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Masarykovo náměstí v Bystřici je 
rozkopané a částečně neprůjezdné. 
Vlivem nabírajícího tempa stavebních 
prací na náměstí přistoupila radnice 
k omezení dopravy. Není to krok, o kte-
rém jsme neuvažovali, ale na diskus-
ním fóru jsem dotazován, proč takto 
musíme reagovat? O omezení dopra-
vy v průběhu stavby jsme poctivě in-
formovali několikrát všechny občany. 
Že bez omezení to nepůjde, jsme vě-
děli a jistě to cítili i všichni. Doprava 
na náměstí není však úplně zastavena 
a dá se provozovat na základě dohody 
s vedením radnice a s dodavatelskou 
fi rmou. Náměstím projíždí dále měst-
ská doprava, je zajištěno zásobování 
obchodů i ostatních živnostníků. Přáli 
bychom si ovšem omezit velkou do-
pravu, která je nebezpečná pro každé-
ho z nás. Pokud na náměstí nemusíte, 
vyhněte se mu. Připomínám ještě, že 
všechny provozy a obchody jsou pří-
stupné a jejich provozovatelé vás rádi 
přivítají.

Druhou otázkou je výstavba při-
lehlého parkoviště. Stavba parkování 
v této lokalitě probíhá velmi inten-
zivně a dnes již máme ve výstavbě 
i přístupovou komunikaci a lávku. 
Souběh stavby parkoviště a náměstí 
byl spuštěn po dohodě se 
zhotovitelem, neboť se 
značně zkrátí doba vý-
stavby. Pokud bychom 
čekali na vybudování 
parkoviště a poté za-
čali rekonstruovat sítě, 
těžko by byla stavba 
ukončena  do polovi-
ny roku 2010. Dále 
jsme v průběhu stavby 
došli k názoru, že na 
povrch parkoviště po-
užijeme žulové kostky 

Opět k rozkopanému náměstí UCTĚNÍ VÁLEČNÝCH OBĚTÍUCTĚNÍ VÁLEČNÝCH OBĚTÍ

Ve čtvrtek 7. května 2009 jsme si i v Bystřici nad Pernštejnem připomenuli 
ukončení druhé světové války a uctili oběti jak z Bystřicka, tak i padlé na Bys-
třicku. Představitelé města, starosta ing. Karel Pačiska, místostarosta Bc. Josef 
Vojta a tajemnice JUDr. Eva Špatková, položili věnce a kytice k Památníku 
osvobození na dolní části náměstí, k deskám na budově muzea i ke třem hro-
bům na hřbitově. Pietního aktu se zúčastnili i představitelé některých zájmo-
vých bystřických organizací. Účast veřejnosti však nebyla velká.

-HJ-

z náměstí. Tato změna povr-
chu zlevní stavbu cca o 700 tisíc 
a ještě použijeme kvalitní materiál, 
který je sice prodejný, ale za ceny, 
které pro nás nejsou akceptovatelné. 
Dnes se využívá parkování v přileh-
lých ulicích a návštěvníci náměstí, bo-
hužel, klopýtají kolem rozkopaných 
chodníků. Situaci by ale v předstihu 
zhotovené parkoviště nevyřešilo. Jsem 
také upozorňován na snížené tržby 
v obchodech. Možná částečně roz-
kopané náměstí situaci ovlivňuje, ale 
je třeba si uvědomit, že nám stoupá 
nezaměstnanost a snižuje se koupě-
schopnost obyvatel. Lidé více začína-
jí myslet na zadní vrátka  a nekupují 
některé věci, které nezbytně nepotře-
bují. Myslím si, že je to jen odložení 
nákupu.

Pracovníci radnice se situací ne-
přetržitě zabývají a jsou připraveni 
reagovat na připomínky vás, občanů 
i živnostníků. Je třeba se obrnit vel-
kou trpělivostí, protože omezeni jsme 
všichni. Pracovníci dodavatelské fi r-
my jsou dosud velmi vstřícní a dokáží 
s občany komunikovat, ale musíme na 
výstavbu brát ohled. Výsledek nám ur-
čitě vynahradí všechny  problémy!

Karel Pačiska, starosta města Rozjely se nám MMS a SMS
Vážení spoluobčané, jsem velmi rád, že jste pochopili, proč je zří-

zena linka přímého kontaktu s radnicí. Telefonní číslo 739 639 323  
bylo voláno velmi často (v době psaní článku asi 20x). Je velmi pozi-
tivní, že připomínky jsou věcné a smysluplné. Několik připomínek se 
již vyřešilo a některé se řeší. Další okruh připomínek se týká věcí, kte-
ré by  bylo třeba vysvětlit. Tam, kde známe číslo a jméno, můžeme se 
ozvat a situaci  osvětlit  (viz. Výpustné zařízení na Argentině). Pokud 
by někdo chtěl znát odpověď, je třeba se identifi kovat – rádi se ozveme 
a pokusíme se problém vyřešit.

 Karel Pačiska,
starosta města 
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ZPRÁVY Z RADNICE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
ERVEN 2009 

Datum Akce Místo Organizátor 
26. 5. 2009 Kino: Animované pásmo pohádek VS KD KD 

27. 5. 2009 D tský den s Netratrdlem  - od 15.00 hod. (opékání bu t ) Na Lužánkách Kopretina - centrum  
pro rodi e s d tmi 

28. 5. 2009 Absolventský koncert žák  ZUŠ a výstava  absolvent  výtvarného oboru ZUŠ VS KD ZUŠ 

29. 5. 2009 D tský den  s KD - malování na asfalt, jízda na kolech, kolob žkách i odrážedlech, 
jízda na koních, reprodukovaná hudba (15.00 - 17.00 hod.) parkovišt  u KD KD 

29. - 31. 5. 2009 M R ve florbalu žák  Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

30. 5. 2009 D tský den v Lanovém centru (10.00 - 19.00 hod.)  Lanové centrum  
v Byst ici n. P. Lanové centrum v Byst ici n. P

30. 5. 2009 Skautský den  - od 10.00 hod.  (sout že o p írod , výtvarné techniky, ukázky skautské 
innosti, lanové dráhy, uzlování, postavení indiánského TEE PEE) 

na h išti u kotelny mezi domy 
. p. 953 - 957 Skauti 

30. 5. 2009 Byst ickem kolem Vírské p ehrady – 5. ro ník horského b hu  
(14.30 hod. start hlavního b hu) okolí Vírské p ehrady obec Vír  a AO TJ Jiskra Vír 

30. 5. 2009 Tane ní zábava se skupinou ARZENAL Bratrušín  

30. 5. 2009 D tská hasi ská liga (1. ro ník) – pro žákovská hasi ská družstva 6 - 15 let Olešínky Sdruž. hasi  ech,Moravy  
a Slezska, okr.D.Rožínka 

30. 5. 2009 Fotbalový turnaj „O pohár obce St ítež“ – viz. pozvánka str. 21 St ítež obec St ítež 

30. 5. 2009 Motorká i d tem s Motorká skou mší – 13:00 (povídání s d tmi o motocyklech, 
vožení d tí) nám stí Chopper team Byst ice  

30. 5. 2009 p ekvapení + Parantampareil + Poletíme? Millenium klub Millenium klub 

30. 5. 2009 Sraz a sout ž historických vozidel a posádek  XVI. Vyso ina 2009 (IV. memoriál  
Fr. Proseckého sen.) viz. pozvánka str. 8 ulice Tyršova 

Veterán Klub Tatra, Veteran 
Praga Car Club Brno a M sto 

Byst ice n. P. 
31. 5. 2009 Župní turnaj v petanque (jen pro leny Orla) orelské h išt  Orel župa Metod jova 

31. 5. 2009 Zahájení poznávací akce: S Vodomilem Zub í zemí 2009 
10.00 hod.,  fotbalový stadion  fotbalový stadion Byst ice n. P. M sto Byst ice n. P. 

31. 5. 2009 Den d tí na stadionu - od 9.00 hod. - 12.00 hod. stadion SK Byst ice n. P. SK Byst ice n. P. 
31. 5. 2009 Mezinárodní den d tí Št pánov n.Svr. - koupališt  obec Št pánov nad Svr. 

  1. 6. 2009 Den d tí – sportovní a sout žní akce k MDD h išt  ZŠ,  
areál sportu ZŠ TGM 

  2. 6. 2009 D tský den s Nadosahem (15.00 - 17.00 hod.) Skatepark Nadosah - centrum prevence 
  4. 6. 2009 Muzikál „REBELOVÉ“ – p edstavení divadelního kroužku ZŠ TGM velká t locvi na ZŠ TGM ZŠ TGM 
  4. 6. 2009 Concentus Moraviae – Lenka Dusilová VS KD  M sto a KD 
  6. 6. 2009 D tský den ve sportovní hale Sportovní hala Areál sportu 
  6. 6. 2009 CANTATE Luha ovice 2009 (p ehlídka písní – viz pozvánka) + turistika autobusové nádraží Orel 

  6. 6. 2009 Vernisáž výstavy Paralelní cesty (Václav Mach-Kolá ný) - výstava potrvá do konce 
ervence M stské muzeum p d. prostor M stské muzeum 

6.  - 7. 6. 2009 Den s Nestlé (10.00 - 19.00 hod.) Lanové centrum  
v Byst ici n. P. Lanové centrum v Byst ici n. P

  7. 6. 2009 III. kolo Meziklubové sout že St elnice SSK SSK Byst ice n. P. 

  9. 6. 2009 Pravidelná sch zka len  Sdružení k es anských senior  regionu Byst icko  
(od 14.00 hod) Orlovna  SKS + Orel 

  9. 6. 2009 Beseda s nejpopulárn jším sou asným eským autorem Michalem Vieweghem  
(17.00 hod.) 

M stská knihovna - odd lení 
pro mládež 

M stská knihovna  
v Byst ici n. P. 

12. 6. 2009 Koncert žák  Sál ZUŠ ZUŠ 
12 .6. 2009 Výchovný koncert – Letem val íkovým sv tem VS KD SONK p i ZUŠ 
12 .6. 2009 Tane ní zábava se skupinou ARZENAL Ubušín  
13. 6. 2009 Akademie DDM VS KD DDM 

13. 6. 2009 D tská hasi ská liga (1. ro ník) – pro žákovská hasi ská družstva 6 - 15 let Rodkov Sdružení hasi  ech,Moravy
a Slezska, okr. D. Rožínka 

13. 6. 2009 Oslava 100. výro í založení školy na Lískovci Lískovec SDH Uj ov, Obec Uj ov 

14. 6. 2009 Jezdecký den – 13:00 hod. (parkurové sout že, vození d tí na koni - ZDARMA, 
ukázky výcviku ps ,…) areál školního statku VOŠ a SOŠ 

14. 6. 2009 Ned lní dopoledne s dechovkou  (od 10.00 hod.) amfiteátr Masarykova nám. Zapnuto Byst ice o.s. 
15. 6. 2009 2. absolventský koncert žák  ZUŠ VS KD ZUŠ 
16. 6. 2009 Koncert Yamaha VS KD Hudební škola Yamaha 
17. 6. 2009 Animované pásmo pohádek VS KD KD 
17. 6. 2009 Recitál Anežky Šejnohové, Terezy Podsedníkové a host  KD ZUŠ a KD 
19. 6. 2009 Miss Charme VS KD Charme Mystikana Brno 
19. 6. 2009 Tane ní zábava se skupinou ARZENAL Dolní Rožínka  
20. 6. 2009 Poutní zájezd Turzovka Slovensko (viz pozvánka str. 14) autobusové nádraží Orel 
20. 6. 2009 Tane ní zábava se skupinou ARZENAL Píse né  

20. 6. 2009 1. Setkání rodák  a p átel obce Un ín, oslava 630. výro í vzniku obce Un ín a 50 let 
od otev ení KD Un ín Obec Un ín 

20. 6. 2009 Oslavy 130. výro í založení SDH Rožná (14.00 hod.) Rožná SDH Rožná, obec Rožná 

21. 6. 2009 D tská hasi ská liga (1. ro ník) – pro žákovská hasi ská družstva 6 - 15 let Bukov Sdružení hasi  ech,Moravy
a Slezska, okr. D. Rožínka 

22. 6. 2009 Concentus Moraviae – A.Dickson, M. Cousin Pernštejn M sto a KD 
25. 6. 2009 Odpolední diskotéka VS KD KD 

26. 6. 2009 Ohnivé Balady a romance - smy cový orchestr N. Kyjovského s rock. skupinou 
Arzenal  (od 20.00 hod.) 

louka Na Lužánkách  
v Byst ici n. P.  Zapnuto Byst ice o.s. 

27. 6. 2009 Pelíšek Fest - 3. ro . bigbítového festivalu byst ických kapel (od 15.00 hod.) 
host: Visací zámek 

louka Na Lužánkách  
v Byst ici n. P. Zapnuto Byst ice o.s. 

28. 6. 2009 Odpoledne s historickým šermem (od 15.00 hod. sout že pro d ti)  orelské h išt , za nep íznivého 
po así v Orlovn  Orel 

erven Výstava fotografií M. Pe áze a R. Zamazala „Vyso inou za zdravím a poznáním“ M stské muzeum M sto Byst ice n. P. 
do konce ervna Co muzeum skrývá aneb sbírkový program muzea M stské muzeum M stské muzeum 
duben - erven Pflegr v Karasín IV. (literární sout ž) Byst ice n. P. Spole nost Fr. Kroha 

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Narození

BŘEZEN 2009

  5. 3. Karolína Dvořáková
  6. 3. David Mareš
23. 3. Josef Havlík

Jubilanti

KVĚTEN 2009

Antonie Smolíková  75 let
Adolf Mittelbach  70 let
Josef Nedoma  70 let
Drahoslava Kucerová  70 let
Milan Lacina  70 let

ČERVEN 2009

Květuše Matušková  80 let
Jaroslav Košťál  75 let
Josef Slavíček  75 let
Jan Cink   75 let
Pavel Šutera  75 let

Omlouváme se jubilantům, kte-
ří v květnu 2009 oslavili 70 let, 
za chybné uvedení jejich věku 
v minulém čísle Bystřicka.

Úmrtí

  6. 4. Stanislav Surma
  8. 4. Jiří Opravil Ing.
20. 4. Marie Smolková

Městské muzeum 
v Bystřici n. P.

Vás zve na výstavu

Co muzeum skrývá 
aneb 

sbírkový program muzea

Výstava potrvá do konce června
Otevřeno Út až Pá

od 8.00 - 11.30   12.30 - 16.00

od 1. 5. So a Ne od 9.00 - 16.00   
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Plnění rozpočtu města Bystřice 
za 1. Q 2009

Finanční odbor předložil radě 
města detailní přehled o výši příjmů 
a výdajů v porovnání se schváleným 
rozpočtem na rok 2009.

Příjmy města po konsolidaci činily 
k 31. 3. 2009  54 447 486 Kč, výda-
je ke stejnému dni byly 49 124 474 
Kč. Rozdíl příjmů a výdajů je ve výši 
5 323 012 Kč. 

Současně byl předložen přehled 
plnění příjmů ze sdílených daní, kde 
je srovnání plnění příjmů v roce 2008 
a 2009. V současné době není proza-
tím nutné dělat opatření na snižování 
výdajů.

Granty na údržbu majetku
Komise pro poskytování grantů na 

údržbu majetku provedla 22. 4. 2009 
vyhodnocení žádostí o přidělení fi -
nančních prostředků na údržbu majet-
ku. Přišlo 9 žádostí s celkovým poža-
davkem 587 000 Kč. Všichni žadatelé 
splnili podmínky včetně fi nanční spo-
luúčasti. Na rozdělení bylo 300 000
Kč. Komise navrhla Radě města při-
dělení grantů dle tohoto návrhu:

1. Zahrádkářský svaz I požado-
val 20 000 Kč na údržbu a opravu 
cest, které jsou vlastnictvím města 
Bystřice nad Pernštejnem. Jedná se 
o cesty v k.ú. Bystřice nad Pernštej-
nem a Bratrušín. Jedná se cestu spoju-
jící místní část Bratrušín a zahrádkář-
skou kolonii Pod Horou. Druhá cesta 
je od výletiště k lyžařskému svahu 
a pokračuje od zahrádek Za Horou 
k silnici na Bratrušín. Komise navrh-
la přidělit 20 000 Kč.

2. MVDr. Koukal Pavel požádal 
153 000 Kč na dokončení sportovního 
areálu-tenisového kurtu a hřiště na be-
achvolejbal.Vzhledem k velké částce 
byla akce rozdělena na etapy. Komise 
navrhla 40 000 Kč.

3. OREL Jednota Rovné poža-

Z rady města
doval na dokončení dětského hřiště  
45 000 Kč. Za tyto peníze chtějí do-
končit oplocení, výsadbu nové  zeleně 
a lavičky. Komise navrhla 25 000 Kč.

4. SK Bystřice nad Pernštejnem 
požadovala na údržbu areálu fotbalo-
vého stadionu 142 000 Kč. Jedná se 
o  dokončení obrubníků na oválu kolem 
hřiště, nátěry plotů a opravy střídaček. 
Dále na standardní údržbu obou hra-
cích ploch. Komise navrhla 85 000 Kč.

5. Lyžařský oddíl Bystřice nad 
Pernštejnem požadoval 30 000 Kč 
na opravu elektroinstalace na zařízení 
vleku a osvětlení sjezdovky. Komise 
navrhla 20 000 Kč.

6. DDM požaduje 41 200 Kč na 
úpravu velkého sálu obložením sklola-
minátovou folií a opravu stropu. Tento 
sál je využíván dle žadatelů ve velkém 
rozsahu. Komise navrhla 30 000 Kč.

7. Tenisový oddíl požádal 
o  40 000 Kč na nákup nové antuky, 
opravu dlažby na WC, výměnu 1 dveří 
a osvětlení a nákup 6 skříněk uzamy-
katelných pro soutěžní zápasy. Komi-
se navrhla 25 000 Kč.

8. Z. Skula požádal na opravu tzv. 
obecňáku v Domaníně 71 000 Kč. 
Oprava spočívá v zateplení stropu, 
výměně oken a dveří. Komise navrhla 
35 000 Kč.

9. Kynologický oddíl požádal 
o 45 000 Kč na zhotovení vrtu na 
vodu, opravu domku v areálu kyno-
logů u silnice I/19 směrem na Leso-
ňovice. Komise navrhla 20 000 Kč.

Rada města schválila předložený 
návrh komise pro poskytování grantů 
na údržbu majetku.

Parkoviště a chodník na ulici 
Okružní v Bystřici nad Pernštejnem

Pro letošní rok je v rozpočtu část-
ka 1,8 mil. Kč na obnovu parkoviště 
a chodníku na ulici Okružní. Obnova 

je nutná, protože v tomto místě v loň-
ském roce došlo k rekonstrukci kana-
lizace bez povrchových úprav. Částka 
1,8 byla odhadní, realizační částka 
nabídnutá ve výběrovém řízením for-
mou jednacího řízení bez uveřejnění 
činí 2 513 000 Kč včetně DPH naši-
mi TS města a. s. je vyšší z důvodu 
rozšíření zakázky o část nových par-
kovacích stání a kanalizačních vpustí, 
které nebyly v původním záměru na-
ceněny, ale jsou nutné z praktických 
a realizačních důvodů. Tato cena je 
pro zadavatele vyhovující a připravu-
je se smlouva o dílo, aby práce moh-
ly proběhnout do 30. 6. 2009. Rada 
města schválila rozpočtové opatření 
ve výši 713 tis. Kč na realizaci par-
koviště a chodníku na ulici Okružní 
v Bystřici nad Pernštejnem.

Prodej bývalého sídla TS města 
a. s. Na Cihelně čp. 469

Po dvou neúspěšných poptávko-
vých (výběrových) řízeních na pro-
dej bývalého areálu TS města a. s. se 
přihlásila fi rma TRC BRNO, s. r. o.,  
která má zájem o koupi celého areálu 
TS za nabídkovou cenu 6,0 mil. Kč, 
splatnou do listopadu letošního roku. 
Podnikatelským záměrem fi rmy je 
vybudování benzinové čerpací stani-
ce s myčkou ve spodní části areálu 
u křižovatky u čističky, v horní části 
by chtěla fi rma vybudovat své sídlo. 
Představenstvo TS města a. s. i do-
zorčí rada prodej doporučily. Rada 
města ve funkci valné hromady spo-
lečnosti TS města a. s. schválila podle 
ust. § 102 odst. 2, písm. b) a c) zák. 
čís. 128/2000 Sb., o obcích ve zně-
ní pozdějších předpisů prodej areálu 
TS města a. s., Na Cihelně čp. 469 
fi rmě TRC BRNO, s. r. o., za částku 
6 000 000,- Kč splatnou do měsíce lis-
topadu 2009.

Žádost Polikliniky Města Bystři-
ce n. P.  s. r. o.  o provedení staveb-
ních úprav

MUDr. Jarošová – zubní lékařka  - 
projevila zájem o podnájem nebyto-
vých prostor v budově polikliniky od 
1. 1. 2010. Po prohlídce uvedených 
prostor bylo konstatováno, že před 
předáním vytipovaných prostor do 
podnájmu je nutné provést nezbytné 
stavební úpravy. MUDr. Jarošová 
sdělila jednatelce Polikliniky Města 
Bystřice n. P.  s. r. o., že sama na své 
náklady tyto prostory rekonstruovat 
nehodlá. Po dohodě se zástupcem 
odboru správy majetku a investic 
MěÚ Ing. Milošem Šiborem byl do-
hodnut následující postup: a) před-
ložit radě města návrh, aby stavební 
úpravy byly fi nancovány městem, b) 
Ing. Miloš Šibor zjistí fi nanční rozsah 
stavebních úprav, c) před zahájením 
stavebních úprav bude s MUDr. Jaro-
šovou uzavřena smlouva, ve které se 
zaváže k úhradě veškerých nákladů 
spojených se stavebními úpravami, 
pokud s Poliklinikou Města Bystři-
ce n. P.  s. r. o. neuzavře k 1. 1. 2010 
smlouvu o podnájmu rekonstruo-
vaného nebytového prostoru. Rada 
města schválila provedení stavebních 
úprav nebytových prostor v budově 
polikliniky z rozpočtu města s tím, že 
odbor správy majetku a investic před-
loží před zahájením prací radě města 
rozpočet nákladů na tyto stavební 
úpravy. Rada města uložila jednatelce 
společnosti Poliklinika Města Bystři-
ce n. P.  s. r. o. Ing. Jaroslavě Chalupo-
vé uzavřít před zahájením stavebních 
úprav s MUDr. Jarošovou smlouvu o 
závazku úhrady veškerých nákladů 
spojených se stavebními úpravami 
v případě, že neuzavře s Poliklinikou 
Města Bystřice n. P.  s. r. o. podná-
jemní smlouvu na užívání rekonstru-
ovaných prostor k 1. 1. 2010. 

Ze zastupitelstva městaPřevod nemovitostí z kraje 
Vysočina na Město Bystřici nad 
Pernštejnem

Mezi městem a krajem Vysočina 
probíhá už několik let jednání o mož-
nosti převodu a dalšího využití nemo-
vitostí, které jsou v současné době 
v užívání VOŠ a SZTŠ. 30. ledna 
2009 proběhla schůzka za účasti měs-
ta, VOŠ a krajských radních Joukla 
a Kružíkové, výsledkem čehož byl 
konkrétní návrh, který byl projednán 
radou města (17. 2. 2009) s radou 
kraje (24. 2. 2009). Vše také souvi-
sí s restrukturalizací SZTŠ a VOŠ, 
kterou připravili a aktivně prosazují 
a projednávají s krajem zástupci ško-
ly. Základem restrukturalizace SZTŠ 
a VOŠ je radikální snížení provozních 
nákladů zejména cestou snížení počtu 
obhospodařovaných budov, kterých 
je v současné době jedenáct.

Nyní tedy nastupuje další fáze, tj. 
projednávání na úrovni obou zastupi-
telstev. Jedná se o tyto skutečnosti:

1. Kraj bezúplatně převede měs-
tu a uvolní budovu v ulici Příční za 
účelem zajištění prostor pro správu 

města; opuštění budovy vyvolá na 
straně kraje náklady související s vy-
budováním náhradních prostor; měs-
to poskytne kraji prostředky ve výši 
4 mil. Kč po uvolnění budovy (nejpoz-
ději však v roce 2011). Využití budovy 
na Příční: přesunutí veškeré agendy 
městského úřadu do budovy na Příč-
ní, čímž  usnadníme orientaci a službu 
občanům, samozřejmě dojde ke sníže-
ní provozních nákladů úřadu. U tohoto 
převodu je nám při každé příležitosti 
opakován závazek Města Bystřice 
z roku 2003, kdy došlo k převodu 
pouze přední budovy na Příční, když 
se město zavázalo poskytnout kraji 
Vysočina 8 miliónů na rekonstrukci 
školního statku, ale tento závazek ni-
kdy neumořilo. Tímto převodem by 
tento závazek města zanikl.

2. Kraj bezúplatně převede měs-
tu uvolněný internát Pod Horou za 
účelem rozvoje sociálních služeb. 
Využití budovy: budova bude využita 
pro účely stacionáře, jehož realizaci 

schválilo zastupitelstvo města na zá-
kladě komunitního plánu. 

3. Kraj bezúplatně převede měs-
tu areál školního statku se všemi 
budovami a pozemky (cca 60 ha) 
a umožní převod nájemních smluv 
k pozemkům za účelem realizace 
projektu Centra zelených vědomos-
tí (CZV). Město převezme závazky 
k nájemníkům bytů. CZV by i v bu-
doucnosti mělo vytvořit podmínky 
pro praktický výcvik žáků a studentů 
střední školy; z tohoto důvodu po-
skytne kraj městu fi nanční podporu 
v roce 2009 (pravděpodobně v září) 
ve výši 3 mil. Kč na realizaci projek-
tu, včetně jeho přípravy. Projekt CZV 
bude realizování pouze při zařazení 
mezi strategické projekty kraje Vyso-
čina, pro možnost čerpání dotace až ve 
výši 92,5 % z regionálního operační-
ho programu 2.1. Rozvoj cestovního 
ruchu, který se očekává během letoš-
ního roku. Využití budovy: s největší 
pravděpodobností  se jedná o poslední 

a jedinou možnost vedoucí  k záchra-
ně školního statku, který by jinak byl 
další nevyužitou a chátrající budovou 
ve městě, podobně jako lihovar, mlé-
kárna, oba Krasy atd… První kon-
krétnější aktivity na záchranu statku 
pocházejí z roku 1999, ale až nyní se 
daří vyjednat konkrétní a pro všechny 
strany přijatelné kompromisy. Budovu 
by dál samozřejmě využívala SZTŠ 
a VOŠ k praktické výuce a projekt pod 
názvem Centrum zelených vědomostí 
by se mělo stát turistickou výkladní 
skříní kraje Vysočina – jako jeden ze 
čtyř strategických projektů kraje.

Zastupitelstvo města schválilo: 
a) bezúplatný převod z kraje Vyso-
čina na Město Bystřice nad Pernštej-
nem celé budovy v ulici Příční čp. 
405, b) bezúplatný převod z kraje Vy-
sočina na Město Bystřice nad Pern-
štejnem internátu Pod Horou čp. 191, 
c) bezúplatný převod z kraje Vysočina 
na Město Bystřice nad Pernštejnem 
areálu Školního statku se všemi budo-
vami a pozemky a převodem nájem-
ních smluv k pozemkům za účelem

(Pokračování na str. 7)
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Ze zastupitelstva městarealizace projektu Centra zelených 
vědomostí (CZV), za podmínky při-
jetí projektu CZV mezi strategické 
projekty kraje Vysočina, d) přijetí 
fi nanční podpory od kraje Vysoči-
na v roce 2009 ve výši 3 mil. Kč na 
realizaci projektu CZV, který by vy-
tvořil podmínky pro praktický vý-
cvik žáků a studentů VOŠ a SZTŠ, za 
podmínky přijetí projektu CZV mezi 
strategické projekty kraje Vysočina, 
e) poskytnutí účelového příspěvku ve 
výši 4 mil.  Kč od města Bystřice nad 
Pernštejnem kraji Vysočina splatnou 
ve třech ročních splátkách počínaje 
rokem 2010 na  vybudováním náhrad-
ních prostor pro výuku v areálu VOŠ 
a SZTŠ, za podmínky přijetí projektu 
CZV mezi strategické projekty kraje 
Vysočina.

Digitalizace kabelové televize
Společnost SATT a.s., která v na-

šem městě provozuje kabelovou 
televizi po našich městských kabelo-
vých rozvodech, opakovaně předklá-
dá návrh na spuštění tzv. digitalizace 
kabelové televize v kabelové síti. 
Obsah tohoto návrhu lze z hlediska 
možných variant, které si může vy-
brat občan jako koncový zákazník, 
popsat takto:

1. Zákazník zůstává v analogovém 
prostředí

Zákazníkovi, který nevyvine žád-
nou aktivitu a nevyjedná si se SATTem 
nic jiného, se omezí stávající progra-

mová nabídka dodávaná v analogové 
podobě, vypadnou z ní placené pro-
gramy typu Eurosport či AXN, zůsta-
nou tam však všechny základní české 
a slovenské kanály (cca 13 programů) 
a cena se mu sníží na 150,- Kč za měsíc. 
A v tomto stavu může zákazník setrvat 
teoreticky navždy, přičemž může oče-
kávat cenové nárůsty pouze v rozsahu 
infl ačního růstu.

2. Zákazník přijme nejlevnější va-
riantu digitalizace

Zákazník si koupí tzv. set-top-box, 
což je zařízení, které mu umožní 
přijímat digitální signál (pozor: ke 
každému televizoru ve své domác-
nosti musí mít pro příjem digitálního 
signálu samostatný set-top-box !!!) 
a bude přijímat tzv. omezenou digi-
tální nabídku. Ta je oproti analogové 
nabídce uvedené v bodě 1. rozšířena 
o některé slovenské programy a dále 
o cizojazyčné, především zpravodaj-
ské kanály (celkem cca 25 progra-
mů). Stále tam nejsou ty „zajímavé“ 
(Eurosport, AXN atd.) a cena je stále 
150,- Kč měsíčně.

3. Zákazník přijme standardní va-
riantu digitalizace

Zákazník opět musí mít set-top-
box a přijímá rozsáhlou tzv. základní 
nabídku digitálních programů (cel-
kem přes 50 kanálů), v níž už jsou 
opravdu asi všechny zajímavé pro-
gramy. Tomu ovšem odpovídá i cena, 
která činí 420,- Kč za měsíc.

Několik slov k volbám do Evropského parlamentuNěkolik slov k volbám do Evropského parlamentu
Ve dnech 5. června 2009 od 14.00 

do 22.00 hodin a 6. června 2009 
od 8.00 do 14.00 hodin se na území   
naší republiky uskuteční volby do  
Evropského parlamentu.

Do Evropského parlamentu podalo 
kandidátní listiny celkem 33 politic-
kých stran, politických hnutí a koalic. 
         

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

škola, Nádražní 615, Bystřice nad 
Pernštejnem pro voliče bydlící

v ulici Nádražní č.p. 388, 410, 411, 
418, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 
438, 455, 470, 474, 475, 479, 480, 
491, 496, 511,  600, 612, 613, 614, 
615, 624, 629, 639, 760, 765, 906 až 
908, 992

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

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

v ulici Višňová pro č.p. 861 až 866, 
v ulici Jívová pro č.p. 903 až 905, 
v ulici Nový dvůr pro č.p. 109, 

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

v ulicích Suchý kopec, Beranka, Hor-
ní, K Ochozi, K Pernštejnu, Průmyslová

ve volebním okrsku číslo 2 
je volební místnost – Základní 

(Dokončení ze str. 6)

4. Zákazník nakupuje speciální 
programové balíčky

 Zákazník si může k omezené či 
základní nabídce za příplatek přikou-
pit další specializované programo-
vé balíčky (fi lmové kanály, erotika 
apod.).

5. Zákazník kombinuje příjem 
kabelové televize s dalšími službami

V digitálním prostředí lze součas-
ně s kabelovou televizí nakupovat 
po téže přípojce i další služby. Dnes 
je to internet a telefonování, do bu-
doucna lze počítat s dalšími. A prá-
vě v tomto je nutno hledat pozitivní 
přínos digitalizace jako takové. Sa-
motný přechod televize z analogo-
vého do digitálního prostředí je to-
tiž naprosto dokonalým naplněním 
hesla „méně muziky za více peněz“. 
Příjemce digitální televize zaplatí 
výrazně více peněz za tutéž pro-
gramovou nabídku, musí si pořídit 
set-top-box a přinese mu to ještě dal-
ší komplikace. Teprve ve chvíli, kdy 
začne nakupovat více služeb naráz, 
začne to být zajímavé, protože cel-
ková cena za takovýto balíček služeb 
je výrazně nižší, než kolik činí součet 
cen jednotlivých služeb nakoupených 
samostatně (např. televize po kabelu 
+ bezdrátový internet  + pevná linka).

Když se na nabídku SATTu 
podíváme z hlediska města jako 
„ochránce“ svých občanů, tak to 

lze shrnout asi takto:
1. Po zahájení přípravy přechodu 

na digitalizaci se pro nikoho nic ne-
změní, pouze začne platit 150,- Kč. 
Ten kdo nechce, nesponzoruje place-
né kanály, které nesleduje.

2. Do programové nabídky přibu-
dou slovenské programy

3. Zákazník, který si nebude přát 
jakýkoli zásah, zaplatí místo 170,- 
Kč měsíčně částku150,- Kč. Zůstává 
v analogovém prostředí.

3. Pokud si uživatel zakoupí set-top-
box, vstoupí do digitálního prostředí 
i možnostmi připojení na další služby 
(cena set-top-boxu se pohybuje cca 
okolo 2000,- Kč). Má možnost při-
koupit televizní nabídku dle přílohy. 

4. Kombinací televize s interne-
tem  a telefonováním (a do budoucna 
i s dalšími službami) může zákazník 
oproti současnosti ušetřit.

5. Podobně platí pro domácnosti 
s více televizory, že digitální nabídku 
a set-top-box je možné pořídit si jen 
k jednomu televizoru a na ostatních 
přijímat tu výše popsanou nabídku 
analogovou, a to bez nějakých dalších 
plateb za tento druhý (a případně další) 
televizor.

6. Chceme dále udržovat zřízenou 
kabelovou síť, která je ve vlastnictví 
města, a dále ji technicky rozvíjet.

Zastupitelstvo města přijalo návrh 
společnosti SATT a. s. na postupnou 
digitalizaci kabelové televize ve měs-
tě s tím, že první krok procesu bude 
spuštěn ke dni 1. 6. 2009. 

škola, Nádražní 615, Bystřice nad 
Pernštejnem

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

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

909 až 920
v ulici Lipová  pro č.p. 879 až 887      
ve volebním okrsku číslo 3 
je volební místnost - Základní 

umělecká škola, Zahradní 622, 
Bystřice nad Pernštejnem

pro voliče bydlící
v ulicích: Bratrušínská, Pod Horou, 

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

v ulici Rácová čp. 316
Jitřenka čp. 515
ve volebním okrsku číslo 4
je volební místnost - Kulturní dům, 

Luční 764, Bystřice nad Pernštejnem
pro voliče bydlící
v ulici Okružní pro č.p. 955 až 961, 

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

630,631,632, 962 až 964,  977 až 982
ve volebním okrsku číslo 5
je volební místnost - Střední 

zemědělská škola, Dr. Veselého 528, 
Bystřice nad Pernštejnem 

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

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

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

947, 950 až 954
ve volebním okrsku číslo 6 
je volební místnost – Městské 

muzeum, Masarykovo náměstí 
čp.1, Bystřice nad Pernštejnem 

pro voliče bydlící
v ulicích: Poličská, Masarykovo ná-

městí, Tyršova, Luční, Příční, Dr.Ves-
elého, Malá branka, Rud. Vaška, Nová 
čtvrť, Kulturní, Krátká, Bratrská, Ci-
bulkova, Koželužská, Na Příkopech, 
Na Skřipci, Na Vyhlídce, Lužánky

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

v ulici Nový dvůr čp. 336
v ulici Nádražní čp. 138, 158, 341, 346
v ulici Rácová čp. 1501
ve volebním  okrsku číslo 7
je volební místnost – Dům s pečo-

vatelskou službou, Hornická 643, 
Bystřice nad Pernštejnem

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

nínku, Zlatá, Stříbrná, Rovinky, 
Forota, Starý dvůr, Za Rybníčkem,  
U Jeřába, Na Samotě, Na Pile 

pro voliče bydlící v místní čás-
ti Domanínek v ulicích Lnářská, 
K Zámečku, K Hájům

ve volebním okrsku číslo 8
je volební místnost - Kulturní 

dům Bratrušín čp. 1101
pro voliče bydlící v místní části 

Bratrušín.
ve volebním okrsku číslo 9 
je volební místnost - bývalá škola 

Pivonice čp. 33
pro voliče bydlící v místní části 

Pivonice 
ve volebním okrsku číslo 10 
je volební místnost - bývalá škola 

Lesoňovice čp. 13
pro voliče bydlící v místní části 

Lesoňovice a Kozlov 
ve volebním okrsku číslo 11
je volební místnost – budova 

Hasičské zbrojnice Dvořiště 
pro voliče bydlící v místní části  

Dvořiště
ve volebním okrsku číslo 12
je volební místnost – bývalá škola 

Karasín čp. 38
pro voliče bydlící v místní části 

Karasín
ve volebním okrsku číslo 13
je volební místnost - Kulturní 

dům Vítochov čp. 10
pro voliče bydlící v místní části 

Vítochov
(Pokračování na str. 8)
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ve volebním okrsku číslo 14
je volební místnost - Kulturní 

dům Domanín čp. 10
pro voliče bydlící v místní části 

Domanín
ve volebním okrsku číslo 15
je volební místnost - Kulturní 

dům Rovné čp. 5
pro voliče bydlící v místní části 

Rovné a Divišov.
Voličem je státní občan ČR, který 

alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let a občan jiného členského státu, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let a je po dobu nejméně 45 
dnů veden v evidenci obyvatel podle 
zvláštního právního předpisu.

Voliči musí ve volební místnos-
ti prokázat svoji totožnost a státní 
občanství České republiky platným 
občanským průkazem, cestovním 
pasem, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Volič, který je 

občanem jiného členského státu, pro-
káže svoji totožnost a občanství jiného 
členského státu a dále skutečnost, že je 
na území České republiky veden v evi-
denci obyvatel dle zvláštního právního 
předpisu. Neprokáže-li volič uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, ne-
bude mu hlasování umožněno. 

Voliči obdrží od městského úřadu 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb  
sadu hlasovacích lístků.

Ve volební místnosti obdrží voli-
či  úřední obálku označenou úředním 
razítkem městského úřadu. Do úřední 
obálky vloží volič hlasovací lístek vo-
lební strany, které dává svůj hlas ve vol-
bách do Evropského parlamentu. Na 
hlasovacím lístku pro volby do Evrop-
ského parlamentu může volič zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše 
u 2 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z nich dává přednost. Jiné písemné 
úpravy hlasovacího lístku nemají na 
posuzování hlasovacího lístku vliv.

Neplatný je hlasovací lístek, kte-
rý není na předepsaném tiskopise, je 
přetržený nebo není vložen do úřed-
ní obálky. Poškozené nebo přeložené 
hlasovací lístky jsou platné, pokud 
jsou z nich patrné potřebné údaje. Hlas 
je neplatný, pokud je v úřední obálce 
vloženo několik hlasovacích lístků.

Voliči, kteří nebudou moci hla-
sovat ve svém volebním okrsku, 
mohou požádat o vydání voličské-
ho průkazu. Tento voličský průkaz 
opravňuje voliče volit v kterémkoliv 
volebním okrsku na území České 
republiky. O vydání voličského prů-
kazu může volič požádat písemným 
podáním příslušný obecní úřad, 
u něhož je volič zapsán v seznamu 
voličů nebo zastupitelský úřad, který 
jej vydá voliči, který je státním obča-
nem ČR  a má bydliště v územním 
obvodu tohoto zastupitelského úřadu. 
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad 
vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb buď osobně voliči 

nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče.

Voliči mohou požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvodů, 
o to, aby mohli hlasovat v místě 
bydliště, tedy mimo volební míst-
nost. O návštěvu členů okrskové 
volební komise s přenosnou voleb-
ní schránkou mohou požádat voliči 
městský úřad, nebo ve dnech voleb 
přímo příslušnou okrskovou voleb-
ní komisi.

O možnost volit v místě trvalého 
bydliště mohou požádat voliči tele-
fonicky na MěÚ Bystřice nad Pern-
štejnem tajemnici MěÚ, tel.: 566 590 
332 nebo  oddělení správní odboru 
správního a školství MěÚ, tel.: 566 
590 334 – paní Martínková, paní 
Holá, tel.: 566 590 335 – paní Mar-
tincová, tel.: 566 590 312 – paní Tva-
růžková.

Tajemnice MěÚ,
Eva Špatková

(Dokončení ze str. 7)

P O Z V Á N K AP O Z V Á N K A

Upozornění pro občany
Městský úřad Bystřice nad Pern-

štejnem upozorňuje občany na 
změnu ve způsobu oznamování vý-
skytu volně pobíhajících psů nebo 
jiných toulavých a opuštěných zví-
řat. Město  uzavřelo se soukromou 
bezpečnostní agenturou LARN s.r.o. 
novou smlouvu o zajištění odchytu 
toulavých a opuštěných zvířat, která 
s účinností od 1. 5. 2009 mění způ-
sob telefonického oznamování vý-
skytu takových zvířat v k.ú. Bystřice 
nad Pernštejnem a k.ú. obcí, které 
jsou součástí města (Bratrušín, Do-
manín, Dvořiště, Karasín, Kozlov, 
Lesoňovice, Pivonice, Vítochov, 
Rovné-Divišov). Zatímco doposud 
takovou skutečnost oznamovali ob-
čané přímo agentuře LARN s.r.o., 
která na základě jejich telefonického 

oznámení vyjela na označené mís-
to k provedení odchytu zvířete, od 
1. 5. 2009 jsou odpovědnými osoba-
mi pro tyto účely zaměstnanci Města 
Bystřice nad Pernštejnem: 
Alena Brázdová, tel.: 566 590 311
Kateřina Turová, tel.: 566 590 311
Eva Špatková, tel.: 566 590 332

Občané tedy výskyt takového zví-
řete oznámí v pracovní dny na měst-
ský úřad některé z výše uvedených 
pracovnic MěÚ, ve dnech pracovní-
ho klidu a pracovního volna oznámí 
tuto skutečnost Policii ČR na tel. 
číslo 158.

Agentura LARN s.r.o. vyjede  
k odchytu toulavých a opuštěných 
zvířat pouze na základě oznámení 
výše uvedených subjektů.

-EŠ-

Z jednání místní samosprávy v Domaníně

V uplynulém měsíci v Domaní-
ně proběhly dvě už tradiční akce 
- nejdříve dětský maškarní karne-
val a poté taneční zábava opět pro 
všechny generace. Návštěva na 
obou akcích se blížila vždy stovce 
platících účastníků. Samospráva 
děkuje všem, kteří přispěli do tom-
boly pořádané na obou akcích.

Samospráva žádá občany, aby:
•  nebránili používání chodníku 

u obchodu tím, že tam nechají 
zaparkovaná svá osobní auta,

•  dodržovali při průjezdu obcí ma-
ximální rychlost 50,- km/hod. 
a zvýšenou pozornost věnovali 
v nepřehledné zatáčce u školy,

•  nenarušovali nedělní klid seče-
ním, řezáním na cirkulárce apod.

Dále samospráva upozorňuje, že 
v nadcházejících volbách do Ev-
ropského parlamentu bude volení 
místnost opět umístěna v kulturním 
domě dole v kuchyni.

Zdeněk Skula,
předseda samosprávy

Město Bystřice nad Pernštejnem a Klub českých turistů hledají 
dobrovolníky na provádění kontrol poškození značení na cyklostez-
kách na územní mikroregionu Bystřicko. 

Zájemci se mohou hlásit v redakci nebo u Aleše Sitaře na telefonu: 
725 102 542.

DOBROVOLNÍCI

Několik slov k volbám do Evropského parlamentuNěkolik slov k volbám do Evropského parlamentu

na koncerty v rámci festivalu na koncerty v rámci festivalu 

CONCENTUS MORAVIAECONCENTUS MORAVIAE
Město Bystřice nad Pernštejnem zve všechny milovníky 

hudby na koncerty, které se konají

ve čtvrtek 4. června 2009 v 19.30 hod. ve čtvrtek 4. června 2009 v 19.30 hod. 
v Kulturním domě v Bystřici n. P.v Kulturním domě v Bystřici n. P.

Se svým novým projektem vystoupí
Eternal Seekers

Lenka Dusilová  – zpěv, kytara
Clarinet Factory – klarinety
Beata Hlavenková – klavír.

v pondělí 22. června 2009 v 19.30 hod. v pondělí 22. června 2009 v 19.30 hod. 
v Rytířském sále hradu Pernštejnav Rytířském sále hradu Pernštejna

V hradních prostorách zazní skladby českých 
i zahraničních autorů v podání

Amy Dickson – altsaxofon
Martin Cousin – klavír.
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Barbora Kunčíková… nejúžasnější 
věcí na Finsku byly pro mě zaručeně 
sauny. Dokonalá místnost, kterou jsem 
navštívila dvakrát a na kterou nikdy 
nezapomenu. Ale naštěstí jsem v ní 
pobývala sama na rozdíl od některých 
kamarádů, kteří se tam ocitli dokonce 
i se psem.

Jeden den jsme se společně vydali 
do několika muzeí v nedaleké Mäntě. 
Když jsem pozorovala jejich největší 
umělecké skvosty, tak asi po 20 obra-
zech mi začaly přecházet oči. Všechny 
totiž zapadaly do impresionistického 
období, tudíž si dovedete asi předsta-
vit, že nebyly zaostřené a moje hlava 
se z toho mohla rozskočit. Ale na dru-
hou stranu byly hezké.

Finské jídlo mi chutnalo, ale při-
padala jsem si tam jako Otesánek. 
Poměr mezi talířem Čechů a Finů byl 
totiž velice zřetelný. A i když jejich 
běžné jídlo bylo velice dobré, jejich 
bonbony bylo zatěžko pozřít. Sladko-
kyselo-slano - bůhvíjaký. Nic pro naše 
české jazýčky. 

Nejodvážnější byl však náš pan 
profesor v soutěži, kterou pro nás při-
chystali. Měli jsme za úkol sníst jejich 
velikonoční specialitu z melasy a žitné 
mouky. Ani vám nebudu popisovat tu 
chuť. Nikdo kromě pana profesora tuto 
chuťovku pozřít už nedokázal, možná 
pak jen Sára s tunou cukru.

Ze všech lidí, které jsem tam pozna-
la, byl otec mé fi nské kamarádky San-
ni nejšikovnější. Pátý den mého pobytu 
v jeho domě jsme jej jeli vyzvednout 
do Tampere. Zrovna se vracel z běž-
kařského závodu „Border to border“ 
– kde jeli 460 km za 7 dní od ruské 
hranici ke švédské a tím si vysloužil 
obdiv nejen můj.

Zato nejfi nštější věcí, hned vedle 
sauny, jsou ale animovaní Mumíni. Ať 
se kouknete kamkoli, vidíte je. Každé 
ráno jsem pila z jejich hrnků, jedla 
z jejich talířků, koukala na obrázky 
na zdi, prohlížela si polštářky s jejich 
potiskem a další jiné „nezbytnosti“ 
s jejich maličkostí. Přirovnala bych je 
k celostátní epidemii, ale poněkud mi-
lejšího rázu než je naše chřipková….

Klára Menoušková... přístup všech 
lidí je odlišný od toho našeho. Všichni 
se snaží být milí na všechny, i když se 
jim třeba nezamlouváte. Lidi by tam 
myslím ani nenapadlo ukrást něco 
druhému. Což jsme mohli vidět na 
vlastní oči, když polovina studentů při-
jela do školy na kole, opřela o stojá-
nek, nechala je tam půl dne bez zámku 
i bez dozoru, a když se ze školy vraceli, 
kola byla na svém místě. Tohle byla asi 
věc, která mě překvapila nejvíce. 

Jejich kuchyně není příliš odlišná 
od té naší, myslím, že nemají nějaké 
typické fi nské jídlo, jako třeba my 
máme vepřo-knedlo-zelo. Co mě ale 
zaskočilo, bylo množství jídla, které 
jim stačí na oběd. Naobědvali se totiž 
třeba jen z polévky nebo malé porce 
těstovin. Důležitější jídlo dne je pro ně 
spíš večeře…

Sára Švédová…. další velký den 

Mezinárodní certifi kát znalosti moderních jazyků 
na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Začátkem letošního roku se naše škola zapojila do sítě testovacích center pro 
mezinárodní jazykové zkoušky ECL („European Consortium for the Certifi ca-
te of Attainment in Modern Languages“). O jaký typ zkoušky se jedná?

V roce 1992 založily členské státy EU mezinárodní Konsorcium, které vy-
pracovalo jednotný systém jazykových zkoušek. Cílem je zajistit pro zájemce 
možnost absolvovat mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Odbornou ko-
ordinaci těchto zkoušek označovaných zkratkou ECL převzaly renomované 
univerzity, které zajišťují vypracování jazykových testů a vyhodnocení zku-
šebních materiálů. V současné době je možné skládat tyto zkoušky téměř ze 
všech jazyků EU. V ČR je jejich hlavním koordinátorem Univerzita Palackého 
v Olomouci. Průběh zkoušek zajišťují tzv. regionální centra, mezi něž patří 
i naše gymnázium, kde budou zájemci skládat zkoušku z anglického jazyka. 

Zkouška testuje čtyři základní jazykové dovednosti: poslech textu, písemný 
projev (tvorba textu), čtení textu, ústní projev (komunikační schopnosti). Je 
rozdělena na čtyři úrovně A, B, C, D podle Společenského evropského refe-
renčního rámce pro jazyky.

Předpokládáme, že tyto jazykové testy budou skládat především studenti 
anglického jazyka, ale zkouška je otevřená i zájemcům z řad veřejnosti. Bližší 
informace naleznete na našich webových stránkách www.gybnp.cz (pod iko-
nou ECL).                                                      Marcela Tučková, Pavla Kunovská

Expedice Finsko(Dokončení z předchozího čísla)

nás čekal hned v úterý, celý jsme ho 
strávili v lyžařském středisku Himos 
a měli tak šanci lépe se seznámit s na-
šimi fi nskými přáteli. Opravdu jsem 
žasla nad tím, jak jsou tam teenageři 
našeho věku talentovaní. Je to zřejmě 
dáno jinou výchovou nebo dostupněj-
šími prostředky, ale vážně jsem nevě-
řila vlastním uším, když nám ukázali, 
co umí s hudebními nástroji. Připa-
dala jsem si jako na koncertu nějaké 
známé skupiny, jak dobře hráli. Ne-
vím jak ostatní, ale já se do Finska 
určitě ještě vrátím…

Kristýna Dobiášová… krajina je 
zde opravdu nepopsatelně krásná, ale 
po několika dnech mě docela omrzela, 
protože je to tam pořád to stejné - je-
zero, les, jezero... Ani se nedivím, že 
mají ve Finsku tak hodně sebevražd, 
protože na mnoho lidí může tato zimní 
krajina působit depresivně…  

Tomáš Padrtka... dopolední hodiny 
probíhaly v místní základní škole, kde 
jsme měli možnost podívat se na vyu-
čování jednotlivých tříd. Odpoledne 
bylo v režii programu našich hostitelů 
a to se stávalo den ode dne zábavněj-
ší. Navštívili jsme místní výrobnu na 
papír, vyzkoušeli jsme si i lov ryb na 
zamrzlém jezeře a symbolicky jsme si 
zahráli fl orbalový zápas. Dny ubíhaly 
a po každodenním programu nastal 
všemi očekávaný víkend. Výlet na běž-
kách kolem zasněžené armádní stani-
ce, prohlídka Tampere, které je čtvrté 
fi nské největší město. Přišla poslední 
noc a mnozí z nás pociťovali smutek 
a věděli, že přijdou těžké chvíle při 
loučení nejen s novými kamarády, ale 
i rodinami, které nám přichystaly vel-
mi zajímavý týden. Po velmi emotiv-
ním konci našeho pobytu ukáplo i pár 
slz na zasněženou zemi …

Jana Matoušková …ve Finsku jsme 
strávili nezapomenutelný týden a bez 
nadsázky můžu říct, že mě na něm 
uchvátilo naprosto všechno.

Každý měl individuální přístup, 
přesto všechny Finy, které jsem měla 
možnost poznat, spojovala až neuvěři-
telná vstřícnost, pohotovost, a jak mě 
velmi překvapilo, tak i velmi dobrá 
znalost angličtiny a České republiky, 
zvlášť pak Prahy.

Překvapil mě jejich přístup k příro-
dě. Nikde nenajdete na zemi pohozené 
odpadky, u jezer bývá v přístřešku na-
chystaný gril, dřevo, papír i sirky. Za-
jímalo by mě, jak dlouho by v takovém 
stavu zůstala podobná bouda u nás.
Co mě ve Finsku asi nejvíce zaujalo, 
byl tamější ráz přírody. Na každém 
kroku na vás čekalo rozlehlé jezero 
a osamocené domky, které byly od sebe 
vzdálené mnohdy několik kilometrů, 
jako by tvořily nedílnou součást kraji-
ny. Nejvíce mě bavil výlet připravený 
mojí hostitelskou rodinou. O víkendu 
jsme se vydali na jezero chytat ryby. 
A ačkoli se mi žádný úlovek nepodařil, 
zážitek to pro mě byl obrovský. Nestá-
vá se mi každý den, že bych si vyvrtala 
díru na ledu 40 cm tlustého, chytala 

ryby a přitom si vychutnávala napro-
sto dokonalý výhled na okolí…

Simona Břenková… Finové, jak 
jsem poznala, se s Čechy nedají vůbec 
srovnávat - mají úplně jinou mentalitu. 
Za celých těch osm dní jsem neviděla, 
že by třeba někdo zahodil na zem obal 
od bonbónu, vyplivl žvýkačku nebo 
že by se někdo z žáků snažil ve škole 
podvádět nebo třeba ubližoval spolu-
žákům. Možná i proto se mi v této zemi 
moc líbilo. Na druhou stranu se mi vů-
bec nelíbila jejich krajina. Ze začátku 
jsme se nad těmi všemi lesy a jezery 
všichni rozplývali, ale po třech dnech 
už to byla nuda a po dalších třech už to 
pro mě bylo docela depresivní. Kam-
koli jsem se pohnula, všude jenom les, 
jezero, les, jezero a nic jiného. 

Kdybych si měla vybrat, jestli žít 
v Česku nebo ve Finsku, tak právě 
kvůli těm lesům bych si zřejmě vybrala 
Česko…

Hana Kubíková… přes týden jsme 
navštěvovali jejich školu a odpoledne 
jsme pořádali různé exkurze do okolí, 
kde jsme mohli obdivovat krásu zasně-
žené krajiny. Na nízký počet studentů 
mi přišla škola velká a dobře zařízená. 
Mají trochu jiné zvyky, než na jaké jsme 
zvyklí my. Například po škole chodí 

bosi, každou volnou chvíli tráví venku 
na prostranství u školy. Překvapila mě 
jak jejich neobvyklá stupnice hodnocení, 
tak i to, že si obědy ani dopravu do ško-
ly nemusejí platit. Víkend jsme strávili 
s našimi novými rodinami. Naše rodiny 
i jejich města nás přesvědčily o jiné po-
vaze lidí, všichni projevovali ohledupl-
nost k ostatním. Nebylo výjimkou nechat 
opřená kola na ulici, či plně vybavené 
chatky na jezerech. Nejvíce mě uchvátila 
krajina. Dřevěné barevné domy stojící 
na samotě obklopené velkým množstvím 
sněhu. Myslím, že jsem zažili spoustu 
nádherných zážitků a snad jsme posílili 
i naši znalost angličtiny…

Ivana Mazourová… žáci po škole 
chodí bosi, učitele oslovují křestním 
jménem a tykají jim. Zajímavé je, že 
do školy nastupují o rok dříve než my. 
Obědy a cestu do školy a zpět mají 
zdarma. Na odlehlá místa pro ně jez-
dí školní taxi. Rodinné domy jsou na 
rozdíl od nás hodně vzdálené od sebe. 
Myslím si, že chování Finů je trochu 
odlišné, jsou k sobě více ohleduplní 
a nekradou. Ulice jsou čisté, nikde se 
neválí odpadky jako u nás. Zajímavostí 
je, že snad úplně v každém domě mají 
saunu, asi z toho důvodu, že tu většinu 
roku je zima. Těšíme se na květnovou 
návštěvu fi nských studentů ve škole 
i u nás doma….

Víte, co je Eurorebus?
Většina žáků 2. stupně ZŠ T. G. Masaryka to ví moc dobře. Již během pod-

zimních týdnů začali totiž naši žáci sbírat první body. Eurorebus je vědomostní 
soutěž, ve které soupeří jednak školní třídy a dále i jednotliví žáci. Souboj probíhá 
nejprve elektronickou cestou, otázky prověřují především zeměpisné znalosti, ale 
mapují také společenský přehled žáků. V jarních měsících jsou pak nejúspěšnější 
sběratelé bodů pozváni do krajského kola, kde musí svoje znalosti prokázat již 
bez encyklopedií, učebnic, internetu či rad kamarádů nebo rodičů. 

„Naše“ krajské kolo se konalo 5. května v Jihlavě a naši žáci na něm ne-
chyběli. Účast mezi nejlepší kolektivy kraje Vysočina si vybojovalo 7 třídních 
týmů, které v Jihlavě reprezentovala vždy trojice vybraných žáků, a dále pak 
3 žáci v kategorii jednotlivců. Mezi velmi zdatnými soupeři v kategorii jed-
notlivců se podařilo Davidovi Lahodnému obsadit 6. místo – jen malinkatý 
krůček mu chyběl k postupu do celostátního fi nále (postupuje vždy prvních 
5 z krajského kola). Přesto mu jistě patří uznání a gratulace. Pochvalu si zaslou-
ží i ostatní soutěžící, neboť soutěžní otázky jsou vskutku náročné. 

Romana Klusáková, ZŠ TGM
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Již delší dobu se naše škola zamě-
řuje na ekologickou výchovu. Sbírá-
me byliny, starý papír, třídíme odpad.

Nyní jsme přihlášeni do školního 
projektu „ RECYKLOHRANÍ“, kte-
rý v sobě spojuje vzdělávací program 
a soutěže se zaměřením na třídění 
a recyklaci odpadů. Tento projekt 
rozvíjí vztah dětí k životnímu prostře-
dí formou her, praktických cvičení 
a kvízů. Za splnění soutěžních úkolů 
nabízí školám body a hodnotné ceny.

Dne 22. 4. 2009 se uskutečnila 
na naší škole projektová výuka Den 
Země. Nejprve byly žákům promít-
nuty obrázky EKOKOM – rekordy 
a fi lm o botanických zahradách. 

Den Země v ZŠ, Masarykovo náměstí 60, Bystřice n. P.

V každé třídě žáci zhotovovali z od-
padových materiálů různé výrobky 
např. duha a zvířata z víček od PET 
lahví. Starším dětem se povedla vy-
tvořit krásná lehátka, na která bylo 
potřeba zhruba 160 PET lahví. Děti 
mohou lehátka využít k relaxačním 
chvilkám a odpočinku.

V závěru dne jsme navštívili Bys-
třickou tepelnou, kde se děti seznámi-
ly s ekologickým vytápěním našeho 
města.

Den Země se na naší škole vydařil 
a žáci měli velkou radost z povedených 
výrobků, za které byli odměněni.

Hašková Jaroslava, 
Jindrová Olga

Druhé kolo talentových zkoušek 
pro zájemce o studium hudebního 
nebo výtvarného oboru ZUŠ pro 
školní rok 2009–2010 se bude konat 
následovně:

Zájemci o hudební a výtvarný obor 
– děti s rodiči –, přijďte se přihlásit 
a získat základní informace o studiu dne 

1. června nebo 9. června mezi 
14. a 16. hodinou do ředitelny 
školy. Je také možné domluvit si 
schůzku telefonicky předem s ředi-
telkou školy Evou Bagarovou přes 
telefonní číslo 566 552 210 nebo 
777 122 105. Výtvarníci, vezměte si 
s sebou svoje domácí výtvarné prá-
ce, malí hudebníci, přichystejte si na 
ukázku jednu lidovou písničku.

V hudebním oboru vyučujeme hru 
na všechny hudební nástroje dechové 

Ředitelství základní umělecké školy oznamuje
(pikola, flétna, klarinet, hoboj, fagot, 
saxofon, trubka, pozoun, lesní roh, 
křídlovka, baskřídlovka, tuba), smyč-
cové (housle, viola, violoncello, kon-
trabas), strunné (kytara), klávesové 
(klavír, akordeon, keyboard) a bicí. 

Ve výtvarném oboru vyučujeme 
kresbu, malbu, grafiku, dekorativní 
činnosti, prostorovou tvorbu, modelo-
vání, keramiku, práci s textilem, teorii 
umění, objektovou a akční tvorbu.

Studium na ZUŠ je prvním stup-
něm základního školství umělec-
kého typu, kromě běžné hudební 
a výtvarné výuky připravuje rov-
něž zájemce ke studiu na umělecky 
a pedagogicky zaměřených střed-
ních a vysokých školách.

Eva Bagarová,
 ředitelka ZUŠ v Bystřici n. P.

Ve dnech 22. – 24. dubna 2009 navštívili učitelé a děti ze ZUŠ A. Dubčeka 
ve Vranově nad Toplou naši Základní uměleckou školu a naše město. Právě 
před 20 lety byly navázány první kontakty mezi našimi školami. V prosinci 
koncertovaly a vystavovaly své výtvarné práce naše děti na Slovensku, nyní 
nám přijely předvést svoje umění děti slovenské. Pro základní školy připravily 
krásný výchovný koncert, pro bystřickou veřejnost potom společně s našimi 
dětmi slavnostní večerní koncert, který se konal za přítomnosti představitelů 
obou měst a škol Vranova n. T. a Bystřice n. P. Ze slovenské strany jsme měli 
možnost vidět výborné hudebníky, lidový soubor Šašinka, děti z folklórního 
souboru Cifroško, tanečníky, ale také ukázku dramatického umění – pohádky. 
Z naší ZUŠky se představil dětský pěvecký sbor Pramínek a Studánka, decho-
vý, akordeonový a smyčcový soubor, swingové kvarteto a sólisté. Společnou 
výstavu výtvarných prací a fotografi í uspořádaly děti z obou škol. 

Setkání dětí ze ZUŠ Bystřice n. P.  s dětmi z Vranova n. T.

Kromě těchto koncertů jsme dětem z Vranova n. T. ukázali naši školu, měs-
to, muzeum, kostel sv. Vavřince, mohly využít sportovní halu. Ještě před odjez-
dem obdivovaly velkolepost hradu Pernštejna. Ostatní krásy našeho regionu 
jsme nechali na příště, protože se všichni těšíme na setkání další. Tato mezi-
národní akce se uskutečnila díky dotaci města Bystřice n. P. a díky podpoře 
z fondu SRPDŠ při ZUŠ.                                                                Eva Bagarová
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Seřiďte si čas, je 9.00 středoevropského času. Mise Koruna zahájena. Cíl 
cesty Daňkovice. 

Den začíná a naši špióni (žáci 6. A) procházejí svízelnými testy zdatnosti 
a intelektu. Špionem přece nemůže být kdokoliv. 10.00 – audience u královny. 
Naši agenti jsou seznámeni s celou misí. Cílem je nalézt ukradenou královskou 
korunu. Úkol nelehký. Zvládnou ho? Obstojí? 

Zvládli. Během jazykového pobytu žáci 6. A procestovali téměř celý Lon-
dýn. Seznámili se se strážci Toweru, madame Tussaud´s a jejím muzeem vos-
kových fi gurín, zastavili se na London Eye, soutěžili v Londýnském ZOO, pře-
kročili poledník v Greenwich a navštívili královnu v Buckinghamském paláci, 
kde byla nakonec i hledaná koruna nalezena. 

Špioni prošli padesáti aktivitami, které prověřily jejich fyzické dovednosti, 
vědomosti a především schopnost komunikace v angličtině, což bylo hlavním 
cílem celé mise. Náročné úkoly vyžadovaly týmovou spolupráci a kolektiv-
ního ducha, a tak se děti během pobytu dozvěděli o sobě a svých spolužácích 
zase o něco víc. 

Tři dny utekly jako voda, úkol byl splněn a my se těšíme zase na další rok. 
Z v d e r i a l v o í  V k á l s  6.A

R. Hanychová, I. Blajzeová – učitelky AJ na ZŠ TGM

Mission possible

Byla neděle 5. dubna, 14. ho-
dina odpolední a celá naše třída se 
shromažďovala na parkovišti před 
Střední zemědělskou školou v Bys-
třici nad Pernštejnem. Cílem byl pě-
tidenní výlet do města kultury, módy 
a parfémů, do města plného lásky 
a temperamentních lidí... do Paříže. 
Už z předběžných informací jsme 
byli připraveni na úmornou 18 hodi-
novou jízdu autobusem, a kdo zažil 
takovou cestu, musí z vlastní zkuše-
nosti vědět, že nejde o jednoduchou 
záležitost. Každý hledal jemu poho-
dlnou polohu, avšak ve stísněném 
prostoru autobusu byla každá pozice 
po 20 minutách k nevydržení. 

Vše šlo ale stranou při příjezdu do 
města. Jakoby všechny šrámy z cesty 
přestaly bolet, každý dostal po příjez-
du do překrásného města injekci jarní 
síly. Paříž byla tu a mnozí z nás této 
skutečnosti nemohli uvěřit.

Řidiči nás vysadili na náměstí 
Svornosti a jeli na svoji povinnou 
přestávku. Čekalo nás 10 hodin 
chození. Tak jsme se tedy vydali na 
cestu. Prošli jsme zahradou Tuileires 
k největšímu a nejznámějšímu muzeu, 
k Louvru. Došli jsme k Latinské 

Byli jsme v Paříži…
čtvrti, kde jsme viděli Pantheon 
a Sorbonnu. Navštívili jsme Notre-
Dame, prošli jsme se kolem Seiny 
a nakonec zamířili zpátky k Louvru, 
kde si většina z nás prošla toto světo-
známé muzeum. Ke konci prohlídky 
se už všichni těšili do sprch a do měk-
kých postelí. Naštěstí se konec dne 
už blížil a autobus na nás již čekal na 
smluveném místě. Zbývala jen cesta 
do hotelu, pro mnohé z nás to bylo 
vysvobození po namáhavém dni.

Druhý den začal příjemnou snída-
ní ve francouzském stylu. Výborné 
croissanty a pravé francouzské bage-
ty nám dodaly síly na celý den. Po 
snídani nás čekal zhruba 2 hodinový 
přesun k zámku ve Versailles. A tam 
nastal první problém v podobě tempe-
ramentních Francouzů. Naši skupinu 
odchytla pokladní a sdělila nám, že 
pokud předložíme seznam studentů, 
budeme mít vstup zdarma. Ten jsme 
však neměli u sebe a hledat naše „uči-
telstvo“ v tisícovkách lidí byl více než 
nesnadný úkol. Po 2 hodinách hledá-
ní, domlouvání a čekání jsme se však 
konečně dostali do zámku. Zámek 

byl pěkný, i když ne moc vybavený, 
protože byl za Francouzské revoluce 
několikrát vykraden. O to krásnější 
však byly obrovské zahrady, které 
nás všechny ohromily svou velkole-
postí a sílou, jež z nich vyzařovala. 

Za tento den stihla naše skupina 
projít neuvěřitelné množství pamá-
tek, z nichž za zmínku stojí přede-
vším moderní čtvrť La Defense, slav-
ný kabaret Moulin Rouge a hlavně 
bazilika Sacre-Coeur, před kterou se 
schází místní mládež. Tancují, zpíva-
jí, hrají na kytaru . . . prostě se baví.

Po prvních dvou dnech byla již 
únava znát na všech účastnících zá-
jezdu, ale všechny držela při síle iko-
na Paříže - Eiffelova věž, kterou jsme 
rozhodně nechtěli z programu vyne-
chat a na kterou jsme se těšili. 

Poslední den v Paříži však neza-
čal zrovna růžově, většina z nás totiž 
podcenila rychle proměnlivé počasí 
ve Francii a oblékla si pouze kraťasy 
a krátká trička. Deštivo a větrno nás 
ale nemohlo odradit od cesty k Eif-
felově věži. Neodradilo by nás nic, 
všichni tam chtěli být, všichni se 

chtěli rozhlédnout z nejvyššího patra 
a chvíli si připadat jako pták, kterému 
patří celé město. Proto pro nás všech-
ny bylo velkou ránou oznámení, že 
Eiffelovka je zavřená z důvodu stáv-
ky zaměstnanců. Inu co naplat, šlo se 
dál. 

Místo Eiffelovy věže jsme nakouk-
li do Invalidovny, kde je pohřben 
Napoleon Bonaparte, navštívili jsme 
muzeum parfémů, usedli do sedadel 
v předsálí slavné Opery a také jsme 
navštívili nezapomenutelný Vítězný 
oblouk. Když člověk stojí pod ním 
a sleduje všechna zde uvedená jména 
slavných vojevůdců, běhá mu místy 
až mráz po zádech. Den jsme zakon-
čili velice příjemnou projížďkou po 
Seině. Tím naše prohlídky a putování 
po krásné metropoli Francie končily. 
Zamávali jsme večerními světly ozá-
řené Paříži, vydali se na mnohahodin-
nou cestu domů s myšlenkou, že se 
sem určitě někdy vrátíme.

Hrbatého Quasimoda jsme sice 
neviděli, ale i tak to byl zážitek na 
celý život.

Nela Karásková, Antonín Sláma 
- studenti 3. ročníku managementu 
cestovního ruchu 

Třetí místo v okrese je úspěchem
Dne 27. dubna 2009 pět žáků 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka reprezento-

valo školu v okresním kole ve šplhu o tyči ve Žďáře nad Sázavou. Ve vel-
ké konkurenci všichni obstáli a podali velmi dobré výkony. Úspěchem je 
3. místo Terezky Kolářové v kategorii prvních tříd. Všem účastníkům přeji 
mnoho dalších sportovních úspěchů.                      Jana Zítková, ZŠ TGM

AKADEMIE

V pořadí již třetí AKADEMIE BYSTŘICKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL 
zaplnila 7. 4. 2009 Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem opravdu „k prask-
nutí“.

Doufáme, že nikdo nelitoval času, který si v tento slunečný den našel 
a zhlédnout vystoupení zašel.

Však také bylo na co se dívat.. Mnohé příchozí zaujala hned ve vestibulu KD 
jarně - velikonoční výstava dětských prací a dekorací, či fotografi í ze života 
dětí v MŠ, jiní zase spěchali zajistit si strategické místo v sále pro zhlédnutí 
programu.

Jako první vystoupila MŠ Korálky. Námořníci, domorodé tanečnice, kroko-
dýli, sloni a klokani vířili v barevných kostýmech za zvuku líbivých melodií po 
pódiu. A tak se rázem všichni ocitli na „Ostrově veselých zvířátek“.

Druhá v pořadí se představila MŠ Pohádka s programem: „Hrátky dětí 
z Pohádky“. Dozvěděli jsme se, jak to bylo z Budulínkem, zatančili si v dešti 
a dokonce si s myšičkou uvařili kašičku.

Závěr patřil MŠ Čtyřlístek. Název programu „Brouci na louce“ nenechal 
nikoho dlouho na pochybách, že se jedná o „hmyz“ s velkým tanečním nadá-
ním. „Polámal se mraveneček“, „Brouci na jaře“, „Včelka Mája“, „Sluníčko, 
sluníčko…“

A při závěrečném broučím loučení bylo znát, že: „ Nám se na tom světě líbí.“
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3. ročník „HANDICAPOVÉHO TURNAJE V KUŽELKÁCH“Dlouhodobé soutěže v kuželkách a v bowlingu 2008-9

Zprávy od střelců
V neděli 19.dubna se na naší střelnici konal první letošní malorážkový 

závod – 1. kolo Meziklubové soutěže. V zastoupení místního klubu si nejlé-
pe vedl J. Zach na 6. místě, dále pak O. Musil na místě osmém a J. Roháček 
s umístěním na desáté příčce. V mládežnické kategorii obsadil 7. pozici 
T. Smejkal před R. Karáskem na 9. místě. V dalším střeleckém klání, Velké 
ceně Bystřice n. P. pod záštitou starosty města, si domácí závodníci rozdě-
lili svá umístění následovně: 7. Zach, 8. Musil, 10. Roháček a 13. Nečas.  
Čtvrté místo si pak vybojoval v dorostu Karásek. Druhou květnovou neděli 
se náš klub zúčastnil Ceny osvobození ve Velkém Meziříčí. Ve výsledcích 
fi guroval nejvýše s 6. místem Jiří Zach, za ním na 7. pozici Josef Roháček 
a Oto Musil s 9. místem. Naši mladí nadějní střelci Tomáš Smejkal a Ros-
tislav Karásek si ve své kategorii vystříleli s překonáním osobních rekordů 
dvanácté a čtrnácté místo. 

Za SSK Jiří Zach

Na závěr dlouhodobé soutěže 
v kuželkách uspořádal ve čtvrtek 
30. 4. 2009 Areál sportu pro všech-
ny hráče, kteří tuto soutěž hráli, tzv. 
„Handicapový turnaj v kuželkách“, 
kterého se zúčastnilo celkem 33 sou-
těžících. Předností takového turnaje 
je, že vítězem se může stát kdokoliv, 
komu se podaří naházet lepší výkon, 
než kolik je jeho celkový průměr 
v dlouhodobé soutěži. K dosažené-
mu výkonu se totiž připočítávají 2/3 
rozdílu mezi průměrem tohoto hráče 
dosažený ze všech zápasů a nejlep-
ším průměrem celé soutěže tj. 226,5 
bodu, který uhrál Miroslav Kotnour 
(GEAM), ten také dosáhl nejlep-

V dubnu skončil již pátý ročník 
dlouhodobých soutěží v bowlingu 
a kuželkách, které Areál sportu uspořá-
dal ve sportovní hale pro fi rmy i ostatní 
zájemce s cílem zapojit co možná nej-
více lidí k pravidelnému pohybu. Také 
tentokrát proběhlo vyhlášení výsledků 
a předání cen nejlepším družstvům 
i jednotlivcům v baru sportovní haly.

Soutěže v kuželkách se zúčastnilo 
sedm družstev, která se spolu utkala 
třikrát systémem každý s každým. Pro-
bíhala od října do konce března a cel-
kově se do ní zapojilo 51 hráčů a hrá-
ček. Prvenství obhájilo družstvo spo-
lečnosti Wera Werk před podnikem 
GEAM a Areálem sportu. Nejlepším 
hráčem se stal Miroslav Kotnour 
(GEAM), který dosáhl průměr 226,5 
bodů a měl i nejlepší výkon 270 bodů, 
nejlepší žena je Andrea Nachtigalová.

Bowling se hrál tradičně ve dvou 
skupinách. V I. lize hrálo 10 družstev 
(67 hráčů a hráček), soutěžilo se od 
září do dubna tříkolově každý s kaž-
dým. Vítězem se stal Alfi x před Are-

álem sportu a Rathgeberem I. Nej-
lepším hráčem se stal Jan Martínek 
(Colas I.) s průměrem 171,9 bodů, 
nejlepší ženou pak Andrea Nachti-
galová (Rotter) 149,8 bodu, z obou 
soutěží maximální nához 255 bodů 
dosáhl Martin Unzeitig (AS).

Stejným systémem se hrála i II. liga, 
do které se zapojilo 9 týmů, 76 hráčů 
a hráček a celkovým vítězem se stalo 
družstvo Železáren Štěpánov, druhý 
byl Colas II. a třetí TEAM Býšovec. 
Nejlepším hráčem se stal Antonín Sla-
bý (Colas) s průměrem 157,5 bodů, 
nejlepší ženou Dana Pecinová (TEAM 
Býšovec) s výkonem 148,3 bodu. 

Novým účastník I. ligy jsou Žele-
zárny Štěpánov. Touto cestou chceme 
oslovit i další zájemce, kteří se chtějí 
soutěže zúčastnit, aby se do konce 
června přihlásili buď osobně ve spor-
tovní hale nebo e-mailem na adrese: 
areal.sportu@tiscali.cz. Podle počtu 
přihlášených potom bude stanoven 
hrací systém. 

Zdeněk Mašík

ší výkon v turnaji 252 shozených 
kuželek, ale jako nejlepšímu hráči 
v dlouhodobé soutěži se mu nemohl 
přičíst žádný hendikep. Letos po-
prvé se na prvních místech umístili 
hráči s dobrým průměrem, což v mi-
nulých ročnících nebývalo. Prvním 
místo výkonem 255 bodů, jen díky 
připočtenému hendikepu 16, obsadil 
Zdeněk Mašík, druhý byl Miroslav 
Kotnour, který uhrál 252 bodů, tře-
tí Jaroslav Čížek (AS) 244 bodů. 
Vyhlášení výsledků s předáním cen 
proběhlo při závěrečném vyhlášení 
dlouhodobých soutěží dne 7. 5. 2009 
v baru sportovní haly.

Zdeněk Mašík
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Zubní pohotovost ke květnu 2009

KVĚTEN 2009
30. 5. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172, 566 575 210
31. 5. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165

ČERVEN 2009
  6. 6. MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí,  566 522 442
  7. 6. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 566 562 619
13. 6. MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 643 805
14. 6. MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 643 012
20. 6. MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratislavovo nám.12, Nové Město n. M. 566 616 901
21. 6. MUDr. Jitka Kašparová, Nová říše 624/2, 566 523 796

Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.

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

NON STOP POHOTOVOST

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

Ve dnech 24. – 26. dubna 2009 se 
v Praze konal 30. mezinárodní kongres 
aerobiku, největší aerobikové akce 
v České republice. Bystřická děvčata 
skupiny INKOGNITO měla tu čest na 
ní vystoupit se svou stepaerobikovou 

skladbou, a to v hlavním programu 
v sobotu 25. dubna. Pro všechny z nás 
to byl velký zážitek, a proto mi dovolte 
se s tímto úspěchem a se zážitky z této 
akce s Vámi podělit.

I přes menší technické problémy 
se vystoupení děvčat opravdu poved-
lo. Sklidily jsme veliký aplaus a hned 
po vystoupení jsme byly osloveny 
mnoha lektorkami aerobiku s návr-
hy na vystoupení na různých akcích, 
a dokonce i s nabídkou vedení pravi-
delných lekcí.

Odměnou za čas a úsilí vložených 
do nácviku choreografi e nám byly ho-
diny různých aerobikových stylů (den-
ce AE, Stap AE, street dance, house 

INKOGNITO v Praze

1. května 2009 se uskutečnil ve 
spolupráci s DDM Bystřice n. P. již 
třetí ročník duatlonového závodu 
PERNŠTEJNSKÉ PEKLO (dva 
běžecké úseky 6 a 3 km, proložené 
27 km cyklistickým okruhem s převý-
šením téměř 800 m).

Startovní pole čítající téměř 90 zá-
vodníků a závodnic posunulo Pern-
štejnské Peklo na pozici jednoho 
z nejnavštěvovanějších duatlonových 
závodů v České republice. Ani letos 
na startu nechyběla slavná jména, 
jen pro zmínku Miroslav Podbor-
ský - jedenáctinásobný mistr světa 
v kva driatlonu, ironman Milda Bayer, 
reprezentanti bratři Pospíchalové a ve-
dle nich Jirkové, Milanové, Vlastíci 
a Katky, prostě chlapi a ženské z blíz-
kého i širokého okolí ukazující, že náš 
závod je opravdu pro každého.V 10  
hodin bystřický místostarosta J. Vojta 
závod odstartoval a celé startovní pole 
se vyřítilo vpřed. Mělo před sebou 
tři dvoukilometrové okruhy po míst-
ních luzích a hájích. Na horizontu 
se vytvořil dlouhý had těl, který se 
s ubíhajícími metry trhal na menší 
a menší skupinky. Již od počátku duo 
bratrů Pospíchalů neponechávalo nic 
náhodě a dávalo výrazně najevo, že to 

Pernštejnské peklo přilákalo i mistra světa    

s rodinným double myslí vážně.
Depo opustil jako první Zbyněk 

Pospíchal, následován s menším od-
stupem bratrem Vladimírem. Bratři se 
na trase sjeli, vzorně spolupracovali 
a výsledkem jim byl náskok 56 vteřin 
na tříčlennou skupinu pronásledo-
vatelů vedenou Mírou Podborským, 
kterého druhý nejrychlejší cyklistický 
čas vrátil zpět do boje o medaile.

V závěrečném běhu zúročili Pospí-
chalové dokonalou znalost terénu 
a „bednu“ nepustili. Do cíle doběhl 

jako první Zbyněk s 29s náskokem 
na Vladimíra. Ze skupiny pronásle-
dovatelů se výborným během dostal 
na třetí místo Martin Kňáva.

Vítězství v kategorii veteránů 
(Muži 40+) získal i přes mírné blou-
dění na trati Miroslav Podborský.

Závod štafet, v kterém se předsta-
vilo 9 týmů, potvrdil správný směr 
našeho závodu a přitáhl nové zájem-
ce o absolvování Pernštejnského pek-
la. Obzvláště nás potěšily dvě štafety 
složené z obyvatel Věchnova.

Ani Bystřičtí se nenechali zahan-
bit, zvláště pak v běžecké části Jir-
ka Mazourek zle zatápěl největším 
hvězdám. Nakonec z toho bylo umís-
tění v první polovině.

Po závodě se všichni sešli v míst-
ním kulturním domě na pekelný gu-
láš, vyhlášení výsledků a tombolu.

Jelikož je závod Pernštejnské peklo 
pořádán jako duatlonové mistrovství 
Vysočiny, byly předány medaile pro 
nejlepší „Vysočiňáky“. Titulem mistr 
Vysočiny se může pyšnit v kategorii 
M40 Lukáš Nedělka a v kategorii ve-
teránů Karel Špaček.

Více informací k závodu i fotogra-
fi e, naleznete na stránkách závodu 
www.ppeklo.cz.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se našeho závodu zúčast-
nili ať formou aktivního závodění nebo 
podporou na trati, za skvělou kulisu 
a doufám, že se s Vámi uvidíme na 
dalším ročníku našeho závodu.

Také bych chtěl poděkovat za podporu 
vedení města Bystřice nad Pernštejnem, 
firmám Tchibo, Event &Promotion, Se-
znam.cz, L´Oreal, Mars a dalším.

Za organizační výbor a DDM Bys-
třice nad Pernštejnem 

Martin Špaček

dance, thai-box, port de bras, pilates, 
yoga atd.) pod vedením zahraničních 
lektorů jako je Julio Papi (Španělsko), 
Alessandro Oliveri (Italie), Balázs Fü-
zessy (Maďarsko), Joan Altisen (Špa-
nělsko), Peter Dragovic (Slovinsko), 
Giorgis Samiotis (Řecko), Anastazia 
Alexandridi (Řecko) a Paul Uhlíř (Ně-
mecko). Měly jsme šanci si zacvičit 
i se všemi lektory týmu FACE akade-
mi. Mohly jsme si vyzkoušet různé cvi-
čební pomůcky (fl exi-bar, různé činky, 
bosu, trampolíny na jumping, běžící 
pásy na H.E.A.T. program a jiné).

Všechny jsme byly nadšeny a užily 
si celý den naplno. Večer jsme pak strá-
vily v krásném prostředí pizzerie SE-

VERKA v Praze – Proseku, kde jsme 
si vyměňovaly zážitky a zkušenosti.

Chtěla bych poděkovat Kamile 
Cisárové, Petře Dufkové, Petře Duf-
kové ml., Michaele Dufkové, An-
dree Dvořáčkové, Pavle Jakubcové, 
Romaně Jiránkové, Aleně Koktavé, 
Petře Nunvářové, Lence Víchové 
a Lucce Zivčákové za ochotu k ná-
cviku choreografi e a čas strávený 
v tělocvičně.

Moje poděkování patří také fi rmě 
ROTTER, s. r. o., KOVOVÝROBA, 
která nám sponzorovala oblečení na 
vystoupení, a také Jiřímu Dufkovi za 
pomoc při realizaci našeho vystoupení.                        

Petra Nováková

Dne 14. května 2009 v 10:00 hodin proběhlo symbolické předání „stav-
by“ zříceniny hradu Zubštejna z rukou vedení města do rukou zhotovitele 
akce „Zpřístupnění zříceniny hradu Zubštejna pro turisty“, fi rmě Beton 
SPH s. r. o. Rekonstrukce potrvá do prosince roku 2011.            -ok-
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ZÁJMOVÉ ORGANIZACE A ZAJÍMAVOSTI

Orel připravil také v červnu několik akcí, na jejichž konání srdečně zve 
co nejvíce obyvatel nejenom z našeho města, ale i z  nejbližšího okolí. 
V sobotu 6. 6. 2009 pořádá Ústředí Orla v Luhačovicích již 19. ročník pře-
hlídky duchovních písní pod názvem CANTATE 2009. Na tuto přehlídku 
Orel přihlásil hudební skupinu, jejíž členové jsou také členy Orla. Turistic-
ký oddíl této akce i letos využije k poznávací vycházce do blízkého okolí 
lázeňského města. Do Luhačovic bude pro hudebníky vypraven autobus, 
takže této příležitosti mohou využít jak zájemci o turistiku, tak i milovníci 
hudebních přehlídek a nebo jenom ti, co si chtějí udělat pouze pěkný výlet 
do světoznámých lázní. Odjíždět se bude v 5.00 hod z autobusového nádra-
ží. Přihlášky se přijímají v prodejně Textilní galanterie v Bystřici n. P. od 
25. května 2009, uzávěrka přihlášek je 3. 6. 2009. Další informace budou 
oznámeny místně obvyklým způsobem.

Poutní zájezd s duchovním programem na Turzovku (Slovensko) je plá-
nován na sobotu 20. 6. 2009. Na poutním místě se připojíme k programu 
Fatimského apoštolátu z Koclířova. Odjezd autobusu z  Rozsoch od kostela 
bude ve 4.00 hod., z Bystřice n. P. z autobusového nádraží ve 4.15 hod. Při-
hlášky se budou přijímat opět v prodejně Textilní galanterie v Bystřici n. P. 
od 8. června 2009, uzávěrka těchto přihlášek bude 17. 6. 2009. Další in-
formace budou včas opět oznámeny místně obvyklým způsobem. Prosíme 
o včasné přihlášky u obou zájezdů.

Na závěr školního roku připravil orelský oddíl historického šermu pro děti 
odpoledne plné soutěží. Bude se konat v neděli 28. 6. 2009 od 15.00 hod. 
na orelském hřišti, v případě nepříznivého počasí pak v Orlovně. Po krátké 
prezentaci činnosti tohoto oddílu si děti zasoutěží v několika zajímavých dis-
ciplínách. Odměněn bude každý účastník.

Kučerová M.

Župa Metodějova sdružuje 12 jed-
not ze dvou krajů (Jihomoravského a 
kraje Vysočina) a čtyř okresů – Žďár 
n. S., H. Brod, Brno – venkov a Blan-
sko. Sídlo župy je v Bystřici nad 
Pernštejnem. Stav členů k 1. 1. 2009
byl celkem 850 členů, což je nárůst 
oproti loňskému roku o 69 členů. 
Každým rokem zaznamenáváme 
určitý nárůst členů, což je dobrým 
ukazatelem, že si k nám lidé umí na-
jít cestu a nabídka orelské činnosti je 
zajímá. Na druhé straně je i vysoký 
úbytek, který zkresluje celkové navý-
šení čl. základny. Hlavní důvod úbyt-
ku členů je v neplacení čl. příspěvků. 
Proto je třeba, aby si každý hned 
zpočátku rozmyslel, proč se chce stát 
členem a uvědomil si své povinnosti 
k organizaci, do které vstupuje. Nej-
větší jednotou župy, co do počtu 
členů, se v roce 2008 (stav k 31. 12. 
2008) stala jednota Žďár nad Sázavou 
s 202 členy. Tím předstihla bystřickou 
jednotu, která se po několik let drže-
la na špici. Na druhém místě je tedy 
jednota Bystřice n. P. se 179 členy a 
třetí místo zaujímá Nové Město n. M. 
s 99 členy, které zaznamenalo největší 
nárůst členské základny mládeže do 
18 let. Co se týká počtu mládeže do 18 
let, což je u některých dotací důležité 
kritérium pro výši přidělované dotace, 
tak nejvíce těchto členů má jednota 
N. Město n. M. 64, na druhém místě je 
Bystřice n. P. s 55 členy a třetí místo si 
drží Žďár nad Sáz. se 48 členy.

Sport: v roce 2008 župa uspo-
řádala 9 turnajů, nejpočetnější jsou 
turnaje ve st. tenise (6 turnajů stolní 
tenis jednotlivců, 2 kola ligy st. tenisu 
družstev – zapojeny 4 jednoty), dále 
kvalifi kace ve fl orbalu mužů a 2 tur-
naje v bowlingu. V těchto turnajích 
se průběžně zapojovalo svojí účastí 
7 jednot: Jimramov, N. Město n. M., 
Bystřice n. P., Čebín, D. a H. Loučky,  

Činnost župy Metodějovy v r. 2008
Rovné a Lomnice

- v kategorii žáků to byl 1 turnaj st. 
tenisu se zapojením jednot z Jimra-
mova, Bystřice n. P. a Rovného

- již podruhé se uskutečnila liga 
družstev ve st. tenise, pro vítěze byl 
zakoupen putovní pohár, přičemž ví-
tězství druhého ročníku obhájilo opět 
družstvo jednoty D. a H. Loučky

Stolní tenis je stále v župě sportem 
č. 1, je dobře organizován díky br. Ši-
kulovi z Jimramova, je vytvořen plán 
turnajů na celý rok, st. tenis se hraje 
ve většině jednot župy, má stále více 
příznivců a máme dostatek informací 
z průběhu turnajů. Nejúspěšnější hrá-
či jsou z jednoty Nové Město n. Mor. 
a D. a H. Loučky, i když hráči bystřic-
ké jednoty nezůstávají o nic pozadu. 
V letošním roce rozšiřujeme počet 
turnajů pro mládež, neboť i tyto si 
u mládeže nachází stále větší oblibu 
a v bystřické Orlovně k tomu máme 
vhodné podmínky.

Oddíly st. tenisu mužů jednot 
N. Města n. M. a Bystřice n. P. se 
účastní také Okresního přeboru 
v tomto sportu.

Jednoty N. Město n. M. a Žďár 
n. Sáz. jsou zapojeny se svými oddí-
ly ve fl orbalové lize, kterou pořádá 
Ústředí Orla. Další jednoty, které se 
účastní ústředních sportovních tur-
najů nebo závodů, jsou Jimramov, 
Bystřice n. P., D. a H. Loučky. Dal-
ších ústředních akcí, nesportovních, 
se zúčastnily jednoty Lomnice a Bys-
třice n. P.

Další pravidelné nesportovní akce 
- červenec – účast na Cyrilome-

todějské pouti na Vítochově, krátký 
kulturní  program zde zajišťuje pouze 
jednota Bystřice n. P., z ostatních jed-
not je pouze pasivní účast

- srpen – tradiční celostátní orelská 
pouť na Svatý Hostýn 

- závěr roku – adventní doba - 

duchovní obnova vedená jáhnem 
L. Kincem, duchovním rádcem župy,  
se konal v Orlovně jednoty Rozsochy.

V roce 2009 uplyne 100 let od 
založení celostátní organizace Orla, 
hlavní celostátní akce k tomuto výro-
čí začne ve čtvrtek 20. srpna v Kro-
měříži a vyvrcholí bohatým sportov-
ním a kulturním programem v sobotu 
22. srpna. Na to naváže celostátní 
orelská pouť s duchovním programem 
na Sv. Hostýně v neděli 23. srpna.

Plán akcí na r. 2009
Sportovní akce proběhnou v rámci 

výročí 100 let Orla
Župní turnaje – na I. pololetí:  

-3 turnaje ve st. tenise pro dospělé
2 turnaje ve st. tenise pro mládež
turnaj v bowlingu a kuželkách
1. jarní kolo ligy družstev ve st. tenise
turnaj ve fotbalu st. žáci
turnaj ve fl orbalu žáků
turnaj v petanque
Župní turnaje – na II. pololetí:
3 turnaje ve st. tenise pro dospělé
2. podzimní kolo ligy družstev ve st. tenise 
turnaj v bowlingu 
turnaj ve fl orbalu žáků
2 turnaje ve st. tenise pro mládež
Další akce roku:
Autobusové zájezdy:
- celostátní orelská pouť Svatý Hostýn.
Duchovní obnova – adventní doba 
(místo bude upřesněno později).

Kučerová M.

POZVÁNKA

Přemýšlíte, jak naložíte s volným časem Vašich dětí o prázdninách?

Vážení rodiče, děti, kamarádi 
a sympatizanti táborové zábavy,

Příznivcům cestopisů je Maracai-
bo známo jako přístavní město ve Ve-
nezuele v Jižní Americe. My jsme si 
tento název propůjčili a pojmenovali 

jím naše občanské sdružení, které 
pořádá letní dětské tábory více než 
dvanáct let. Ti, kteří se na náš tábor 
pravidelně vrací, nás jistě velmi dobře 
znají. A Vám, kteří nás ještě neznáte, 
bychom se rádi nyní představili. 

Na náš tábor jezdí každoročně 
60 – 70 dětí. Bez nároku na fi nanč-
ní odměnu je provází tým dvaceti 
zkušených vedoucích, který spojuje 
zejména dlouholeté přátelství a spo-
lečný zájem zprostředkovat dětem 
prázdninové chvíle v přírodě.

Náš tábor každoročně kompletně 
stavíme na téměř pohádkovém mís-
tě na louce mezi obcemi Bobrová 
a Olešínky u řeky Borůvky na Vy-
sočině. V táboře není zavedena elek-
třina, ale samozřejmostí je vlastní 
kuchyň, polní sprcha, která je denně 
k dispozici, a celkově dobré hygie-
nické zázemí. Děti mají zajištěnou 
celodenní stravu a pitný režim.

Naším cílem a hlavní myšlenkou 
tábora je zprostředkovat dětem 14 dní 
v přírodě plných společných zážitků. 
Zároveň se snažíme dětem ukázat, 
jak lze také zábavně a smysluplně 

trávit volný čas bez technických vy-
možeností, které je doprovází celý 
školní rok. Důraz také klademe na 
osobnostní a sociální rozvoj dětí, 
a to prostřednictvím skupinových her 
a jiné zábavy. 

Téma tábora se každoročně mění 
a všichni tak zažíváme vždy nová dob-
rodružství. Vydali jsme se například 
po stopách Indiánů, podívali se do 
dávných dob řeckých bohů, vypravili 
jsme se na tajemné cesty zlatokopů 
a navštívili Egypt a Kleopatru.

Kromě nových zkušeností si děti 
z tábora odvážejí spoustu zážitků, 
které nenajdou v počítačových hrách 
a na které možná budou vzpomínat 
celý život.

Více informací a fotografi í o na-
šem táboře naleznete na webových 
stránkách: www.maracaibo.unas.cz. 

Občanské sdružení Maracaibo

Činnost župy Metodějovy v r. 2008
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S E D M   O S O B N O S T Í   B Y S T Ř I C K A ,  Z A J Í M AVO S T I

SEDM OSOBNOSTÍ BYSTŘICKA
Jsme rádi, že stále hlasujete s námi a vybíráte sedm osobností našeho kraje. Až do konce června můžete odevzdat svůj kupón až se sedmi hlasy. 

Na pořadí uvedených osobností nezáleží, každá dostane jeden hlas. Hlasovat můžete osobně i poštou, hlasování po internetu bylo zrušeno! Na konci 
ankety bude sedm hlasujících vylosováno a odměněno zajímavými cenami.

Postupně jsme Vám představili 38 největších favoritů naší ankety. Další adepti jsou uvedeni na www.bystricenp.cz (kultura, Sedm osobností Bys-
třicka). Zde najdete též hlasovací lístek. Ten obdržíte i v Turistickém informačním centru v Bystřici. Další zajímavé osobnosti Bystřicka se týká dnešní 
recenze knihy o Tomáši Jurenovi. 

Tišnovské nakladatelství SUR-
SUM vydalo v loňském roce knihu 
Sixtuse Boloma „Tomáš Juren – tole-
ranční doba na Vysočině a hudba srd-
ce“.  Je věnována význačné osobnosti 
Bystřicka, kantoru, písmáku, hudeb-
níku a kazateli Tomáši Jurenovi (1750 
Prosetín – 1829 Vítochov).

Autor, který je od března 2008 
odborným garantem památkové 
péče pro bystřický region, rozčlenil 
zajímavý text do 7 kapitol. Prvním 
je prolog „Cesta životem“, v němž 
stručně popisuje náboženskou situ-
aci na Vysočině před vydáním Tole-
rančního patentu. Následují „Začátky 
v Prosetíně“, které líčí Tomášův pří-
chod na svět v rodině tajných evange-
líků a jeho učednická léta u jakéhosi 
tajného „biskupa“ (označení S.B.) 
zdejších evangelíků, Řehoře Jakubce. 
U něj se mladý Tomáš vyučil nejen 
krejčím, ale dostal i základy pro své 
kantorské poslání. Získal vztah ke 
knihám, inspiroval se k vlastní pís-
mácké tvorbě a časem svého učitele 
přerostl. Přitom Řehůřek sehrál ur-
čitou roli ve vyhlášení jmenovaného 
patentu a byl osobně přijat císařem.

Další kapitoly se jmenují podle 
Jurenových působišť: „V Sulkovci 
(1769-1774)“, „V Malém Ubušíně 
(1774-1784)“ a „Ve Veselí (1784-
1792)“. Líčí kariéru mladého kantora, 
který se jako devatenáctiletý uchytil 
v Sulkovci, opatřoval si zde zakázané 
knihy, s katolickým knězem Linhartem 
i s mnohými sousedy zažíval důsledky 
náboženské nesnášenlivosti a k to-
mu nastal takový hladomor, že se 

v Sulkovci konaly až čtyři pohřby den-
ně. Mladý kantor se oženil, ale vzápětí 
přišel o kantorskou službu. V rodném 
Prosetíně bylo osm volných chalup, 
přesto „kvartýru mu dáti nechtěli“. 
Nakonec se s manželkou odstěhoval 
do opuštěné chalupy v Ubušínku. Živil 
se krejčovstvím, muzikou, opisováním 
a vázáním knih a nadále vyučováním 
dětí. A podnikal tajné pěší cesty do Ži-
tavy a Prešpurku pro zakázané knihy. 
V Malém Ubušíně ho zmlátili mysliv-
ci a vlivem občasných výpadků vědo-
mí míval Juren věštecké sny. Dne 21. 
října 1781 zahájil v Hlubokém první 
evangelické shromáždění s kázáním, 
tedy šest dnů před vydáním Toleranč-
ního patentu. Po vydání patentu na něj 
složil ódu.

Vrchol Jurenových snah nastal na 
jaře 1782, kdy probíhalo v Dalečí-
ně přihlašování k evangelické víře. 
Výsledkem bylo 1720 přihlášek, 
z toho v šesti případech – Chlum, 
Korouhvice, Polom, Ubušínek, Vese-
lí a Hluboké – se jednalo téměř o celé 
obce. Měšťanům z Nového Města 
a Jimramova radil Juren v záležitostech 
náboženských i ohledně projektování 
modliteben. Byl tehdy ctěn a vážen.

Přesto ho stíhá nepřízeň osudu, 
okolností i sousedů. Zemřela mu vět-
šina dětí, ztrácel oblibu, byl označen 
za blázna a podivína. Po konfl iktech 
odešel z Veselí a kupodivu našel klid 
v převážně katolickém Vítochově. 
I zde však propadal zoufalství, které 
jej přivedlo k sepsání Pamětí.

Zajímavá kniha je zakončena epi-
logem „Konec i začátek“ a ukázkami 
z díla Tomáše Jurena. Tedy z jeho 
Pamětní knihy (tiskem vyšla 1904, 
doplněná verze 2007), ale i z Písní 
pohřebních, Malé knížečky o věku 
starém, Modliteb a části Pamětní 
knihy pro Jiříka Vrbase. Nechybějí 
barevné reprodukce Jurenových ilu-
strací, záběry krajiny Jurenova života 
i odkaz na prameny a literaturu.

Pěkně vypravená kniha vás upoutá 
nejen podáním životních osudů jedné 
z pozoruhodných osobností Bystřicka, 
ale i vylíčením náboženských a vůbec 
životních podmínek ve jmenovaných 
obcích a v krásné, ale často i drsné kra-
jině Bystřicka. Publikaci lze doporučit 
každému, kdo se chce o minulosti to-
hoto kraje něco dozvědět.

Hynek Jurman

RECENZE: TOMÁŠ JUREN

Další krásnou výstavu 
s názvem „PARALEL-
NÍ CESTY“ připra-
vuje Městské muzeum 
v Bystřici. V půdní ga-
lerii představí žďárského 
výtvarníka Václava Ma-
cha-Koláčného, který se 
s úspěchem věnuje mal-
bě, kresbě i počítačové 
grafi ce. Za posledních 
15 let vystavoval snad ve 
všech větších městech 
jižní Moravy a Vysočiny, 
tedy v krajích, které pova-
žuje za svůj domov. Jeho 
díly se pyšní sběratelé 
z celého kulturního světa. 

Ke stěžejním dílům 
V. Macha-Koláčné-
ho patří cyklus maleb 
„O SLUNOVRATU“ na 
motivy veršů J. Skácela 

Výstava V. Macha-Koláčného
SPATŘÍTE I KŘÍŽOVOU CESTU

a skladeb J. Pavlici a pak dva soubory křížových cest. A právě rozměrněj-
ší křížová cesta se stane největším lákadlem bystřické výstavy. Slavnost-
ní vernisáž proběhne v sobotu 6. června v 17.00 v bystřickém muzeu. 
Úvodní slovo pronese Hynek Jurman, zahraje smyčcový kvartet CAP-
PELLA ALLEGRA. Výstava potrvá do konce července 2009.        -HJ-

Cože, že se Vám ráno nechce vstá-
vat z postele a že Vás všechno bolí?

A kolik že máte křížků na zádech? 
Že je Vám teprve šedesát? No, tak to 
jste ještě mladice. Naší paní doktorce 
Ludmile Milotínské bude letos 85 let 
a stále vede pravidelné středeční cvi-
čení jógy v Bystřici nad Pernštejnem. 
A co se týká výdrže v jednotlivých 
pozicích, strčí do kapsy všechny 
mladší cvičenky. Svým vitálním pří-
stupem k životu dodává sílu a vyrov-
nanost všem, kdo ji znají!

A protože nám „holkám“ na něko-
lik týdnů skončilo setkávání, chtěly 
bychom jí také touto cestou poděkovat 
za psychickou a fyzickou pohodu, kte-
rou po cvičení všechny pociťujeme!

Děkujeme nejenom za cvičení a tě-
šíme se, že se budeme potkávat zase 
příští sezonu.

Za všechny „holky“ 
Čermáková

Vitální 
cvičitelka jógy



OSOBNOSTI

16. strana                                                                                            Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

a po odchodu ze Sluníčka s ním zalo-
žila skupinu Pusa. V roce 2003 nato-
čila své sólové nejpravdivější album 
„Spatřit světlo světa“.

Další etapu své tvorby otevřela 
natočením novinky, na níž spolu-
pracovala s klarinetovým kvartetem 
Clarinet Factory a pianistkou a skla-
datelkou Beatou Hlavenkovou.

Překlad názvu nové desky Eter-
nal Seekers se dá interpretovat jako 
Věční hledači. Společný projekt 

těží z různorodých přístupů k hudbě 
a zároveň snahy o vstřebání postupů 
z jiných hudebních žánrů. Jazz se pro-
plétá s folkem, muzikanti hledají tu 
nejvhodnější melodickou kombinaci. 
Clarinet Factory, kvarteto složené ze 
tří klarinetistů (Jindřich Pavliš, Vojtěch 
Nýdl, Luděk Boura) a basklarinetisty 
(Petr Pepino Valášek), se pohybuje na 
hranicích klasiky, jazzu, elektronické 
hudby a ethna. Aktivity Beaty Hla-
venkové jsou rozptýleny mezi několik 
hudebních formací vyznávajících váž-
nou i jazzovou hudbu. 

Textové podklady písní nalezli tvůr-
ci v básních Františka Halase, Václava 
Kvapila, Vojtěcha Nýdla a Martina 
Rouse. Autorem poloviny textů je bás-

ník Bogdan Trojak, nositel Orfejovy 
ceny i ceny Magnesia Litera.

Při poslechu výše uvedeného 
hudebního uskupení uslyšíte a ucí-
títe až neuvěřitelné souznění, které 
funguje od první do poslední vteřiny.
Tato nadčasová záležitost vás okouzlí 
stejně intenzivně při prvním i jakém-
koliv dalším poslechu. V mysli Vám  
zůstanou zvonivé tóny kláves, zvuko-
malebné verše, rozechvění z přívalu 
emocí a křišťálový jas netuctových 
skladeb. Lenka Dusilová zde zno-
vu ukazuje, že je jí vlastní odvaha, 
sugestivnost i srozumitelnost.

-OSŠ- 
(čerpáno ze zdrojů www.nekultura.cz, 

www.zivotopis.osobnosti.cz)

Ve znamení tohoto podtitulu 14. 
ročníku MHF Concentus Moraviae 
má Bystřice n. P. to štěstí, uvést v kul-
turním domě dne 4. června zajímavý 
hudební projekt zpěvačky Lenky Du-
silové.

Lenka Dusilová je považována za 
svébytnou muzikální bytost s výjimeč-
ným hlasem. Narodila 28. 12. 1975 
v Karlových Varech. S hudební ka-
riérou začala už v 10 letech, kdy se 
představila na folkovém festivalu 
s básní Jiřího Wolkera, kterou sama 
zhudebnila. V roce 1988 se s rodi-
nou přestěhovala z Karlových Varů 
do Prahy, kde nastoupila do dětského 
pěveckého sboru Bambini di Praga. 
V letech 1991 až 1995 byla frontman-
ka pražské rockové skupiny Sluníčko. 
S ní vydala stejnojmenné album 
a v roce 1994 vyhrála hudební soutěž 
Marlboro Rock In, jež kapelu hodně 
zviditelnila. A pak do jejího života 
zasáhl osud, jenž vzal na sebe podobu 
zpěváka a hudebníka Davida Kollera! 
V letech 1994 až 1997 spolupracovala 
s jeho skupinou Lucie. David výraz-
nou měrou ovlivnil její hudební projev 

“ D á m y  m a j í  p ř e d n o s t “

V době kolem roku 1580 byl rod pánů 
z Pernštejna v osobě Vratislava, zvaného 
Nádherný, takto nejvyššího kancléře krá-
lovství českého, na vrcholu svého bohatství, 
moci a slávy. Zanedlouho však už měl nastat 
prudký pád. Hospodářské reformy Viléma 
II. z Pernštejna se postupně vyčerpaly a ne-
stačily na nákladnou reprezentaci jednoho 
z předních šlechticů na dvoře Rudolfa II. 
A tak začalo vytloukání klínu klínem. Peníze 
se sháněly kde se dalo, vydatným zdrojem 
byly půjčky od poddaných z měst a měste-
ček pernštejnských držav. Bystřice, stejně 

Milí přátelé.
V úvodu bych se ráda vrátila k listo-

padovému koncertu Balady a roman-
ce. Vaše hojná účast nás moc potěšila 
a je pro nás velkým závazkem v naší 
další činnosti. Už několikrát jsme si 
řekli, že koncert byl poslední, protože 
příprava takové akce je opravdu ná-
ročná a nebyla by možná bez nezištné 
pomoci mnoha lidí. Ale Vaše ohlasy 
a přání slyšet koncert znovu se pro 
nás staly hnacím motorem.

Díky Vaší účasti a s tím spojené fi -
nanční podpoře jsme si mohli pořídit 
krásné nové koncertní šátky. Kromě 
toho jsme téměř všichni účinkující 
jeli na operu Prodaná nevěsta do ND 
v Brně. Byl to neopakovatelný zážitek 
a pro mnoho účinkujících vlastně prv-
ní setkání se světem „velké“ kultury.

A to všechno se mohlo uskutečnit 
i díky vám. 

Dovolte mi tedy, abych Vás pozvala 
v pátek 26. 6. 2009 na koncert  Ohnivé 
Balady a romance, 
který se koná v rám-
ci kulturního festi-
valu Bystřické léto. 
Co jsme si pro Vás 
připravili? Uslyšíte 
oblíbené hity i nové 
skladby v podání 
smyčcového Or-
chestru N. Kyjov-

ského a rockové kapely Arzenal. Letos 
pro Vás máme i malé překvapení, kte-
rým se vysvětluje název „Ohnivé“. Jako 
hosta jsme si pozvali skupinu AD IN-
FINITUM - Společenství ohně a šermu 
v zastoupení Umělecké a reklamní 
agentury AD8 AGENCY, která pro-
dukci na akci zaštiťuje. Svým vystou-
pením doprovodí námi hrané instru-
mentální skladby. Společně s hudbou se 
můžete těšit na nejrůznější pyro a ohnivé 
efekty, výšlehy a tanec v plamenech.

Velkou část vystoupení nám AD 
INFINITUM věnovalo sponzorsky, 
za což jim patří velký dík.

A teď už nezbývá, než si přát hez-
ké počasí, aby úsilí, s jakým pro Vás 
koncert připravujeme, nebylo zbyteč-
né. Informace o dalších akcích festi-
valu Bystřické léto můžete najít na 
webových stránkách města Bystřice 
n. P. a www.zapnutobystrice.cz. Těší-
me se na Vás. 

Lenka Macháčková

OHNIVÉ BALADYOHNIVÉ BALADY

Texty z Vysočiny a o VysočiněTexty z Vysočiny a o Vysočině

PERLY A PERLIČKY - 4      PERLY A PERLIČKY - 4     PERLY A PERLIČKY - 4      PERLY A PERLIČKY - 4

VELKÉ PRIVILEGIUMVELKÉ PRIVILEGIUM

Oldřich MIKULÁŠEK: VYSOČINĚ

A v tento kraj chodívám za krásou
- po loukách, po kopcích a jako v snách.
Stromy mně na cestu jablíček natřasou,
srdce mi zahřívá dívčiných tváří nach.
Kartouzek pozdravím a je mně k pláči až.
A jaká zem, i lidé tady jsou.
Po kvítí prostí, drsní po sosnách

jak celý život náš.

připravil -hj-

Básník Oldřich Mikulášek 
(1910 – 1985)

napsal tuto báseň na přání učitelů a vlastivědných 
pracovníků Bystřicka pro otevření muzejní expozice 
na hradě Pernštejně. Odtud přešla do Městského mu-
zea v Bystřici, kde verše vítaly návštěvníky ve vstupní 
expozici.

27. 8. 1579

jako ostatní města Čech a Moravy, prožívala svoji zlatou dobu – jak výstižně 
období 16. století nazval historik a spisovatel Zikmund Winter. A měšťané byli 
ochotni půjčovat, i když jim bylo jasné, že peníze těžko zpět dostanou a na půj-
čenou sumu si museli půjčovat jinde sami. Návratnost očekávali jinak – v no-
vých výsadách a privilegiích. Vratislava sliby nic nestály, takže takový „ob-
chod“ byl oboustranně výhodný.

Vratislav z Pernštejna tedy listinou (Bočkova sbírka č.7233, MAZ Brno), 
datovanou na Hradě pražském ve čtvrtek po sv. Bartoloměji, potvrdil bystřic-
kým všechna dosavadní privilegia, připojil řadu dalších výsad a přislíbil při-
mluvit se u císaře Rudolfa II, aby Bystřici povýšil na město a udělil jí veškerá 
městská práva. Což se 12. dubna následujícího roku stalo. 
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Městská knihovna informuje
V průběhu měsíce dubna knihovna zakoupila celkem 

137 nových knih, z nichž našim čtenářům nabízíme tento 
malý výběr.

Knihy pro dospělé:
   Práce s rizikovou mládeží
Blunden Jane  Mongolsko
Bolom Sixtus  Tomáš Juren
Carter Terry  Dubaj
Czyžová Iva  Čínské uzly
Černý Karel  Muži Masarykovy republi-
   ky a kraj Vysočina 1918 – 1938
Dezortová Věnceslava Karel Hála
Fielding Joy  Zachráníš mě ráno
Frazier Charles  Bílý náčelník
Hastings Max  Válečníci
Christie Agatha  Karibské tajemství
Jankovský Jiří  Ucelená rehabilitace dětí
   s tělesným a kombinova-
   ným postižením
Kodas Michael  Zločiny na vrcholech
Mára Jiří   Na vozíku na rovníku
Medina Horst  Drážďany
Mommert-Jauch Petra Nordic walking pro zdraví
Rudolfová Věra  Psí hlas do nebe volá
Sedmayerová Anna  Na Límečku
Smith Wilbur  Zlatá liška
Sůsová Jitka  Šité korálky
Tajovská Iva  Pavučiny touhy
Titzl Boris  Postižený člověk ve spo-
   lečnosti
Tomek Eleonore  Elba
Tošner Jiří  Dobrovolníci a metodika  
   práce s nimi v organizacích
Wagner Heike  Florida
Wright Derrick  Krvavá Tarawa
Žáček Jiří   Třetí poločas

Knihy pro mládež:
Cassidy Cathy  Srdce ze zmrzliny
Goldfl am Arnošt  Tatínek není k zahození

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

Městská knihovna přivítala v úterý 21. dubna 2009 
dlouholetou redaktorku Československého rozhlasu v Brně 
paní Věru Rudolfovou. Během devadesátiminutové besedy 
se mohli návštěvníci této milé akce dozvědět něco víc o práci 
v rozhlase a také o některých pozoruhodných lidech kulturní-
ho a společenského života Žďárska, Novoměstska a Bystřic-
ka, se kterými se při své práci seznámila. Příjemné vyprávění 
zakončila autogramiádou své nejnovější knihy Psí hlas do 
nebe volá.

Studenti SZeŠ měli možnost zhlédnout v Městské knihovně dramatizaci románu Rad-
ka Johna „Memento“. Román velmi sugestivně zachycuje 10 let života mladého člověka 
s drogou. Líčí cestu, ze které není návratu. Jediný účinkující dokázal tak zaujmout, že 
všichni odcházeli s velmi silným zážitkem. Představení se uskutečnilo 28. dubna 2009 
za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR. 

Blíží se období letních prázdnin a proto i v letošním roce bude 
prázdninová půjčovní doba městské knihovny nepatrně upravená.



KULTURNÍ DŮM
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA ČERVEN 2009

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

Čtvrtek 4. června – velký sál KD - 
19.30 hodin
KONCERT – PROJEKT ETER-
NAL SEEKERS
LENKA DUSILOVÁ – zpěv, kytara
CLARINET FACTORY: Jindřich 
Pavliš, Luděk Boura, Vojtěch Nýdl, 
Petr Valášek – klarinety
BEATA HLAVENKOVÁ – klavír
PETR NIKL – světelné efekty na 
skleněnou čočku
Koncert v rámci XIX. Mezinárodní-
ho hudebního festivalu CONCEN-
TUS MORAVIAE

Lenka Dusilová, několikanásob-
ná držitelka výročních hudebních 
cen Anděl, není zvyklá stagnovat 
a opakovat se. Stal se z ní mimořádný 
úkaz české hudební scény: z pozi-
ce rockové a popové hvězdy putuje 
k osobnímu vyjádření, jež svobodně 
přijímá impulzy z nejrůznějších stylů 
a mimohudebních zážitků. Projekt 
Eternal Seekers, v němž těsně spo-
lupracuje s Clarinet Factory a Beatou 
Hlavenkovou, je dalším významným 
krokem na téhle cestě. S projektem 
přichází překvapivá, ale naprosto při-
rozená syntéza všech těchto inspirací. 
O texty požádala básníka Bogdana 
Trojaka, laureáta Ceny Jiřího Ortena, 
zazní tu však i jiné, dost rozdílné inspi-
race – např. verše Františka Halase.
Vstupné: 140 a 90 Kč
Předprodej: KD od 14. 5. 2008

Pátek 12. června – velký sál KD – od 
8.00 hodin
Pořádá SONK při ZUŠ Bystřice n. P.
VÝCHOVNÝ KONCERT
LETEM VALČÍKOVÝM SVĚ-
TEM aneb od menuetu k valčíku
Hudba: Orchestr N. Kyjovského, řídí 
Lenka Macháčková
Tanec: žáci SOŠ a VOŠ v Bystřici 
n. P. a taneční skupina „Krok sun 
krok“, choreografi e Eva Bačovská
Program: barokní, klasicistní, ro-

mantické i současné skladby – např. 
G. Ph. Telemann, F. Lehár, J. Strauss 
a další. Některé skladby doprovodí 
tanečníci ukázkami tanců.

Sobota 13. června – velký sál KD 
– 15.00 hodin
Pořádá DDM Bystřice n. P. 
14. ročník 
AKADEMIE DDM 

V programu se představí členo-
vé zájmových útvarů aerobik, show 
dance, kytara, fl étna, klavír a judo. 
Od 14.00 hodin bude v předsálí ote-
vřena výstava, kde budou vystaveny 
práce dětí a dospělých ZÚ výtvarný, 
keramika, všeuměl a modelářský
Vstupné: děti 15 Kč, dospělí 30 Kč

Pondělí 15. června - velký sál KD - 
18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P.
KONCERT
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU 
ZUŠ
VÝSTAVA ABSOLVENTŮ VÝ-
TVARNÉHO OBORU ZUŠ
Vstupné: dobrovolné

Úterý 16. června – velký sál KD 
– 18.00 hodin
Pořádá: Hudební škola Yamaha Bys-
třice n. P.
KONCERT HUDEBNÍ ŠKOLY 
YAMAHA

Žáci se představí v předškolních 
programech První krůčky k hudbě 
a Rytmické krůčky, dále v nástrojové 
hře a zpěvu.
Vstupné: dobrovolné

Středa 17. června – velký sál KD 
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁ-
DEK

Dopolední promítání pohádek pro 

děti od 3 do 9 let, délka cca 55 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč

Pátek 19. června – velký sál KD 
– 17.00 hodin
MISS CHARME 2009
Pořádá fi rma Charme MYSTIKANA 
Brno

Pondělí 22. června – hrad Pernštejn, 
Rytířský sál – 19.30 hodin
KONCERT 
AMY DICKSON – altsaxofon
MARTIN COUSIN – klavír
Koncert v rámci XIX. Mezinárodní-
ho hudebního festivalu CONCEN-
TUS MORAVIAE.

Amy Dickson, rodačka ze Sydney 
se věnuje hře na saxofon od sedmi 
let. V sedmnácti letech se stala laure-
átkou soutěže „James Fairfax Austra-
lian Young Artist of the Year“. V osm-
nácti letech odstartovala mezinárodní 
sólovou kariéru. Zároveň pokračova-
la ve zdokonalování své hry v Lon-
dýně u K. Horcha a M. Robertsona 
a v Amsterodamu u A. Bornkampa. 
Je vítězkou řady prestižních meziná-
rodních soutěží. Jako sólistka vystu-
puje v Evropě, Austrálii a na Novém 
Zélandě. Absolvovala turné s orches-
try, mezi které patří Sydney Sympho-
ny Orchestra, Amadeus Orchestra 
a Orchestra Victoria. Jako umělecká 
vedoucí Zephirus Saxophone Quartet 
navštívila řadu zemí a její kvarteto 
je vítězem „Royal Overseas League 
Competition“ v kategorii souborů.

Martin Cousin je považován za jed-
noho z nejdynamičtějších klavíristů 
své generace. Je vítězem Mezinárod-
ní klavírní soutěže Ettore Pozzoliho 
a Královské hudební soutěže Over-
seas League. Pravidelně vystupuje 
na nejdůležitějších londýnských scé-
nách. Jako sólista vystupuje s přední-
mi anglickými symfonickými tělesy. 
V roce 2005 byl M. Cousin čtvrt roku 

rezidentem v Banff Centre v Kana-
dě, kde se věnoval především studiu 
Beethovenových sonát. K vrcholům 
této sezony patří kromě nejrůznějších 
sólových a komorních orchestrů ve 
Velké Británii především vystoupení 
s 2. klavírním koncertem Dmitrije 
Šostakoviče v belgickém Torhoutu 
s ansámblem Charlemagne Orches-
tra, turné po Indonésii, Thajsku, Ja-
ponsku a Kypru a koncert v rámci 
libanonského Bustan Festival. Ruce 
M. Cousina účinkovaly v „oskaro-
vém“ velkofi lmu „Záře“ ve scénách, 
v nichž zněl Rachmaninův 3. klavírní 
koncert.
Program: Ida Gotkovski, Claude 
Debussy, Bohuslav Martinů, Ervín 
Shulhoff, Yvonne Desportes, Karel 
Hašler, Elsa Barraine, Jaroslav Ježek, 
Darius Milhaud
Vstupné: 140, 90 Kč
Předprodej: KD od 14. 5. 2008

Čtvrtek 25. června – velký sál KD 
– 15.00 – 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ PŘEDPRÁZDNI-
NOVÁ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Změna programu vyhrazena!

Dům dětí a mládeže 
v Bystřici nad Pernštejnem

Vás srdečně zve na 

14. ročník
AKADEMIE DDM

 Sobota 13. 6. 2009 v 15:00 hodin
 

PROGRAM:
představí se Vám členové 

zájmových útvarů aerobik, show 
dance, kytara, fl étna, 

klavír a judo.

Od 14:00 bude v předsálí 
otevřena výstavka, kde budou 

vystaveny 
práce dětí a dospělých ze ZÚ 
výtvarný, keramika, všeuměl 

a modelářský. 

VSTUPNÉ:
děti: 15,- Kč, dospělí: 30,- Kč

Srdečně zvou pořadatelé!

  I. turnus 13. 7. – 17. 7. 2009 – výtvarný – max. 15 dětí

II. turnus  20. 7. – 24. 7. 2009 – aerobik

  20. 7. – 24. 7. 2009 – počítačový

III. turnus 27. 7. – 31. 7. 2009

IV. turnus   3. 8. –   7. 8. 2009 

Cena jednoho turnusu: členové DDM  600,-
    ostatní  650,-
    výtvarný 800,-

V ceně je zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje (výtvarný tábor + spotřeba materiálu). Program: vždy 
od 8:00 do 15:00 hodin (hry, soutěže, vycházky…) Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM 
nebo na telefonu: 566 552 700, e-mail: ddmbynp@seznam.cz 

Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno minimálně 8 dětí.
                                                                                                                                Těšíme se na vás na Domečku!!!

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P.Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P.

LÉTO 2009 - MĚSTSKÉ TÁBORY
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Vodomilovy turistické cíle – I. část

Květnovým číslem novin Bystřic-
ko zahájíme představení jednotlivých 
turistických cílů třetího ročníku letní 
poznávací a výherní turistické akce 
„S Vodomilem Zubří zemí 2009“, 
který Vás provází po krásách a za-
jímavostech našeho mikroregionu 
Bystřicko. Tato akce je také součástí 
projektu Bystřická zastavení, která 
jsou spolufi nancována z fondů EU. 
Slavnostní zahájení Vodomilova pu-
tování je připraveno na 31. května 
2009 v 10.00 hodin na fotbalovém 
stadionu v Bystřici n. Pernštejnem, 
kde pro děti bude připravena speciál-
ní Vodomilova soutěž.

Nyní Vám přiblížíme první tři 
turistické cíle, které můžete na 
svém putování s Vodomilem bys-
třickou Zubří zemí navštívit.

První cíl - Městské muzeum 
v Bystřici nad Pernštejnem. Na-
chází se přímo na Masarykově ná-
městí. Duchovním otcem myšlenky 
založit v Bystřici n. P. muzeum byl 
ředitel obecných a měšťanských škol 
pan Ladislav Vondruška. V roce 1913 
byl založen muzejní odbor, který po-
čal shromažďovat materiál vlastivěd-
né povahy. Slibný počátek přerušila 
I. světová válka a předměty určené 
pro muzeum byly přeneseny do pod-
krovní školní světničky, kde zůstaly 
až do roku 1956! Dne 10. listopadu 
1957 jsou slavnostně otevřeny expo-
zice Okresního vlastivědného mu-
zea na hradě Pernštejně. Změny ve 
správním uspořádání země přispěly 
k přestěhování sbírek zpět do města, 
takže od roku 1962 muzeum sídlí 
v budově bývalé městské radnice. 
V roce 1973 se stává pobočkou 
Okresního muzea ve Žďáře nad Sá-
zavou a po jeho zrušení /1993/ se 
osamostatňuje. Sbírky muzea tak 
přechází do majetku města. V loň-
ském roce proběhla celková rekon-
strukce budovy, která byla ukončena 
v květnu slavnostním znovuotevře-
ním. V přízemí najdeme Turistické 

informační cen-
trum a výstavní 
síň Antonína 
Bočka. V patře je 
síň malíře Aloise 
Lukáška, expozi-
ce zaměřené na 
historii, etnogra-
fi i a řemesla Bys-
třicka a půdní ga-
lerie je využívána 
jak pro výtvarné 
expozice, tak pro 
hudební i jiné 
produkce uměl-
ců. Další vlasti-

vědné expozice jsou také v muzejním 
sklepení, např. mineralogická sbírka 
RNDr. Ducháčka dokumentuje geo-
logickou pestrost regionu. Městské 
muzeum je dále pověřeno správou 
dvou hradních zřícenin- Aueršper-
ka a Zubštejna, kde se každoročně 
(v červenci) pořádá tzv. Bitva o hrad. 
Muzeum se podílí na řadě kulturních 
akcí pořádaných ve městě, přehlídce 
auto-veteránů, slévárenském sympo-
siu a výtvarných akcí s galere Duna 
Tri a kulturních a společenských udá-
lostech ve městě. 

Druhým cílem je nové Infor-
mační centrum Šiklův Mlýn 
ve Zvoli. Pro návštěvníky chystá 
Šiklův Mlýn pro letošní rok řadu 
nových vylepšení a překvapení. 
Jedním z nich je nové Informační 
centrum. Původní vstupní brána, 
kterou jste vcházeli do celého are-
álu Westernového městečka Šiklův 
Mlýn, je zbourána a bude zde nově 
vybudované Informační centrum 
s novým vstupním portálem. Pro-
vozní doba bude shodná s otevírací 
dobou celého areálu. Návštěvníci 
zde budou mít k dispozici veřejný 
internet, služby faxu, kopírování, 
nákup turistických známek a jiných 
upomínkových předmětů. Samo-
zřejmostí je bezbariérový vstup 
a nově vybudované sociální zařízení. 
Toto infocentrum vzniklo s fi nanční 
podporou EU, konkrétně ROP Jiho-
východ, oblast podpory 2.1 Rozvoj 
infrastruktury pro cestovní ruch.

Třetí cíl - Zřícenina hradu Mit-
rov. Asi 2 km JV od Strážku najde-
me v krásném údolí řeky Bobrůvky 
zbytky středověkého hradu Mitrov. 
První zpráva o hradu je z roku 1358, 
kdy patřil Bohuslavovi z Mitrova. 
I zdejší archeologické nálezy jsou 
datovány do 14. st. Okolo tohoto 
hradu se postupně začalo vytvářet 
mitrovské panství. V držení hradu se 
vystřídalo několik majitelů – např. 
z Mitrova, Ronova, Křižanova, po 

určitou dobu byl také ve vlastnictví 
moravských markrabat, až skončil 
v 1. pol. 15. století v rukou Pern-
štejnů. Pro ně nebyl samotný hrad 
Mitrov důležitý, a tak začal od té 
doby chátrat. V roce 1588 už byl 
pustý. V r. 1618 koupil hrad s vět-
šinou panství Jindřich Mitrovský 
z Nemyšle, vzápětí však vše pozbyl 
konfi skací. Hrad byl ze tří stran 
obklopován příkopem a valem, ze 
zbývající jej obtékala Bobrůvka.
Nejlépe dochovanou částí hradu 
je přízemí bývalé čtyřhranné věže 
s gotickým oknem, dále lze spat-
řit zbytky ostatních hradeb a pří-
kopů i rozvaliny paláce.

B. Slaná, Mikroregion Bystřicko

Turistický cíl č.1 – Muzeum Bystřice

Turistický cíl č. 3 – Zřícenina hradu Mitrov

Na podzim loňského roku se někteří 
návštěvníci hřbitova v Lísku určitě po-
lekali. Ze starého hřbitova zmizely obě 
brány. Že by je někdo ukradl? Všechno 
je dnes možné. Naštěstí se tak nesta-
lo. Brány demontoval a odvezl do své 
dílny Jiří Hudec z Lísku, kde prošly 
během zimních měsíců důkladnou 
rekonstrukcí. Plechové díly, značně 
poškozené korozí, byly demontová-
ny. Pískováním se odstranily zbytky 
barvy a rez. Nově vyrobené plechové 
části byly připevněny klasickým ný-
továním. Zkompletované brány pak 
prošly žárovým pozinkováním. Tato 
povrchová úprava by měla chránit 
proti korozi asi padesát let.

Na vrchní nátěr byla použita speci-
ální kovářská černá barva se stříbřitě 
magickou perletí, která bránám doda-
la umělecký i historický vzhled.

Určitý problém činily ozdobné 
odlitky na spodní plechové části. 
Byly značně poškozené a nezacho-
val se ani jeden celý. Ve spolupráci 

s brněnskou slévárnou ALFE musel 
být podle jedné poloviny vyroben 
celý model a následně odlity nové 
ozdoby. Odlitky byly také opatřeny 
zinkovou ochranou a poté natřeny 
zlatou barvou. Jelikož zavírání bran  
již také nefungovalo, byly vyrobeny 
nové zámky s klikami a zároveň také 
nové zajištění bran s ukotvením do 
zdi.

Stejnou technologií byl v předcho-
zím roce zrekonstruován také kříž 
na márnici. Zároveň s opravou kříže 
s korouhví a dvouhlavou orlicí byla 
svépomocí opravena celá střecha 
márnice a vyrobeno nové upevnění 
kříže. Tesařské práce provedl Michal 
Homolka z Lísku za asistence dalších 
ochotných a zručných pomocníků. 
Krytinu, tzv. kanadský šindel, položil 
Martin Houdek.

Tato dobře odvedená práce jistě 
potěší leckteré oko návštěvníka hřbi-
tova a jeho okolí v Lísku.

starosta obce

Rekonstrukce hřbitova
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  Horský běh „Bystřickem Horský běh „Bystřickem 
kolem Vírské přehrady“kolem Vírské přehrady“

Když organizační výbor Malého 
svrateckého maratónu ve složení Janou-
šek Mojmír, Matuška Bohuslav, Pěnčík 
Zdeněk, Ševčík Zdeněk a Šudoma Zde-
něk v r. 2005 připravoval podklady do 
termínovky „Běhů mimo dráhu – ma-
ratón“, bylo rozhodnuto vyzkoušet nový 
závod – horský běh, kterých se v té době 
u nás v Česku mnoho neběhalo.

Trasa byla zvolena v okolí přehra-
dy po silnicích s co nejmenším silnič-
ním provozem.  Závodem budou také 
propagovány obce regionu Bystřicko, 
přes které závod běží (Dalečín, Veselí, 
Hluboké, Korouhvice, Chlum, Věstín). 
Náročnost běhu je dána profi lem tra-
ti. Závodníci na vzdálenosti 28 km 
překonávají celkové převýšení 524 
m. Nejnižším místem je křižovatka 
u Šťastných ve Víru s 387 m n.m. oproti 
vrchu nad Veselím s n.v. 665 m. Nejná-
ročnější stoupání je mezi odbočkou do 
Veselí v Dalečíně a již zmíněným vr-
chem nad Veselím, kdy musí závodníci 
na vzdálenosti 4 km překonat výškový 
rozdíl 186 m. Nejdelší seběh je naopak 
mezi  23. km ve Věstíně a 26. km ve 
Víru, kdy na 3 km seběhnou 161 m. Na 
trase mají běžci 4 občerstvovací stanice, 

a to na 5. km  u přehrady (Kobylí skála), 
na 10. km u Obecního úřadu v Dalečí-
ně, na 17. km v Hlubokém a na 21. km 
v obci Chlum, když pomáhají s občer-
stvením obyvatelé zmíněných obcí.

Na celé trase je spousta krásných 
míst s výhledy na okolí Vírské přehrady, 
a to nad obcemi Veselí, Hluboké, Chlum 
i Věstín. Prvních 10 km probíhá v samé 
blízkosti přehradní nádrže po pravobřež-
ní komunikaci, kde je zákaz provozu 
motorových vozidel a také úsek mezi 
obcí Chlum a Věstín (cca 4 km) je prak-
ticky bez silničního provozu.

Pro doprovod závodníků, rekreační 
běžce i pro ty, pro které je hlavní závod 
příliš náročný, je připraven závod pro 
„příchozí“ na 4 km s převýšením 130 
m „Přes přehradu“ a další doprovodné 
soutěže a ukázky sportů (lukostřelba, 
lezení na svislé stěně, sjíždění Svratky 
na raftech aj.).

Kromě samostatného hodnocení 
závodu připravili pořadatelé soutěž 
o pohár „Běháme Vysočinou“, kdy 
nejlepší součet časů z horského běhu 
„Bystřickem kolem Vírské přehra-
dy“ a „Malého svrateckého marató-
nu“ určí celkového vítěze poháru. OSLAVA 100 ROKŮ OSLAVA 100 ROKŮ 

NOVÉ ŠKOLNÍ BUDOVY V LÍSKOVCINOVÉ ŠKOLNÍ BUDOVY V LÍSKOVCI
Dne 13. června 2009 si obča-

né Lískovce spolu s OÚ Ujčov 
připomenou 100 roků od zaháje-
ní výstavby nové školní budovy 
v Lískovci.

Malé připomenutí historie 
Lískovce: První písemná zmínka 
o Lískovci je z r. 1371, kdy byl pře-
dán Jimramem z Pernštejna klášteru  
Doubravník do užívání.

Počty obyvatel: 1790 - 123, 1834 
- 154, 1900 - 163, 1911 - 30 domů, 
150 obyvatel, 1921 - 154, 1961 - 101,    
2007 - 104.

Počátek školního vyučování za-
počal v Lískovci od r. 1789. Nejprve 
po domech, později v obecní kovárně 
a pazderně. V r. 1818 byla postavena 
první školní budova. Roku 1835 byl 
ke škole přiškolen Kasán. 

V letech 1903–1904 byla obec popr-
vé vyzvána ke stavbě nové školy, stará 
naprosto nedostačovala počtu žáků. 
Školní výuky se zúčastňovalo v prů-
měru 35 - 40 žáků, některé roky i více. 
V r. 1892 se na směny učilo 68 žáků.

K výstavbě nové školy dochází až 
v květnu 1909, kdy je navážen kámen 
z Bednářovy skály na novostavbu. 
Dne 6. 7. 1909 je předána stavba ško-
ly staviteli p. Hutařovi z Nedvědice.

Dne 8. 9. 1910 bylo provedeno 
otevření a vysvěcení nové školní bu-
dovy. Je třeba ocenit místní obecní 
zastupitelstvo, které s občany Kasána 
a Lískovce věnovalo práci i fi nanční 
prostředky na výstavbu školní budovy 
a možnost vzdělání v místě.

Dne 5. 6. 1939 započala stavba vo-
dovodu v Lískovci, což pro tak malou 

obec byl významný počin.
V roce 1943 proběhla oslava 150 

roků školního vyučování, bylo zapo-
čato se stavbou tarasu pod zahrádkou 
školy a budováním hřiště.

V letech 1945-55 se snížil počet 
žáků i pod deset, školní vyučování 
bylo povoleno na výjimku. 

Roku 1948 se jednalo o přiškolení  
Kovářové, toto bylo místními odmít-
nuto. Některé další ročníky byly posí-
leny žáky z Ujčova.

Elektrifi kována byla obec v roce 
1947-48, v letech 1955–57 došlo na 
stavbu silnice z Ujčova. 

Dne 30. 6. 1966 nastalo smutné da-
tum, pro nedostatek žáků bylo rozhod-
nuto o ukončení vyučování v místní 
základní škole Lískovec.

Je třeba zmínit alespoň několik jmen 
správců školy a řídících učitelů: Josef 
Soukup, Josef Kobza, František Štěp-
nička, Miroslav Šajnar, Alois Zeman, 
Ludmila Paulusová (Tichá), Dagmar 
Sedláková (Pavlíková), Albína Koší-
ková, Karel Jobánek, Jan Dědič.

Po defi nitivním ukončení školního 
vyučování ve škole Lískovec byla pro-
vedena v několika etapách přestavba 
budovy na kulturní zařízení. Školní 
výuka skončila, přesto budova nadále 
slouží občanům Lískovce i širokého 
okolí ke kulturnímu vyžití. Občané Lís-
kovce jsou hrdí na svoje tradice a snaží 
se je neustále udržovat a předávat další 
mladé generaci. Svědčí o tom i pozván-
ka na tuto oslavu výročí 100 roků od 
zahájení výstavby nové školní budovy.

Dle dostupných pramenů 
sestavil J. Š.Tato akce je pořádána za fi nanční podpory kraje Vysočina



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

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

• DVEŘE A OKNA PLASTOVÁ z neodebraných zakázek. IHNED K ODBĚRU. Výrazné slevy z PC, 

doprava zdarma po celé ČR. Tel.: 608 169 364, www.e-dvereokna.cz

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

• Pronajmu garáž v Bystřici na sídl. I. Tel.: 731 229 883

• „Mgr. Martina Kaplánková, insolvenční správce Zemědělského družstva Rovečné - v likvidaci nabízí k 

prodeji hospodářské budovy na cizích pozemcích v katastrálních územích Věstín a Velké Tresné. Tel.: 

775 959 727, e-mail: ak.kaplankova@iol.cz.“

• POTŘEBUJETE PENÍZE? MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ. NOVINKA NA BYSTŘICKU. ZAVOLEJTE: 

773 962 164
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.kovovedekorace.cz

592 45 Lísek 
Nabízíme ková ské a 

záme nické práce v etn
povrchové úpravy a montáže

nap . ploty, brány, m íže, 
zábradlí, dekora ní p edm ty,...

Zam ení a návrh

Um lecké ková ství  
záme nictví

Ji í Hudec, Lísek 95

zdarma

605 969 770
www.kovovedekorace.cz
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KDY: 30. 5. 2009
KDE: Střítež, sportovní areál

Prezentace od 8. 00 hod., startovné: 500 Kč á tým
Týmy: 6+1 hráč (+ 3 náhradníci)

Kontakt: Radek Štourač, tel.: 602 536 209

Přihlášky se přijímají na uvedeném telefonu do 29. 5. 2009

POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ TURNAJ
„O POHÁR OBCE STŘÍTEŽ“
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Dodávky betonových smìsí z vlastní betonárny v Bystøici nad Pernštejnem
pro velké i drobné odbìratele (vlastní doprava autodomíchávaèi, èerpadla betonu)

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb

Jak se my Češi, nejčastěji zbavujeme 
vysloužilých elektrospotřebičů

Každá domácnost produkuje vel-
ké množství odpadu. Ideálně se ho 
zbavujeme tehdy, když před domem 
máme popelnici, za kterou jednodu-
še zaplatíme a o její vyvážení se pak 
nemusíme starat.

Jenže dnes už většina z nás ví, že 
do popelnice nelze odložit vše. Co-
pak o takový mastný papír od salá-
mu se popelnice spolehlivě postará. 
Jistou námahu nás stojí roztřídění 
papíru, plastů či skla. Ale i zde jsme 
si navykli na modré, žluté či zelené 
sběrné kontejnery.

Co když se nám však rozbije mixér, 
fén či žehlička? Jsme ochotni je odnést 
do sběrného dvora, který může být 
i několik kilometrů vzdálený?

Co napověděl průzkum?
Elektroodpad je momentálně nej-

rychleji rostoucím druhem odpadu. 
Celosvětově nyní tvoří až pět procent 
hmotnosti pevného domácího odpa-
du, tedy téměř tolik jako plastové 
obaly.

V zemích Evropské unie, kde se 
v domácnostech ročně vyprodukuje 
asi osm milionů tun elektroodpadu, 
roste jeho objem tempem tři až pět 
procent ročně, skoro třikrát rychleji 
než celkový objem odpadu.

Před třemi lety, kdy v České re-
publice začínal systém zpětného od-
běru vysloužilých spotřebičů teprve 
vznikat, v mnoha zemích Evropy 
již perfektně fungoval. U nás teh-
dy – s nadsázkou řečeno – platilo, že 

většina lidí elektroodpad rozlišovala 
pouze na dvě skupiny: na ten, co se do 
popelnice nevejde, a ten druhý, co se 
tam vtěsnat dá.

Od té doby došlo k výraznému 
posunu. Ukázal to průzkum, který 
se opakoval v dvouletém interva-
lu. Lze konstatovat, že došlo k vý-

razným změnám v uvažování lidí. 
S tvrzením „Díky zpětnému odběru 
se nepovalují stará zařízení v příko-
pech a na skládkách“ dnes souhlasí 
72 % dotazovaných.

Když se řekne „zpětný odběr elek-
trozařízení“, vybaví se podle průzku-
mu více než polovině dotázaných, 
přesněji 53 % respondentů „odevzdá-
ní elektrozařízení prodejci při koupi 
nového“.

Co vlastníme, proč to vyhazujeme
Průzkum poskytuje zajímavé údaje 

i ve vztahu k jednotlivým skupinám 
elektrozařízení. Tazatelé zjišťovali, 
kolik a kterých spotřebičů domác-
nosti vlastní, jaké je jejich průměrné 
stáří, nebo co bývá nejčastější příči-
nou jejich obměny. 

Například lednice – alespoň jednu 
vlastní 99 % českých domácností, 
50 % lednic je starší pěti let. Novou 
si 55 % českých domácností pořizu-
je nejčastěji jednou za šest až deset 
let. Důvody vyřazení staré lednice 
jsou v rovnováze. Kvůli poruše ji 
přestává používat 47 % domácností, 
47 % odůvodňuje tento krok náku-
pem nového, lepšího modelu. Když 
už dojde na likvidaci ledničky, ode-
vzdá ji 34 % domácností do sběrného 
dvora. Za novou ji při nákupu vymění 
u prodejce 20 % lidí, 13 % starou, ale 

ještě funkční lednici někomu zdarma 
věnuje, osm procent prodá do bazaru 
nebo prostřednictvím inzerátu a stej-
ných osm procent takový spotřebič 

nějakým způsobem dál používá. Stále 
ještě však šest procent dotázaných při-
znává, že starou lednici prostě postaví 
k popelnici.

Pro srovnání se podívejme třeba na 
fény a kulmy: vlastní je 83 % českých 
domácností a 56 % jich je tři až pět 
let starých. Pokud dojde k výměně, je 
to v 65 % případů kvůli poruše a jen 
v 25 % z důvodu nákupu nového, lep-
šího modelu. A způsob jejich likvida-
ce? Největší množství těchto malých 
domácích pomocníků, bohužel, končí 
v popelnici mezi ostatním odpadem. 
Podle průzkumu je to 44 %. V do-
mácnostech, kde mají větší ekologic-
ké zábrany, ale žádné místo zpětného 
odběru bezprostředně po ruce, jich dál 
překáží 16 %, pouze 13 % fénů a ku-
lem lidé odevzdají do sběrných dvorů.



 INZERCE

24. strana                                                                                          Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko



 INZERCE 

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                           25. strana



 INZERCE

26. strana                                                                                          Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko



 INZERCE

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                           27. strana

DIGITÁLNÍ TELEVIZE

od 1.6.2009

t e p e l n é  h o s p o d á ř s t v í

INFORMAČNÍ CENTRUM
Hornická 643 (budova DP S)
Bystřice nad Pernštejnem

Provozní doba:
Pondělí 1000 - 1200   1400 - 1600

Středa 1000 - 1200   1400 - 1600

tel. : 566 553 237

DIGITALIZACE PŘICHÁZÍ

DO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM !

D I G I TÁ L N Í  T E L E V I Z E  -  I N T E R N E T  -  T E L E F O N  -  T R I P L E P L AY
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