tomu, že podmínkou 
pro podání žádosti o dotaci je vy-
dané územní rozhodnutí, je potřeba 
soutěžit zejména dokumentaci 
k územnímu rozhodnutí (DUR) 
tak, aby bylo možné podat žádost 
o dotaci na podzim. Město očekává 
následující věcný a fi nanční rozsah 
výběrového řízení: 

Architekt zpracuje tyto výkon-
ové fáze (etapy práce architekta): 
a) provedení profesních výkonů pro 
přípravu zazakázky, b) provedení 
profesních výkonů pro zpracování 
návrhu/studie pozemní stavby, 
c) provedení profesních výkonů pro 
zpracování a sestavení dokumentace 
k návrhu na vydání územního ro-
zhodnutí o umístění pozemní stav-
by. Základ pro nabídku očekáváme 

výpočet odměny práce architekta 
podle Honorářového řádku České 
komory architektů (ČKA). Kvalita 
práce a předané dokumentace bude 
odpovídat minimálně Standardu 
profesních výkonů /výkonové fáze/ 
základní výkony při zpracování 
a projednání projektu obnovy 
nemovité památky (pozemní stavby 
včetně zahrady) a související do-
kumentace. Rada města schválila 
vypsání výběrového řízení na 
projektanta na Centrum zelených 
vědomostí.

Rozdělení fi nančních příspěv-
ků z grantu rozvoje kultury na 
2. pololetí 2009

Rada města Bystřice n. P. schváli-
la návrh komise kultury na přidělení 
příspěvků z grantu rozvoje kultury 
ve městě: Mgr. Musil Zdeněk – 
„Pojďte s námi za památkou,…- 
ve výši 13.500 Kč, Orel jednota 
– celostátní oslavy Kroměříž – ve 
výši 7.000 Kč, Matušková Monika 
– výstava „S veterány do 50. let“ – 
ve výši 5.000 Kč, Baxantová Hana 
– módní přehlídka „Čtvero ročních 
období“ – ve výši 5.000 Kč, SRPDŠ 
při ZUŠ – akordeonová soutěž Po-
prad – ve výši 10.000 Kč, Muzejní 
a vlastivědná společnost v Brně 
– příspěvek na časopis VVM – ve 
výši 5.000 Kč.

Rada města zamítla žádosti 
o fi nanční příspěvek z grantu ro-
zvoje kultury: SRPDŠ při ZUŠ 
– DPS Studánka – natočení hudeb-
ního CD – 24.000 Kč, SRPDŠ při 
ZUŠ – pronájmy sálů KD na kon-
certy dechového orchestru – 8.500 
Kč, Rada města požaduje prove-
dení kontroly čerpání poskytnutých 
příspěvků včetně zdokladování 
a předložení účtů,které dokladují 
celkovou fi nanční částku poskytnu-
tou na celou akci.  

Projektová příprava kanalizací 
a vodovodů

V půlce roku již začíná příprava 
na rok příští, což se týká i projek-
tování rekonstrukce vodovodů 
a kanalizací. Po projednání s našimi 
odbory majetkovým a bytového 
hospodářství byly naše představy 
dojednány se zástupci VAS a Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko, 
z čehož vyplynula nutnost projek-
tové přípravy. Rada města schválila 
pořízení této projektové dokumen-
tace: rekonstrukce kanalizace ul. 
Na Skřipci - 164,5 m, rekonstrukce 
kanalizace sídliště I: ul. Lipová 1 
– 110 m, - ul. Lipová 2 – 80 m, ul. 
Jívová – 125 m, ul.Topolová – 85 m, 
rekonstrukce kanalizace ul. Okružní 
– návrh řešení, rekonstrukce vodo-
vodu u Nádražní – Suchý kopec 
– 197 m, novostavba vodovodu 
a novostavba kanalizace přes silnici 
I/19, dokumentace  pro stavební po-
volení kanalizace Domanínek. 
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Pojmenování ulice – Strojírenská
V současné době se buduje nová 

komunikace na ul. Průmyslová, na 
které bude v budoucnu možné vy-
budovat další sídla fi rem. Z tohoto 
důvodu je vhodné nové pojmenová-
ní pro novou ulici. Rada města do-
poručila zastupitelstvu schválit nový 
název ulice Strojírenská. Zastupitel-
stvo města Bystřice nad Pernštejnem 
rozhodlo v souladu s ust. § 84 odst. 
2 zákona o obcích s účinností od 
1. 7. 2009 o názvu nově vybudované 
ulice „Strojírenská“ navazující kol-
mo na ulici Průmyslová.

Souhlas s přijetím revolvingo-
vého úvěru

Při podpisu smlouvy na revitali-
zaci náměstí fi  DIRS, se fi rma zavá-
zala, že převážná většina investice 
bude provedena v roce 2009. Zkrátí 
se realizace revitalizace náměstí 
a provoz bude obnoven o půl roku 
dříve, než se plánovalo při sestavení 
rozpočtu na rok 2009. Tím pádem 
bude převážná část investice pro-
fi nancována v roce 2009. Celkový 
investiční výdaj v roce 2009 bude 
tedy činit 85 860 tis. Kč. Město je 
postaveno před skutečnost, že po-
třeba fi nancí bude v určité chvíli 
III. čtvrtletí 2009 - 101 102 tis. Kč. 
Tuto částku pokryje město z vlast-
ních zdrojů dle předpokladu ve 
výši 46 102 tis.Kč, zbývající část 
se musí pokrýt z úvěru, který bude 
čerpán dle potřeby od srpna 2009. 
Byl zvolen revolvingový úvěr, kde 
by hranice čerpané částky byla 
55 mil. Kč. V květnu 2009 se upřes-
nil harmonogram revitalizace ná-
městí a tím i potřebných plateb. Při 
realizaci se předpokládá, že příjem 
dotace bude v listopadu 2009 ve 
výši 17 568 tis. Kč, další část dota-
ce 29 157 tis. Kč a 5.386 tis. Kč při-
jmeme v roce 2010. Následně na to 
město 19. 5. 2009 vypsalo výběrové 
řízení na poskytnutí překlenovacího 
a investičního úvěru. Zastupitelstvo 
města Bystřice nad Pernštejnem 
schválilo zřízení revolvingového 
úvěru ve výši 55 mil. Kč a součas-
ně zmocňuje statutárního zástupce 

Ze zastupitelstva městaZe zastupitelstva města
- starostu města Ing. Pačisku k uza-
vření úvěrové smlouvy.  

Změny č. 6 územního plánu 
sídelního útvaru Bystřice n.P.

Na základě schváleného návr-
hu zadání změny č. 6 územního 
plánu sídelního útvaru Bystřice 
nad Pernštejnem a projednané-
ho návrhu změny č. 6 na společ-
ném jednání s dotčenými orgány 
a na veřejném jednání s veřejností 
předložil odbor územního pláno-
vání a stavebního řádu zastupitel-
stvu města ke schválení změnu č. 
6, která obsahuje tyto dílčí změny: 
6.01 změna křižovatky silnic I/19 
a II/357 - lokalita u Penny marketu, 
6.02 změna křižovatky silnic I/19 
a II/388 - lokalita u ČOV, 6.03 změ-
na plochy veřejné zeleně a bydlení 
na plochu pro občanské vybave-
ní (garáže) v proluce na Černém 
vršku, 6.04 návrh propojení Síd-
liště I. a klidové zóny podél řeky 
Bystřice k Domanínku pěší trasou 
a cyklostezkou. Zastupitelstvo 
města neschválilo návrh změny 
č. 6 územního plánu sídelního 
útvaru Bystřice n. P. a vrátilo jej 
pořizovateli k opětovnému projed-
nání s tím, že požádalo do změny 
č. 6 územního plánu sídelního 
útvaru Bystřice n. P. zařadit připo-
mínky (Město Bystřice, Bohumír 
Dostál)  uvedené v Návrhu na vy-
dání změny č. 6 územního plánu 
sídelního útvaru Bystřice n. P.

Smlouva o společné správě lesa 
Holotín

Lesní majetek Holotín je v podí-
lovém spoluvlastnictví obcí Dalečín, 
Písečné a města Bystřice nad Pern-
štejnem. Celková výměra lesa je 108 
ha. Obce tento majetek spravují na 
základě smlouvy o společné sprá-
vě lesa Holotín ze dne 15. 2. 1993. 
V roce 2008 byla zvolena nová les-
ní komise a jejím prvotním úkolem 
bylo vypracovat novou smlouvu 
a tím upřesnit práva a povinnosti 
obcí. Zastupitelstvu byl předložen 
návrh nové smlouvy, která nabude 
platnosti po schválení v zastupitel-
stvech jednotlivých obcí v nejbližší 

možné době a po podpisu zúčast-
něných stran. Poté bude následovat 
uzavření nájemní smlouvy s LSO 
s.r.o, která je správcem lesního ma-
jetku Holotín. Zastupitelstvo města 
Bystřice nad Pernštejnem schválilo 
Smlouvu o společné správě lesa 
„Holotín“.

Majetkové převody   
Zastupitelstvo města schválilo zří-

zení věcného břemene ve prospěch 
fi rmy E.ON Distribuce a.s. spočí-
vající v právu uložení kabelového 
vedení NN a jeho údržby a oprav na 
p.č. 3058/46,3058/47 v k.ú. Bystřice 
nad Pernštejnem. Věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a úplat-
ně za jednorázovou úplatu ve výši 
2000 Kč+ DPH.

Zastupitelstvo města schválilo 
prodej p.č. 472/2 o výměře 67 m2 
vk.ú. Domanín manželům Dundál-
kovým. 

Zastupitelstvo města schváli-
lo bezúplatný převod p.č. 1186/2 
o výměře 1 105 m2 v k.ú. Doma-
nín z majetku Kraje Vysočina 
do majetku Města Bystřice nad 
Pernštejnem.

Zastupitelstvo města schválilo 
souhlasné prohlášení mezi Městem 
Bystřice nad Pernštejnem a ČR- 
Pozemkový fond. Souhlasné pro-
hlášení uznává vlastnictví pozemků 
pro ČR- Pozemkový fond v K.ú. 
Lesoňovice p.č. dle PK 447, 446, 
476, K.ú. Bratrušín p.č. 41/6, 41/14, 
54/10. K.ú. Domanínek p.č. 83/2, 
86, 94, 107/4, 107/6, 107/11, 110/2, 
113, 136/9, 142/7, 142/9, 142/16, 
142/18, 158/7, 158/9 . K.ú. Dvořiště 
4/2, 26/2, 162/10, 345, 370/2.

Zrušení členství ve sdruženích 
SOV a ESOM

Sdružení obcí Vysočiny – SOV 
bylo založeno a zapsáno v rejstříku 
Krajského úřadu Vysočina v roce 
2000. Po schválení zastupitelstvem 
města Bystřice n. P. se město stalo 
řádným členem s povinností platby 
členských příspěvků. Pro rok 2008 
byl tento příspěvek 61 481 Kč čili 
7,- Kč/obyvatele. 

SOV je přirozeným partnerem 

kraje Vysočina, kdy zástupci obcí 
mají možnost komunikovat s kra-
jem o tom, co je pro jejich obyvatel-
stvo potřebné. Po 9 letech činnosti 
sdružení obcí „uvažuje o možnosti 
pravidelných setkání, kdy by zá-
stupci kraje diskutovali o aktuálních 
problémech. Členem SOV je 104 
obcí kraje Vysočina – to je 57,31 %
z celkového počtu obcí. Sdružení 
se schází 2x ročně, ve stanovách je 
povinnost zasílat členům přehled 
hospodaření. V současné době jako 
jedinou činnost nabízí obcím mož-
nost spolupráce s reg. agenturou za 
účelem zpracování žádosti o dotace 
– možnost částečného fi nancování 
zpracování žádosti. 

Výsledky činnosti sdružení ne-
jsou viditelné, proto bylo navrženo 
zrušení členství v SOV.

Energetické sdružení obcí jižní 
Moravy – ESOM bylo založeno 
v roce 1994 a zapsáno v rejstříku 
Jihomoravského kraje. Po schválení 
zastupitelstvem města Bystřice n. P. 
se město stalo řádným členem s po-
vinností platby členských příspěvků. 
Pro rok 2008 byl tento příspěvek 
4 827,- Kč čili 0,55 Kč/obyvatele .

Základní činností ESOM je za-
jišťovat výkon funkce akcionáře 
na valných hromadách společnos-
ti Jihomoravská plynárenská a.s., 
a všem členským obcím zasílat in-
formace o jejich průběhu a výsledku. 
Pro město Bystřice je tato činnost 
bezpředmětná, valných hromad JMP 
se účastníme jako vlastníci akcií. 

Dále sdružení jedná s poslanci 
Parlamentu ČR o odstranění rozpo-
ru mezi zájmy distributorů energií a 
odběratelů energií. Chtějí odstranit 
diskutabilní poplatky za připojení 
a dodávky energie a povinnost úhra-
dy nákladů na zřizování přípojek.

Dále sledují problematiku investic 
obcí do plynárenské infrastruktury 
a v návaznosti na dosahované hos-
podářské výsledky spol. JMP a.s. 
prosazovat úpravu výše nájemného. 
Zastupitelstvo města Bystřice nad 
Pernštejnem schválilo záměr ukon-
čit členství v SOV a ESOM.

Vážení spoluobčané,
nikdy jsme netajili snahu srovnat 

nájemné v Bystřici nad Pernštejnem, 
protože komerční nájemné, které je 
stanovováno při novém přidělování 
bytů, je pro jejich nájemce diskrimi-
nační. Stále však velká většina oby-
vatel našeho bytového fondu bydlí 
v bytech s regulovaným nájemným. 
Vznikají tím paradoxní situace, kdy 
na jednom patře v jednom domě 
jsou dva identické byty, které se liší 
v měsíčním nájemném až o stovky 
korun. Markantní je to u mladých 
partnerů, kteří se zařizují, zakláda-
jí rodiny, mají děti a někteří jsou 
postiženi ztrátou zaměstnání. 

Pro rok 2010 můžeme zvýšit 
regulované nájemné jednostran-
ně. Dle zákona je to rok poslední, 
a proto jsme se rozhodli tohoto kroku 
využít. Jsem si vědom, že se jedná 
o ne právě populární opatření, ale 
z hlediska majitele bytů je to opat-
ření nezbytné. Chtěl bych vás ujistit, 
že všechny prostředky, které budou 
vybrány navíc, se budou zpět vracet 
do bytového fondu. Byty jsou naší 
velkou prioritou, a proto bychom rádi 
urychlili rekonstrukce výtahů, vý-
měny oken a úpravy fasád. Budeme 
jednat o doplnění sedlových střech 
na našich panelácích, budeme pokra-
čovat v budování nových komuni-

O úpravě nájmů v našem městě
kací, rekonstrukcí parkovacích míst 
a v celkovém zlepšování prostředí 
bytových domů. V posledních letech 
jsme do těchto úprav vložili téměř 
100 milionů korun. 

Podle velikosti bytu toto opatření 
dopadne na každého jinak. Například 
nájem v bytě o velikosti 2+1 se zvýší 
o 565,- Kč měsíčně. Cena nedosáh-
ne úplného dorovnání s komerčním 
nájemným, ale bude se mu již velmi 
podobat. Pokud nedojde k výrazným 
změnám nebo událostem, nájemné 
by se nemělo v příští letech zvyšovat. 
Děkujeme za pochopení.                                    

   Za vedení města, 
Karel Pačiska - starosta
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ŠKOLSTVÍ, POZVÁNKY

V y u č o v a n é   o b o r y

Robátka od čtyř do 18 měsíců dítěte, společně s rodiči působení 
na smyslové a hudební vnímání dítěte

První krůčky k hudbě od dvou do čtyř let, rozvíjení hudebnosti
  písněmi, hrou na rytm. a melod.nástroje, hudebně pohy-

bovými činnostmi aj.   
Rytmické krůčky navazující předškolní program, rozvoj hud.představivos-

ti, základy hudební nauky, hra na fl étnu, rytm. a melod. 
nástroje aj. 

Zobcová fl étna pro děti od šesti let, mládež a dospělé sopránová a altová 
fl étna dále možnost společné výuky rodiče a děti 

Keyboard  FKK klávesy  propracovaná metodika hry od šesti let
Keyboard  FK propracovaná metodika hry s možností vlastní tvorby od 

osmi let, mládež a dospělé 
Zpěv (pop-rock zpěv) pro děti od osmi let, mládež a dospělé  intonační čistota, 

zpěv na mikrofon, vokální skupiny
Akustická kytara od osmi let, mládež a dospělé

Příprava na hudební obory středních a vysokých škol

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

oznamuje svým žákům a jejich rodičům,

že  školní rok 2009 / 2010  bude zahájen
v úterý 1. září 2009 v 8.00 hodin.

Žáci si v tento den přinesou psací potřeby a přezůvky.
Po uvítání a předání informací o organizaci výuky v novém 

školním roce budou moci odejít domů.

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku 
proběhne

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

Jedny prázdniny – a život se úpl-
ně změní. Včera hračky v mateřin-
ce, za pár dní aktovka na zádech. 
Z malého předškoláka je rázem 
školák, který přichází do první třídy 
plný dojmů z prázdnin a také chuti 
poznat, co mu přinese jeho první 
školní rok.

Žádný z našich letošních prvňáč-
ků však nebude ve „velké“ škole 
poprvé – všichni již v zimě úspěšně 
absolvovali zápis do základní školy, 
navštívili školu se svými „mateřin-
kovými“ paními učitelkami, s rodiči 
se byli ve škole podívat v rámci dnů 
otevřených dveří. Asi nejvíce zatím 

Z mateřinky do základní školy …

oznamuje svým žákům a jejich rodičům
Školní rok 2009 – 10 začíná i v ZUŠ dne 1. září 2009. 
Přípravná hudební výchova zahájí školní rok ve středu 2. 9. 2009 v 15°° 

hodin v sále školy první schůzkou s rodiči nově přihlášených dětí, na které se 
bude možné seznámit s rozvrhem a celou organizací výuky a studia na ZUŠ. 
Podobná schůzka s rodiči nových žáčků výtvarného oboru se uskuteční ve 
čtvrtek 3. září v 15.00 hodin v učebně výtvarného oboru.

Žáci hudebního oboru ZUŠ se přijdou zapsat na termíny hudebních nauk 
do třídy přípravné hudební výchovy a hudební nauky (případně do ředitelny 
školy) v prvních dnech školního roku, vždy od 13 do 16 hodin. Ke svým 
učitelům hlavního oboru potom ve stejné době, případně dle domluvy s nimi. 
Přineste si s sebou rozvrh z vaší ZŠ nebo SŠ.

Domluva  rozvrhu a zahájení výuky na detašovaných třídách v Dalečíně, 
Jimramově, Štěpánově n. S., Dolní Rožínce a ve Strážku se uskuteční dle 
pokynů a informací vyučujících.

Budou – li mít vaše děti ještě nyní zájem o přijetí do ZUŠ, můžete je přihlásit 
a domluvit si schůzku  v ředitelně školy od 27. srpna 2009, dále také na telefonních 
číslech 566 552 210, 777 122 105, naše e-mailová adresa: zus.bnp@quick.cz. 

Všem žáčkům, učitelům a zaměstnancům ZUŠ přejeme úspěšný a poho-
dový nový školní rok.                            

Eva Bagarová, ředitelka ZUŠ

Základní umělecká škola 
v Bystřici nad Pernštejnem

školu poznali ti, kteří se již od jara 
účastnili pravidelných setkání a vý-
tvarných dílen klubu předškoláků 
ZŠ TGM „Pastelka“. Tato setkání 
byla příležitostí nejen k seznámení 
se s novým prostředím, ale i k navá-
zání kontaktů s budoucími spolužáky 
a svou první paní učitelkou. Zane-
dbatelné není ani to, že právě tato se-
tkání se stávají počátkem spolupráce 
naší školy s rodiči prvňáčků.

Vážení rodiče, dobře fungující 
spolupráce školy s rodinou je základ-
ním stavebním kamenem úspěšné 
výchovy a vzdělávání. Všechny děti 
potřebují věřit, že jsou pro nás dů-

ležité, že je máme rádi takové, jaké 
jsou, že respektujeme jejich osobnost 
a jedinečnost. My jako učitelé a vy 
jako rodiče chceme společně vycho-
vat z vašich ratolestí sebevědomé 
lidi, kteří v životě dokáží být ohledu-
plní a citliví k okolnímu světu, kteří 
si dokáží poradit v různých životních 
situacích, kteří ve svém budoucím ži-
votě obstojí a uplatní se. 

Postarejme se proto společně 
o radostný vstup vašich dětí do ško-
ly a pojďme společně rozvíjet a po-
silovat jejich pěkný vztah k učení, 
k sobě navzájem i k nám dospělým 
a ke světu vůbec.

Hana Nosková,
ZŠ TGM, Tyršova 409

 Byst�ice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 50

Školní rok 2009/10  -  zápis nových žáků 1. a 2. září  v 11.00 – 16.00 h. 
na www.yamahaskola.cz, tel. 603 827 735
- u p�ihlášených žák� možnost domluvy p�esného 
  termínu výuky osobn� nebo telefonicky

Z Á P I S   D O   H U D E B N Í   Š K O L Y    Y A M A H A

Orelští turisté  se v měsíci září pravidelně účastní poutních duchov-
ních slavností na Vranově u Brna. Vyrážejí sem samozřejmě vždy pěš-
ky a výchozí body a pěší trasa bývají každým rokem jiné, aby se výlet 
snad nestal jednotvárnou nezajímavou záležitostí. V neděli 6. září 
2009 pěší trasa začíná  v Brně – Řečkovicích a povede přes Mokrou 
horu – Útěchov na Vranov. Z Vranova pak do České na vlak. Dopra-
va do Řečkovic se uskuteční vlakem z Rožné, odjezd v 6.51 hod. Pře-
prava do Rožné bude  dořešena dodatečně, neboť poslední červnovou 
změnou jízdního řádu ČD byl ranní vlak mezi Bystřicí n.P. a Rožnou 
zrušen. Potřebné informace budou všem zájemcům včas poskytnuty 
obvyklým způsobem a vyhlášeny v hlášení MěÚ.

Kučerová M.

 

POZVÁNKAPOZVÁNKA

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ

Bystřice nad Pernštejnem pořádá ve dnech 11.-13. ZÁŘÍ 2009 
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
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Zubní pohotovost srpen – září 2009

29. 8. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem
30. 8. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město na Moravě

ZÁŘÍ
  5. 9. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou
  6. 9. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí
12. 9. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město na Moravě
13. 9. MUDr. Marcela Petrášová,  Studentská 7, Žďár nad Sázavou
19. 9. MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 22, Nové Veselí
20. 9. MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí
26. 9. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí
27. 9. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
28. 9. MUDr.Věra Prášková, Dolní Rožínka

Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.

Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových strá-
nách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní 
den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb) předem 
telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)

NON STOP POHOTOVOST

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

100 LET  ORLA
 vyzkoušet svoji zručnost a doved-

nost, ale i obratnost při plnění nej-
různějších úkolů. Bez sladké a věcné 
odměny neodešel žádný účastník. V 
neděli 9. srpna 2009  se v odpoled-
ních hodinách uskutečnilo slavnost-
ní žehnání rekonstruované Orlovny, 
následně pak s volnou prohlídkou 
všech prostor sloužících  sportovní 
činnosti. Celostátní oslavy  vrcholily 
v Kroměříži velkou slavnostní akcí v 
sobotu 22. srpna 2009 a byly zakon-

Letošní rok se stal pro celostátní 
organizaci Orla velmi významným, a 
to proto, že právě letos uplyne 100 let 
od založení této organizace. Během 
roku probíhají oslavy tohoto výročí 
ve všech župách a jednotách nejrůz-
nějším způsobem. Také bystřická 
jednota na počátku srpna uspořádala 
akce zaměřené k tomuto výročí. Pro 
děti a mládež bylo určeno soutěžní 
odpoledne v sobotu 8. srpna 2009 
na orelském hřišti. Děti si tu mohly 

Jistě si většina z Vás všimla, že se v Bystřici n.P. se postupně objevují nové 
kontejnery na separovaný odpad. Tyto jsou umísťovány na nově zbudovaná  
kontejnerová  stání. Každé toto kontejnerové stání bude obsahovat minimálně 
2 nádoby na plasty, 1 nádobu na papír a zvony na bílé a barevné sklo. Na str. 17 
je možno si připomenout, co do těchto nádob patří a co ne.  Pokud není člověk 
líný nebo hloupý, jistě této dnes široké možnosti třídění odpadu využije.

Celkem bylo pořízeno 110 ks žlutých kontejnerů na plasty, 55 ks modrých 
kontejnerů na papír, 55 ks zelených zvonů na barevné sklo a 25 ks bílých zvonů 
na bílé sklo.  Tyto kontejnery byly prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí spolufi nancovány z fondů EU.                                      TS města a.s.

Nové kontejnery na separovaný odpadNové kontejnery na separovaný odpad

(zdarma pouze pro ob�any m�sta Byst�ice n. P. a místních �ástí,  

neplatí pro živnostenský odpad) 

ZDARMA: 

Papír Každé první úterý v m�síci - svoz je provád�n z jednotlivých vchod� na 
Sídlišti I. a Sídlišti II, ostatní ob�ané ur�ený den mohou svázaný (nebo jinak 
vhodn� zajišt�ný papír proti úlet�m - krabice, taška apod.) odložit na 
stanovišt� popelových nádob. Možno též p�edem nahlásit umíst�ní 
telefonicky na tel. �ísle 566 552 595.  

Sklo Kontejnery na bílé a barevné sklo, p�ípadn� Sb�rný dv�r na ulici Vírská.  

Plasty Kontejnery na plasty (žluté zvony), p�ípadn� Sb�rný dv�r na ulici Vírská.   

Železo Každou první sobotu v m�síci - svoz je provád�n od stanovišt� popelových 
nádob. Železo je vhodné p�ipravit nejpozd�ji do 8 hod. V p�ípad�, že je 
t�eba p�i nakládání použít mechanizaci doporu�ujeme toto také p�edem 
telefonicky oznámit na TS (tel. 566 552 595).  

Bioodpad Sb�rný dv�r na ulici Vírská. Do bioodpadu je možno odložit veškeré 
kompostovatelné organické složky bez p�ím�sí (plasty, sklo a pod.), ve 
vhodné struktu�e(ne pa�ezy, zbytky celých ke��, tekuté a pod). V�tve 
(d�evo) - samostatn� na sb�rné místo u kotelny Sídlišt� II.  

Velkoobjemový 
odpad 

Sb�rný dv�r na ulici Vírská  

Fritovací oleje Sb�rný dv�r na ulici Vírská.  

Pneumatiky Sb�rný dv�r na ulici Vírská.  

Nebezpe�né 
odpady 

Televizory, zá�ivky, autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od barev, olej� a 
chemikálií - sb�rný dv�r na ulici Vírská  

ZA POPLATEK 

Stavební su� Skládka Bukov, Sb�rný dv�r na ulici Vírská, p�ípadn� dle dohody možno i 
jiné využití.  

 

Bližší informace obdržíte na TS m�sta a.s., tel. 566 552 595 

Sb�rný dv�r 
ulice Vírská 217, Byst�ice n. P. 

Telefon +420 566 552 595, 606 770 120 (Miroslav Šperling)
Odp. vedoucí Ludvík Šikula (tel.: 606 770 118) 
Provozní doba : pond�lí    9 - 17 hod. 

úterý        7 - 14 hod. 
st�eda      9 - 17 hod. 
�tvrtek       zav�eno 
pátek       9 - 17 hod. 
sobota     8 - 12 hod. 

Bližší informace obdržíte na  TS m�sta a.s., tel. 566 552 595
www.ts-bystrice.cz

�tvrtek       zav�eno 
pátek       9 - 17 hod. 
sobota     8 - 12 hod. 

čeny celostátní 
poutí na Sva-
tém Hostýně v 
neděli 23. srpna 
2009. Těchto 
akcí jsme se 
rovněž aktiv-
ně účastnili, v 
Kroměříži pak 
i prezentací v podobě hudebního vy-
stoupení.    

                         Kučerová M.
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Tuto Nerudovskou otázku museli ve stej-
né době jako Neruda řešit i bystřičtí radní. 
Nešlo sice o slamník, ale mnohem důležitěj-
ší, těžší a objemnější věc – o sousoší morav-
ských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Záha-
du prvotního umístění sousoší nevyřešil ani 
jeden z největších znalců bystřických dějin 
pan Bohuš Schwarzer, který pouze konsta-
tuje, že v roce 1892 bylo sousoší přemístěno 
na novou kamennou kašnu.

Kašna na náměstí měst není obvyklé mís-
to pro jejich umístění. Občas se tomu proto 
návštěvníci u nás podivují. Pomocí fotografi e 
z konce 19.století, o které jsme mluvili minu-
le v souvislosti se zmizelým domem a zachy-
cující dolní část náměstí, se pokusíme takovou neobvyklost objasnit. Nejprve je 
nutno se zmínit o důvodech vzniku sousoší. Začátkem 80. let 19. století vrcholily 
dvacetileté oslavy milénia příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Téměř 
žádná obec na Moravě se neobešla bez instalace jejich soch. Velkolepou událos-
tí byla připomínka 1000. výročí vysvěcení brněnské katedrály sv.Petra a Pavla 
v roce 1884. V té době přichází do Bystřice mladý kaplan Metoděj Hošek a ují-
má se úkolu organizace sbírky od občanů a zajištění výroby sousoší v sochař-
ském závodě E. Tomoly v Brně. Problém nastal zřejmě s umístěním sousoší, 
protože P. Hošek ještě 26. června 1886 (tedy deset dnů před jeho svěcením!!) 
vznáší písemně na „slavnou městskou radu uctivou žádost“, aby pro sousoší ur-
čila místo. Rozhodnutí rady, bylo-li vůbec nějaké, není známo. Pouze existuje 
záznam, že sousoší bylo vzápětí slavnostně posvěceno 5. července 1886. Záhada 
umístění se vysvětlila při zvětšení výše uvedené fotografi e.  Sousoší, jak ukazu-
je výřez fotografi e, stojí přímo před kostelem. Vypadá to, že se asi jiné vhodné 
místo nenašlo. A tam stálo až do roku 1892, kdy byla postavena nová kamenná 
kašna, jak dokazuje na ní vytesaný letopočet. K tomu je potřeba podotknout, že 
kašna na náměstí stála  od středověku, jak říkají záznamy v městských knihách. 
Do obrovského požáru města v roce 1841 zřejmě dřevěná, potom, jak je vidět z 
fotografi e oslav 300. výročí povýšení na město v roce 1880, zděná. Tím je dáno 
i datování staré, zažloutlé fotografi e mezi roky 1886 až 1892. Petr Dvořáček

Záhady starých fotografií II.Záhady starých fotografií II. 
Kam s nimi?



ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBYKNIHOVNA, OSTATNÍ

Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění letních dnů nabízíme našim čtenářům 

tento malý výběr, z knih zaevidovaných v průběhu měsíce 
července. 
Axworthy Michael Dějiny Iránu
Clavell James Šógun
Fröhling Ulla Byla jsem otrokyní v satanské sektě
Harrison Lisi Dívčí parta o prázdninách. Massie 

– módní policie
Kavčiak Vladimír Angolský pochod smrti
Kiyosaki Robert T. Do důchodu mladý a bohatý
Krumlovský Felix Běda ženám, kterým muži vládnou
Kunešová Zuzana Originální šperky z FIMA
Lahcene Meriem Stále na útěku
Lloyd John Kniha všeobecné nevědomosti o zví-

řatech
Mortenson Greg Tři šálky čaje
Procházka Jan Kočár do Vídně
Schenkel Andrea Jedlová samota
Špaňhelová Ilona Komunikace mezi rodičem a dítě-

tem
Večeřová Petra Židovské památky v Čechách, na 

Moravě, ve Slezsku
Vlasák Vladimír Folkaři
Vokolek Václav Neznámé Čechy. Posvátná místa 

středních Čech
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.

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376

Mobil: 723 521 892     Fax: 566 551 590
e-mail: knihovna@bystricenp.cz

www.knihovna.bystricenp.cz

Chůze je důležitou složkou lidského bytí. 
V poslední době se začíná pozornost městských 
správ, dopravních odborníků, architektů a urba-
nistů, lékařů a tělovýchovných pracovníků obra-
cet  k vylepšení podmínek pro chůzi, k odstraňo-
vání bariér a ke zlepšování bezpečnosti. Návrat 
chůze - nejpřirozenějšího pohybu člověka do 
každodenního života vítají i lékaři a tělovýchov-
ní odborníci. 

Češi podle statistik ujdou v průměru cca 
1 500 m. Optimální pro naše zdraví je ujít 
denně asi deset tisíc kroků, to je cca sedm 
kilometrů. Při rychlosti 4 – 5 km/hod to zna-
mená chodit necelé dvě hodiny denně. 

Pěší trasy jsou opět nejefektivnějším sporto-
vištěm. Lze na nich provozovat běžnou chůzi 
nebo chůzi se speciálními holemi nordic wal-
king (severská chůze, alpine walking, a pod). 

Co je to nordic walking?
Kolébkou nordic walkingu je Finsko. Z Fin-

ska, kde je nordic walking zařazen do školní 
tělesné výchovy, se tento sport začal šířit po 
Evropě a našel si cestu i přes oceán do USA, 
Austrálie a Japonska. Nordic walking má od 
roku 2000 svoji světovou asociaci (INWA) a po-
dle jejich údajů provozuje pravidelně severskou 
chůzi na celém světě víc než 800 000 lidí.

Nordic walking je technicky nenáročná pohy-

RENESANCE CHŮZE 
aneb KOLEM BYSTŘICE S NORDIC 
WALKINGOVÝMI HOLEMI

bová aktivita, při které dochází ke koordinaci 
nohou a paží spojenou s odrážením holemi. 
Při chůzi s holemi se do pohybu zapojují obě 
dvě hemisféry.

Dobře zvládnutá technika nordic walkin-
gu nám pomůže upravit držení těla a je při ní 
využívána práce 90 % svalů v těle. Pomocí 
chůze s holemi jsou namáhány svaly téměř 
celého těla a klouby dolních končetin jsou 
odlehčeny. Hodnoty tepové frekvence se po-
hybují v oblasti, ve které se dlouhé hodiny cí-
tíme dobře, a proto lze využít severskou chů-
zi pro pohyb lidí se zdravotními omezeními 
nebo pro redukci hmotnosti.
Jak nordic walking prospívá tělu?
• má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém,
• zvyšuje spotřebu kalorií,
• navozuje euforii a omezuje úzkostné stavy,
• má pozitivní vliv na pohybový aparát,
• pomáhá posílit hluboký stabilizační systém, 

vytvarovat lýtka, zpevnit hýžďové svaly a roz-
vinout trup,

• zvyšuje kreativitu a schopnost řešit problémy, 
zdokonaluje paměť.
Pokračování článku najdete na webových 

stránkách městské knihovny – www.knihov-
na.bystricenp.cz, případně je možné si článek 
vyzvednout v tištěné podobě v Městské knihov-
ně v Bystřici n. P. 
ODKAZY – více informací: www.cesa.vutbr.cz, 
www.nordicwalkingcentrum.cz, www.czech-
nordicwalking.com, www.walk21.com
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Mezinárodní etapový závod „Vysočina 2009“ proběhl od 6. do 
9. srpna v okolí Nového Města, Bystřice a Žďáru. Čtyři z pěti etap 
13. ročníku (včetně časovky) sice vyhrál Němec Friedemann, přesto 
mu to na celkové vítězství nestačilo. O žlutém trikotu totiž rozhodla 
bystřická etapa (4 okruhy na trase Bystřice-Vír-Veselí-Dalečín-Pí-
sečné-Bystřice), kterou vyhrál s více než tříminutovým náskokem 
František Paďour ze stáje Mix Whirpool. Už v minulých ročnících 
úspěšného závodníka tak oděl do žlutého bystřický starosta a Paďour 
už žluté tričko do konce závodu neodevzdal. Celkově zvítězil právě 
před Friedemannem s náskokem 1:39 min, třetí skončil Slovák Bro-
niš. Naši občané mohli na vlastní kůži prožít pěkný závod, který patří 
k největším domácím podnikům.                                   Text i foto: -HJ-

PAĎOUR ROZHODL V BYSTŘICI
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Oddělení pro dospělé a čítárna
Po, Čt 8.00 - 12.00
Út zavřeno
St, Pá 8.00 - 12.00     12.30 - 18.00

Oddělení pro děti
Po, St, Čt  12.30 - 16.00
Internetová studovna
Po, St, Pá     9.00 - 12.00     12.30 - 16.00
Út, Pá    9.00 - 12.00

Texty z Vysočiny a o Vysočině
OTOKAR  BŘEZINA 

(1868 - 1929) 

Velký český básník, esejista a mys-
litel, představitel symbolizmu. Jeho 
verše vycházejí z racionálního pozná-
ní, hromadí řetězce metafor a vynikají 
malebnou hudebností.

Vydal sbírky veršů Tajemné dálky (1895), Svítání na západě (1896), Větry 
od pólů (1897), Stavitelé chrámu (1899), Ruce (1901), knihy esejů Hudba 
pramenů (1903), Zrcadlení v hloubce (1924), Smysl boje (1925), Jediné dílo 
(1928). Několik sbírek zůstalo nedokončeno, řada knih (Skryté dějiny, 1967; 
Nové eseje ad.) a spousta výběrů (např. Eseje z pozůstalosti, 1968) vycházejí 
posmrtně.
Ke konci života dostal Březina státní cenu, byl jmenován čestným doktorem 
fi lozofi e i řádným členem České akademie věd a umění a dvakrát byl navrho-
ván na Nobelovu cenu.

PŘÍRODA

Hudbou hrály ukryté prameny a den můj k ní zpíval
svou píseň
na březích melancholických.
Smutek dávného žití, z něhož jsem vyšel, dech mi z vůní
a z hovoru stromů a z těžkého zvonění hmyzu nad vodami
a celá staletí ležela mezi mou rukou, jež trhala květy,
a jimi,
mezi mým zrakem a tajemným světem,
jenž tisíci tázavých pohledů v duši mou němý se díval.
Oblaky setměly západní slunce. A duše má ptala se větrů:
Jsou to oblaky přicházející nebo odcházející?
Odmlčely se větry, v poslušná zrcadla se shladily vody,
a hvězdy, jak ohně hasnoucí v studených
vlnách svítících moří,
vřely a šuměly nade mnou, neviditelné:
Světlo umírá jenom příchodem ještě většího světla,
ještě většího, většího světla.
(Větry od pólů, 1897) připravil -hj-



KULTURA

Pátek 4. září - velký sál KD - 15.00 
- 19.00
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Úterý 8. září – pátek 18. září – malý 
sál KD 
VÝSTAVA NARUBY 2

Modely aut z tvrdého papíru s ne-
uvěřitelnými detaily, kresby, obrazy 
a fotografi e. Ukázka dovednosti 
a umu bystřických spoluobčanů 
S. Horkého, B. Moučky a P. Fili-
pa. Výstava svým pojetím zdánlivě 
nesourodá a netypická, určená pro 
všechny generace.
Otevřeno: pondělí - pátek 9-11 hodin, 
13-17 hodin, neděle 14-17 hodin  
Vstupné: 5 Kč

Pátek 11. září – velký sál KD – 10.00
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

Pátek 11. září - velký sál KD - 18.30
KINOKAVÁRNA
MILIONÁŘ Z CHATRČE

Ocenění: Držitel 8 sošek Oscara, 
včetně té nejdůležitější, za nejlepší fi lm!
Hlavní hrdina Jamal Mali sedí v te-
levizním studiu naproti moderátorovi 
indické verze soutěže Chcete být mi-
lionářem a čeká na poslední otázku, 
která jej dělí od pohádkové výhry. 
Ještě před nedávnem byl chlapcem 
z bombajského slumu, chlapcem, kte-
rý se narodil do světa bez budoucnos-
ti, do světa nepřekonatelné bídy. Před 
poslední otázkou má Jamal pouze je-
den den na to, aby se připravil. Bohu-
žel mu tuto přípravu ztrpčují policejní 
vyšetřovatelé, kteří ctí presumci viny 
a snaží se i s použitím brutální síly 
získat odpověď na klíčovou otázku: 
Jakým podvodem se dostal krůček 
od pohádkového bohatství. Jamal vy-
práví svůj příběh a vyšetřovatelé po-
chopí proč zná odpovědi na všechny 

záludné otázky. A také 
se dozvědí, že Jamal 

má i další důvody k účasti v televizní 
soutěži než je jen pouhá vidina hro-
mady peněz ...
Hrají: D. Patel, F. Pinto, A. M. Khede-
kar, A. Kapoor, I. Khan, A. M. Ismail, 
M. Mittal, R. Ali ...
Režie: Danny Boyle. Zvuk: Dolby 
Digital 5.1 - 120 minut – český dabing
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: kulturní dům od 2.9.2009

Úterý 15. září - velký sál KD - 19.30
TRAVESTI SKUPINA 
SCREAMERS - LÉTO JE LÉTO

Nejúspěšnější a nejoblíbenější čes-
ká travesti skupina SCREAMERS 
se již tradičně v září opět představí 
bystřickým divákům s novým pro-
gramem.

Slavná šestice mužů pobaví spous-
tou hudby starší i nové produkce 
a ukáže, že i z muže se dá udělat krás-
ná žena, které nejedna dáma závidí 
nejenom ladné pohyby...

V nevšední show plné smíchu, ob-
divuhodných pěveckých, tanečních 
i hereckých výkonů a v originálních 
převlecích vystoupí mezinárodní se-
stava pánů alias Lili, Nadja, Paula, 
Saša a Valerie pod vedením zkušené-
ho moderátora skupiny Ládi Černého.
Vstupné: 180 Kč  
Předprodej: knihkupectví od 26.8.2009

Čtvrtek 17. září - velký sál KD – 10.00
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
ČERVÍK JIŘÍK A SVĚTLUŠ-
KA LIDUŠKA (jak se našli)

Uvádí Liduščino divadlo Praha
Představení je kombinací činohry 
s loutkami. Vesele laděný příběh ze ži-
vota brouků a broučků. Červík Jiřík je 
nejchytřejší na louce. Jediný dokončil 
luční mateřskou školku, kde se naučil 
všechno, co může v životě potřebovat. 
Proto může pomoci Světlušce Liduš-
ce, která se dostala do nesnází.
Doba trvání: cca 55 minut, určeno 
dětem MŠ a I. stupně ZŠ (od 3 do 9 let)
Vstupné: MŠ, ZŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč

Úterý 22. září – malý sál KD – 19.30
KONCERT KPH
RECITÁL KARLA KOŠÁRKA 
- klavír

GERSHWIN – MARTINŮ
Zahajovací koncert nového roční-

ku Kruhu přátel hudby 2009/2010
Recitál k 110. výročí narození G. 
Gershwina a 50. výročí úmrtí B. 
Martinů. Zazní skladby u nás takřka 
neznámé a málo hrané – celý cyklus 
Gershwinových Preludií, několik 
jeho vlastních sólových verzí písní 
a originální znění Rapsódie v mod-
rém pro sólový klavír tak, jak ji Ger-
shwin v roce 1924 napsal. Součástí 
koncertu je hudba B. Martinů, po-
rovnání inspirací a životních osudů 
obou autorů. Všechny skladby jsou 
napsány v letech 1924 až 1929, kdy 
vrcholila první vlna jazzu a program 
koncertu dokumentuje, jak v té době 
inspirovala a ovlivňovala oba autory, 
jejichž životy jsou mimo jiné spjaty 
s městy Paříž a New York.
Vstupné: 100 a 50 Kč 
Platí permanentky KPH. Předprodej: 
kulturní dům od 16. 9. 2009

Středa 23. září - velký sál KD 
– 10.00 a 17.00 hodin
AKADEMIE

AKADEMIE ZŠ NÁDRAŽNÍ
k 40. výročí otevření školy
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 17. září – velký sál KD – 18.30
ZAHÁJENÍ KURZU TANEČNÍ 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
PRO MLÁDEŽ
Lektoři taneční školy STARLET Brno. 
Přihlášky mohou podávat školy i jed-
notlivci. Změna programu vyhrazena!  
    
Prodej vstupenek: Kulturní dům, 
Luční 764, tel. i fax 566 552 626, 
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 16.00 
– 18.00 /pokladna/
Knihkupectví, Masarykovo nám. 12, 
tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00, 
So: 8.00 – 11.00

Kurzy ve školním roce 2009/2010:  
jóga, taneční a společenská výcho-
va, taneční kurz pro dospělé
Bližší informace včetně zakoupení 
permanentek KPH v kanceláři kul-
turního domu.

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU – ZÁŘÍ 2009PROGRAM KULTURNÍHO DOMU – ZÁŘÍ 2009

1. Úterý 22. září 2009 – malý sál – 19.30 hodin
RECITÁL KARLA KOŠÁRKA - klavír
GERSHWIN – MARTINŮ

Recitál k 110. výročí narození G. Gershwina  a 50. výročí úmrtí B. Martinů.

2.   Středa 21. října 2009 – malý sál – 19.30 hodin
      PÍSEŇ O DOMOVĚ
      Životní příběh skladatele Bohuslava Martinů
Vzpomínky Miloslava Bureše na skladatele B. Martinů přednese ALFRED 
STREJČEK. Kompozici pro sólovou violu na motivy skladeb B. Martinů zkom-
ponoval J. Krček, hraje LADISLAV KYSELÁK.

3.   Středa 11. listopadu 2009 – malý sál – 19.30 hodin
 KVARTETO MĚSTA BRNA
Soubor byl založen v roce 1969 na brněnské JAMU a od počátku jej vede primá-
rius Lubomír Čermák. 

4. prosinec 2009 – velký sál – 19.30 hodin
  GENTLEMEN SINGERS
  VÁNOČNÍ KONCERT
 Vokální soubor GENTLEMEN SINGERS byl založen absolventy Českého 
chlapeckého sboru Boni pueri v roce 2003. 

5. Středa 27. ledna 2010 – malý sál – 19.30 hodin
 BEDŘICH HEJSEK – hoboj, anglický roh
 MICHAL STUDNIČNÝ – klarinet, alt saxofon
 LUBOŠ FAIT – fagot, kontrafagot
Netradiční koncert pražských umělců se zajímavým zcela originálním obsazením. 

6.   Středa 24. února 2010 – malý sál - 19.30 hodin
      KLARINETOVÝ RECITÁL CON VARIAZIONI
      IRVIN VENYŠ – klarinet
      DANIEL WIESNER - klavír

7.   Úterý 13. dubna 2010 – malý sál – 19.30 hodin
  ŠTĚPÁN RAK  - kytara

8.   Květen 2010 – Kostel sv. Vavřince – 19.30 hodin
      JOSEF KŠICA – varhany
Bystřický rodák, který pochází z hudební rodiny. Vystudoval brněnskou konzerva-
toř a Hudební fakultu AMU v Praze (M. Šlechta, J. Pokorná a J. Vodrážka). 
      
Vstupné na jednotlivé koncerty: děti, studenti 50 Kč, ostatní 100 Kč
Permanentka na celou koncertní sezónu: děti, studenti 250 Kč, ostatní 450 Kč
Bližší informace v kanceláři kulturního domu.
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Město Bystřice nad Pernštejnem, Konfederace politických vězňů, 
Svaz PTP České republiky, Svaz bojovníků za svobodu, TJ Sokol,

TJ Orel, Junák svaz skautů a skautek  

zvou všechny občany 

14. září v 10 hodin 
na setkání u sochy T.G. Masaryka, 

abychom si s úctou a vděčností připomněli

72. výročí 
úmrtí největší osobnosti českého národa, 

prvního prezidenta Československé republiky T.G. Masaryka. 

Svaz všech účastníků setkání je před radnicí městského úřadu.



Vodomilovy turistické cíle – IV. část

V předchozích vydáních novin 
Bystřicka jsme Vám představili probí-
hající třetí ročník výherní a poznáva-
cí turistické akce S Vodomilem Zubří 
zemí 2009, který byl dne 31. 5. 2009 
slavnostně zahájen a pro připomenutí 
probíhá až do 4. 10. 2009. Současně 
jsme Vám představili prvních devět 
turistických cílů. V tomto vydání 
představíme další dva cíle - v pořa-
dí desátý a jedenáctý, které můžete 
v rámci letního putování navštívit.

Desátým turistickým cílem je 
rozhledna Horní les u Rovečného 
– znáte z loňského roku.  Horní les 
je nejvyšším bodem katastru obce 
Rovečné a současně i přírodního par-
ku „Svratecká hornatina“. Historie 
rozhleden na Horním lese je téměř 
dvěstěletá. Jednalo se vždy o měřic-
kou věž postavenou na vrcholu, jejíž 
plošina se využívala jako rozhledna. 
Trigonometrický bod má nadmoř-
skou výšku 774,25 m a jeho stabi-
lizace byla provedena Císařským 
a královským vojenským zeměpis-
ným ústavem ve Vídni již v roce 1824. 
Od této doby po současnost zde stály 
věže většinou dřevěné různých výšek 
a rozměrů. Současná věž byla posta-
vena v roce 2001 investorem Eurotel 
Praha a je z ocelové konstrukce. Roz-
měry věže či počet schodů si určitě 
rádi zjistíte sami na Vašem putování. 
V nejbližším okolí uvidíte Rovečné, 
Malé a Velké Tresné, část Olešnice 
na Mor., zříceninu hradu Zubštejna, 
část Bystřice n. P., rozhlednu Kara-
sín, hladinu přehrady Vír, kostelík ve 
Vítochově, Písečné, Polom, Sulkovec 
a Bystré. Mezi vzdálenější místa vidi-
telná z ochozu patří letiště v Poličce,  
Svitavy, TV vysílač Kojál, rozhledna 

u Veselice v Moravském krasu, údolí 
Svratky, Harusův kopec u N. Města 
na Mor., Buchtův kopec, Daňkovice, 
masív Devíti skal atd. Za ideálních 
podmínek je možné spatřit i páru z ja-
derné elektrárny v Dukovanech, Jese-
níky a nejvyšší horu Moravy Praděd 
či Kralický Sněžník a Krkonoše! 

Jedenáctým cílem je socha sv. 
Jana Nepomuckého u Víru. 

V předloňském roce proběhla 
úspěšná „pátrací“ akce po „pohřešo-
vané“ soše sv. Jana Nepomuckého, 
která byla v letech 1881 až 1987 
umístěna na skalním ostrohu „Sva-
tojánského údolí“ nad řekou Bys-
třicí podél cesty do Víru. Objevená 
památka se dochovala v torzálním 
stavu v jedné zahradě ve Víru. Ke 
zhotovení repliky z umělého kame-
ne byl osloven Mgr. Tomáš Skalík, 
sochař a restaurátor z Opavy, který 
navrhl restaurátorský postup. Legen-
du o původu popsal v květnových 
novinách Bystřicko v loňském roce 
Ing. Jurman u příležitosti slavnostní-
ho odhalení zhotovené repliky sochy. 
Cituji: „Termín „Svatojánské údolí“ 
nedaleko Víru dodnes nezanikl, má-
lokdo však věděl, proč takový název. 
Opuštěného podstavce na skále nad 
silnicí z Bystřice do Víru si málokdo 
všiml a sochu na něm si pamatovali 
převážně jen starší pamětníci. Někte-
ří z nich znali i legendu, proč socha 
vznikla. Dva mladíci z Bystřice prý 
závodili na koních a každý z nich 
chtěl být první ve Víru. Dnešní cesta 
ještě neexistovala, a tak jeli po kop-
cích nad skalami. Jeden z nich, syn 
bystřického měšťana, nešťastně zavá-
hal a spadl i s koněm ze skal do údolí.  
Tatík měšťan na památku svého ne-
bohého potomka pořídil sochu svět-
ce. Po ní získalo název i toto krásné 
údolí. Jiná verze mluví o zřícení sed-
láka, jenž s koněm stahoval klády. Vý-
sledek byl každopádně stejný – smrt 
a vyrovnání se s tragédií. Podstavec 
s letopočtem 1881 zřejmě připomí-
ná až obnovu tohoto artefaktu. Pů-
vodně musel být starší, což potvrzují 

i dřívější mapy, neboť kult 
Jana Nepomuckého byl 
živější dříve než na kon-
ci 19. století. Proměna 
této sochy však nebrala 
konce... Další oprava se 
zřejmě vrátila k původní 
verzi, socha však stále 
chřadla, celá otlučená 
se válela koncem 80. let 
pod skálou na kraji lesa 
a poté zmizela docela. 
K pátrání vybídla před 
rokem paní Ing. Eva Za-

Turistický cíl č.11 – socha sv. Jana 
Nepomuckého u Víru

mazalová. Bystřická radnice za po-
moci Obce Vír přistoupila k tomuto 
nelevnému projektu, aby „z úcty ke 
svému kraji a jeho tradicím“ oživila 
další krásné místo na Bystřicku. Jan 

Nepomucký, populární český světec 
známý po celé Evropě a také spolu-
patron města Bystřice, tak nad námi 
zase bdí u „Bystřičky“.“Slavnostní 
odhalení zrestaurované repliky sochy 
sv. Jana Nepomuckého, její požehná-
ní a umístění pamětní desky proběhlo 
dne 17. 5. 2008. Na zhotovení repliky 
i jejím osazení a důstojném průběhu 
slavnosti se kromě investora podílela 
iniciativně řada občanů, fi rem a insti-
tucí, kterým tímto přísluší poděkování 
nás všech. „Svatý Jene Nepomucký, 
drž nad námi svou ochrannou ruku 
nadále!“

     B.Slaná, Mikroregion Bystřicko
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  Povodeň ve VěchnověPovodeň ve Věchnově

Za fi nanční podpory kraje Vyso-
čina se v sobotu 20. 6. 2009 v obci 
Unčín uskutečnilo první setkání rodá-
ků a přátel obce u příležitosti 630 let 
od vzniku obce a 50. výročí otevření 
kulturního domu. Počasí v ten den 
nebylo zrovna vlídné, ale naštěstí se 
nakonec umoudřilo a přestalo pršet.
Očekávání bylo veliké – sejdou se 
rodáci? Skutečnost však předčila 
všechny představy – rodáků a přátel 
obce se sešlo tolik, že zcela zaplnili 
sál kulturního domu.

První příchozí vítali hasiči v unifor-
mách a ženy v horáckém kroji nabí-
zely hostům tradiční výrobky místní 
pekárny, které byly sponzorským 
darem majitele p. Jílka. Koláčky 
všem chutnaly spolu s velmi dobrým 
domácím cukrovím, které v hojném 
množství připravily místní ženy. Byly 
nachystány i další dobroty.

Po přivítání rodáků starostkou 
obce se s krátkým kulturním pásmem 
představily děti MŠ a ZŠ. Rodáci, 

a nejen oni, si šli také prohlédnout  
školu, která pod náporem návštěvní-
ků praskala ve švech. Všem se naše 
malá  školička velmi líbila.

Součástí oslav byla také výstava fo-
tografi í, která se setkala s tak velkým 
ohlasem, že musela být prodloužena 
až do neděle. Mezi fotografi emi se na-

Dění v životě malých obcí bývá 
většinou poměrně poklidné a z po-
hledu obyvatel velkých měst dokon-
ce idylické. Nejinak tomu je i v obci 
Věchnov. Na místní obyvatele však 
čekalo v polovině července nemilé 
překvapení, které si málokdo dokázal 
živě představit a o němž i ti nejstar-
ší rodáci slyšeli pouze z vyprávění. 
15. července 2009 zasáhla Věchnov 
nečekaná vlna srážek, která přerostla 
v ničivé záplavy, jaké zde nikdo ne-
pamatuje. V podvečerních hodinách 
mezi 17.30 a 18.45 napadlo 105 
mm srážek. Většina vody, stékající 
z luk v jižní a jihovýchodní části 
obce, se shromažďovala ve Věch-
novském potoku, který se během 
několika minut intenzivních srážek 
změnil z malé strouhy v několikame-
trovou řeku. Tato vlna se valila přes 
vesnici nejdříve do Horního rybní-
ka, jehož hráze velice rychle začaly 
přetékat. Voda přetékající z Horního 
rybníka pak dále pokračovala přes 
místní komunikaci směrem k Dolní-
mu rybníku a zde pokračovala kolem 
místní školky do dolní části vesnice. 
Většina domů kolem toku Věchnov-
ského potoka se musela vypořádat se 

zatopenými sklepy a 3 domy zasáhla 
voda i v obytných místnostech. Jeden 
z nich byl vážně narušen. Během 
záplav byla poškozena hráz Horní-
ho rybníka, břeh Dolního rybníka 
a koryto Věchnovského potoka, po-
ničeny byly 2 mostky, část kanaliza-
ce a došlo ke stržení asfaltu na části 
místních komunikací. Na obecním 
majetku činí náklady na opravu více 
jak 1 mil. Kč. Na místě zasahovaly 
jednotky Hasičského záchranného 
sboru z Bystřice nad Pernštejnem, 
Rožné, Býšovce, Bohuňova a míst-
ní sbor dobrovolných hasičů. Všem 
jednotkám patří velký dík. Občané, 
kteří postupně s ustávajícím deštěm 
procházeli obec, aby se přesvědčili, 
že je to skutečně doopravdy, jen ne-
věřícně kroutili hlavami. Každý tuto 
situaci prožíval po svém, ale vnitřně 
jsem cítil, že jsme na tom všichni stej-
ně. Bolest nad tím, jak je naše rodiště 
a bydliště sužováno mocnou silou, 
kterou nedokáže nikdo z nás ovládat 
ani ovlivnit. Doufejme, že rekordní 
zápis v obecní kronice v kolonce kata-
strofy ze dne 15. července 2009 bude 
zároveň na dlouhou dobu posledním.

David Veselý

šly opravdové skvosty, například un-

čínské domečky, které už ani přítomní 
rodáci nepoznávali. Promítnut  byl 
fi lm z nedávné historie obce s událost-
mi jako byl spadený most, stavba pro-
dejny, povodně a další. Velkou atrakcí 
byla ukázka historické hasící techniky 
s dobovými uniformami a pro děti 
i skákací trampolína. Všichni přítomní 
si mohli na památku koupit originální 
keramické hrníčky. K poslechu i k tan-
ci hrála Zuberská šestka.

Přípravy celé akce byly náročné 
a velké poděkování patří všem, kteří 
se na úspěšném průběhu oslav aktivně 
podíleli. Odměnou jim byly spokoje-
nost všech účastníků a jejich přání, aby 
se podobná akce brzy zopakovala.

Vlasta Grohová, starostka

Téměř po dvouletém snažení za-
stupitelstva naší obce Velké Jano-
vice se podařilo docílit schválení 
obecních symbolů. Dekret o udělení 
znaku a vlajky převzali zástupci obce 
26. května 2009 v budově PS PČR 
z rukou předsedy Poslanecké sně-
movny pana Miloslava Vlčka.

Znak obce vychází z dochované 
pečeti a razítka, které mají v pečetním 
poli stylizovanou postavu sv. Václa-
va. Pro kompozici znaku byl tento 
světec vyjádřen knížecí korunou 
v červené hlavě znaku. V modré části 
je zobrazena přepásaná lilie, která je 
hlavním atributem Panny Marie, jíž 
je zasvěcena místní kaple. Obecná 
heraldická fi gura hlavy zubra ve stří-
brné části znaku symbolizuje nejvý-
znamnějšího držitele zdejšího zboží 
– rod Pernštejnů. Vlajka plně respek-
tuje podobu znaku a opakuje jej.

Slavnostní požehnání obecních symbolů

Slavnostní představení a požeh-
nání obecních symbolů obce Vel-
ké Janovice se uskuteční v neděli 
20. září 2009 při pouťové mši svaté, 
kdy uplyne 645 roků od první pí-
semné zmínky o obci a 1080 roků 
od smrti svatého Václava. Jste tímto 
všichni srdečně zváni!

Jiří Hloušek, starosta obce

Každoročně se v Blažkově v červenci koná tradiční závod přes rybník. Letos 
si mohli zletilí závodníci skočit „pro rumík“, nebo mladší zase vystřelit z kuše. 
Pro nejmenší byly nachystané skluzavky, dřevěná autíčka, letadlo i pískoviště 
ve tvaru lodě a pro všechny ostatní pivko a dobroty na grilu.

Účast byla vysoká, nikdo se nezalekl prkenné lávky položené volně na vodu, 
jen s podpěrou několika vzduchových vaků. Zpravidla na této unikátní stavbě 
vítězí jen lehčí váhové kategorie borců.

A kdo vstoupil letos na stupně vítězů? Jsme hrdí, že všechny tři medaile 
vybojovali blažkováci!

1. místo Jiřík Tomášek (cena: horské kolo)
2. místo Martin Fiala (cena: hodinky Zlatnictví v pasáži)
3. místo Tomáš Kužel (cena: hodinky Zlatnictví v pasáži)
A to ještě není všechno! U našeho rybníka se vyskytla banda asi deseti vodní-

ků! Všechno dobře dopadlo, nikoho nestáhli pod hladinu a ještě nám zazpívali!
Vítězům gratulujeme a za rok se těšíme na další odvážné cykloplavce!

ZNÁME VÍTĚZE BLAŽKOVSKÉ LÁVKY!

Rodáci v Unčíně



INZERCE

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

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb
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Hledáme skladové prostory 
pro dlouhodobé uložení d�ev�ných  model� 

o rozm�rech 2000 x 2000 mm 
s možností ob�asného složení a naložení. 

Požadovaná skladovací plocha  
je 200 až 400 m².

Vaše nabídky zasílejte prosím na:

Železárny Št�pánov, spol. s r.o., 
Ing. Robert König, 

592 63 Št�pánov nad Svratkou, 
Tel.: 566 591 136, Fax: 566 560 248
E-mail: robert.konig@zelezarny.cz

POLICIE  PÁTRÁPOLICIE  PÁTRÁ

Firma ASANA�NÍ SLUŽBY, 
MVDr. Jaroslava Vondrá�ková
bude provád�t dle požadavk� 
� rem, spole�ností a ob�an� 
deratizaci na území m�sta 
Byst�ice nad Pernštejnem ve 
2. pol. zá�í a v �íjnu 2009.
Informace na tel.: 603 542 628, 
566 590 325

Policie ČR pátrá po pohřešované osobě Vlastimil Nykodým, nar. 

6. 4. 1956, trv. byt. Věstín-Věstínek 11, který dne 18. 7. 2009 v 11.00 

hod. odešel z místa bydliště a do současné doby o sobě nepodal žád-

nou zprávu. Naposledy byl viděn dne 18. 7. 2009 ve večerních hodi-

nách v hospodě U Šenkýřů ve Věstíně, okr. Žďár nad Sázavou. 

Popis osoby: 
zdánlivé stáří 53 - 57 let, výška 180 - 185 cm, hubené postavy, 

barva očí zelená, vlasy krátké hnědé, čelní pleš.

Oblečení: fl anelová kostkovaná černočervená košile, montérkové 

kalhoty modré barvy, botasky nezjištěné barvy. Poznatky k možné-

mu výskytu osoby podejte na linku 158 nebo na nejbližší součást 

policie. 

Celoplošná 
deratizace v Bystřici 

nad Pernštejnem



 INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• „Práce doma. www.jobdoma.cz“

• Potřebujete peníze? Chcete půjčit? Můžu Vám pomoci. Rychlé a solid-
ní jednání. Inf.: 774 400 859.

• Zdravé hubnutí. www.ohubnuti.info.

• Práce na PC. www.internetjob.cz/kov.

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

• SMS PŮJČKY. Bez poplatků,bez rizika. Zašlete SMS ve tvaru: 
PUJCKA + částka o jakou máte zájem.  Pište na číslo: 775 914 105, 
zavoláme Vám.

• Legalizace studní, posudky. Tel.: 604 486 086

 •  Nebankovní půjčky bez poplatků. Tel.: 737 450 676

�����
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V dnešním příspěvku na téma „HORA - hvězdárna“ navazujeme na 
předchozí článek uveřejněný v červnovém čísle, ve kterém jsme před-
stavili územní studii zabývající se rozvojem, vzájemnými vazbami 
a náměty na oživení a upravení prostor mezi Horou a centrem města.

Na vrchol kopce zasazujeme hvězdárnu, jejíž umístění, celkové 
urbanistické a architektonické řešení navazuje na koncepci rozvoje 
území zpracované v předcházející územní studii.

Hvězdárna je navržena jako stavba umístěná v příměstské krajině 
(na pomezí města a volné krajiny), využívá terénu na vrcholu Hory 
a je do něj částečně zapuštěna. Z jihovýchodní strany od Bratrušína pře-
chází úroveň náhorní plošiny přes střechu stavby a vytváří tak vyhlídku 
na město. Z této strany Hory je na vrcholu vidět pouze kopuli hvězdár-
ny (pozorovatelnu s dalekohledem).

Ze severozápadní strany kopce, která se propisuje do městské-
ho panoramatu, je stavba „přiznána“ a konzolovitě vybíhá ze svahu. 
V koncepci příměstské krajiny je i stavba jakýmsi hraničním mezní-
kem, na jedné straně „zakopána“ skryta směrem do krajiny, na straně 
druhé otevřena, „přiznána“ ve směru k městu.

Přístup do hvězdárny je řešen od města meandrující cestou po 
temeni kopce. Cesta stoupá po svahu a postupně se stáčí na jižní stranu 
pod vrchol, odkud je řešen vlastní vstup do hvězdárny.

Přístupová cesta je uvažována jako přírodní vyšlapaná pěšina, 
která je v prostoru před hvězdárnou upravena jako mlat. Předprostor 
vlastního vstupu pak může být řešen jako dřevěná terasa (paluba) pro 
venkovní letní posezení s možností občerstvení návštěvníků.

V bezprostředním okolí kolem hvězdárny je uvažováno s úpravami 
zeleně a s dotvořením prostoru astronomickými tělesy (model hvězd-
né oblohy, dalekohled, kámen rovnodennosti a slunovratu, případně 
slunečním kalendářem...). V návrhu je počítáno se zachováváním 
a opravením stávajících tří křížů, které dnes stojí na vrcholu.

Architektonické řešení hvězdárny vychází z myšlenky „umístění 
stavby v příměstské krajině“.

Fasáda stavby je opatřena dřevěným obkladem. Tento materiál na-
rozdíl od keramiky, betonu, případně omítky vykazuje minimální podíl 
akumulace tepla během dne a vyzařování tohoto tepla do prostoru bě-
hem noci. Tímto se minimalizuje riziko nežádoucího chvění vzduchu 
před dalekohledem.

Střecha je řešena jako pochůzí, zelená, kde volná krajina pře-
chází přirozeně na střechu hvězdárny, která je využívána jako 
vyhlídka do krajiny a na město. Užití zelené střechy má kromě kra-
jinných důvodů i technický aspekt a vychází z obdobných požadavků 
na minimalizaci akumulovaného tepla, jako tomu je u dřevěného pláště 
fasády.

V závěru vyhlídky je navržen panoramatický dalekohled pro pozoro-
vání okolní krajiny a města. Tento prostor je lemován zídkou, která je 
tvořena vytažením atiky spodní stavby.

Kopule pozorovatelny je opláštěna plechem.

Dispozičně lze prostor hvězdárny rozdělit na část věřejnou, která je 
tvořena vstupní halou, recepcí, přednáškovým (konferenčním) sálem 
a toaletami. Do části technického a provozního zázemí hvězdárny pak 
patří příruční sklad u recepce, kancelář pro obsluhu a archiv.

V recepci se uvažuje s částečným využitím pro možný prodej drob-
ných upomínkových předmětů, vstupenek, případně s možností rychlé-
ho občerstvení.

Otočná mapa hvězdné oblohy je jedním s těles, se kterým se v rámci 
projektu uvažuje.

Jedná se o otočnou mapu hvězdné oblohy, podle které je možné (za 
jasných nocí) určovat a studovat jednotlivá souhvězdí na obloze. Otoč-
né soukolí umožňuje nastavit přesné datum a čas a podle vyobrazení 
na disku přesně určit vybrané souhvězdí. Jednotlivá souhvězdí se jmény 
budou na disku osvětlena, tudíž dobře čitelná i v noci.

H O R A  -  H V Ě Z D Á R NAH O R A  -  H V Ě Z D Á R NA

Pracovní model - pohled z vrcholu kopce, volný přechod krajiny
kopce na střechu hvězdárny.

Pracovní model - nadhled, částečné zapuštění hvězdárny do kopce.
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Hvězdárna při pohledu z cesty vedoucí po svahu kopce od města Bystřice. Vyhlídka na střeše hvězdárny a okno z přednáškové místnosti umožňující 
výhled na město Bystřici.

Zákres hvězdárny, pohled z vrcholu kopce směrem na město Bystřici. Krajina kopce i tráva volně přechází na střechu hvězdárny a vytváří vyhlídku do
okolí a na město.

Jsme přesvědčeni, že realizací záměru dojde ke zvýšení atraktivity kopce Hora a k podtržení jeho kulturně historické hodnoty ve vztahu k městu 
a celému regionu.                                                                                                                                                                   S pozdravem Atelier Mozkyt
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