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1. Celková situace
Po volbách v roce 2006 byl připra-

ven rozpočet počítající s některými 
akcemi, které byly rozjeté z předcho-
zí doby. Povolební koalice začala jed-
noznačně naplňovat heslo „Město bez 
bariér“. Situace byla stabilizována, a 
proto jsme mohli v klidu pracovat na 
rozvojových programech. Byli jsme 
si vědomi, že v tomto období je šance 
získat spoustu fi nančních prostředků 
prostřednictvím různých rozvojových 
fondů. V této otázce vládla vzácná 
shoda. Rozpočty v tomto období 
dosahovaly obrovských výšek, pro-
tože byly doplňovány dotacemi.  

2. Práce volených orgánů
Pro zajímavost uvádím tabul-

ku účasti jednotlivých zvolených 
zastupitelů. Účast na zasedání je dle 
mého názoru základní úkon, kte-
rý by zastupitel měl plnit, protože 
zastupuje své voliče a je jejich repre-
zentantem. Myslím si, že aktivní (Pokračování na str. 7)
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P íjmení a jméno 
Ú ast 
2006 

2x 

Ú ast  
2007 

4x 

Ú ast 
2008 

4x 

Ú ast 
2009 

4x 

Ú ast 
2010 

2x 

Celkem
16x 

% 

Bartoš Stanislav 2 3 3 4 2 14 87,5 
Bohá  Ji í 2 3 4 4 2 15 93,7 
Cisár Vladimír, PhDr. 2 4 3 4 2 15 93,7 
Dvo ák Petr, MVDr. 1 2 3 3 1 10 62,5 
Hanzlík Petr 2 4 4 3 2 15 93,7 
Jobánková Lenka 2 4 3 4 2 15 93,7 
Kotlán Bohumil, Ing. 2 4 4 3 2 15 93,7 
Lukša Pavel, MUDr. 2 3 4 4 2 15 93,7 
Machá ek Petr 2 2 2 4 2 12 75,0 
Martínek Petr, MUDr. 2 3 4 4 2 15 93,7 
Mašík Zden k, Ing. 2 1 4 4 1 12 75,0 
Nemrah Hochman, Ing. 2 4 3 4 1 14 87,5 
Novák Miroslav, Mgr. 2 4 4 4 2 16 100 
Novotný Josef, Ing. 2 3 3 1 0 9 56,2 
Pa iska Karel, Ing. 2 4 4 4 2 16 100 
Pale ek Petr 2 4 4 4 2 16 100 
Pe inková Hani ka 1 4 3 4 2 14 87,5 
Ptá ek Aleš, MUDr. 2 4 4 4 1 15 93,7 
Rossí Karel, akad. mal. 1 3 3 3 1 11 68,7 
Sáblíková Miluše, MUDr. 2 4 2 3 1 12 75,0 
Tulis Antonín 2 4 4 4 2 16 100 
Vetešník Zden k, Ing. 2 4 3 4 2 15 93,7 
Vojta Josef, Bc. 2 4 4 4 2 16 100 

přístup k projednávané problematice ukazuje na 
zájem zvolených o správu města. Nadměrným 
počtem zasedání nebyl nikdo obtěžován.

Rada i zastupitelstvo bylo vždy usnášení-
schopné. Účast velké většiny zastupitelů a všech 
radních byla mimořádně dobrá. Musíme si uvě-
domit, že kromě starosty a místostarosty práci 
zastupitele nebo radního vykonávají všichni 
na úkor svého volného času po svém hlavním 
zaměstnání.

Pohlednice nového náměstí již v prodeji

K dostání jsou konečně pohlednice nového bys-
třického náměstí, které zatím zájemci marně shá-
něli. Snímky Jaroslava Horáka grafi cky zpracovala 
Janka Soukopová. Koupíte je v Turistickém infor-
mačním centru v Bystřici nad Pernštejnem.

P ÍJMENÍ  JMÉNO Ú ast % 

Pa iska Karel, Ing. 59 89,4 
Vojta Josef, Bc. 66 100 
Kotlán Bohumil, Ing. 59 89,4 
Lukša Pavel, MUDr. 50 75,8 
Novák Miroslav, Mgr. 62 94,0 
Ptá ek Aleš, MUDr. 59 89,4 
Sáblíková Miluše, MUDr. 56 84,5 

Účast na zastupitelstvech Účast radních na zasedání rady města
Zpracováno od 21. 11. 2006 - 20. 7. 2010
Celkem 66 zasedání rady města
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Bližší informace obdržíte 
na tel. è. :  566590315, 566590370

E V R O P S K Á U N I E

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

O P E R A È N Í P R O G R A M

Ž I V O T N Í P R O S T Ø E D Í

Pro vodu,

vzduch a pøírodu

Mìsto Bystøice nad Pernštejnem

nabízí svým obèanùm   

domácí kompostér 

Kompostér  typ Thermoking 400l
(výrobce Elkoplast)

Výška: 840 mm

Šíøka: 740 mm

Hloubka: 740 mm

Objem: 400l

Hmotnost: 13 kg

Cena je 540,- Kè (vèetnì DPH) / kompostér. Úhrada
 probìhne na pokladnì MìÚ v Bystøici nad Pernštejnem.

  Kompostéry je možno vyzvednout v areálu 
TS mìsta Bystøice a.s. 

INZERCE
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INZERCE, POZVÁNKY

Městská knihovna zve všech-
ny příznivce na přednášku 
autorů mnoha cestopisných 
knih manželů Lenky a Václa-
va Špillarových, tentokrát s 
názvem „AFRIKA“ – Jiný svět: 
Jihoafrická republika, Namibie, 
Botswana, Ráj divokých zvířat – 
Krugerův park, Etosha, Kalahari, 
Křováci, Himbové, vodopády na 
angolské hranici atd. 

Přednáška doprovázená 
diapozitivy proběhne 
v městské knihovně 

5. října 2010 v 17 hodin. 

Video a foto ze Slavnostního otevření náměstí

Kdo si chce trvale 
připomenout slavnost-
ní den 29. května 2010,
kdy se za účasti prezi-
denta republiky otvíra-
lo rekonstruované bys-
třické náměstí, může 
si v Turistickém infor-
mačním centru v Bys-
třici zakoupit DVD s 
fotografi emi za 60,- Kč
nebo videozáznam celé
slávy za 80,- Kč.
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Kulturní dům a Sbor dobrovolných hasičů v Bystřici nad Pernštejnem pořádají 

20.00 hodin - Předhodový taneční večer při svíčkách

16.00 hodin - Stavění máje za doprovodu Dechové hudby 
   Pavla Slezáka
17.00 hodin - Koncert populární skupiny  POUTNÍCI
19.00 hodin  Noční ohňová show – Novus Origo Polná 

 09.00 hodin - Zahájení hodového jarmarku
 09.15 hodin - Povolení hodů a předání klíče od města u radnice

 - Děti mateřských škol
 - Dechová hudba Bystřická kapela

 09.45 hodin - Dechový orchestr ZUŠ 
 10.20 hodin - Aerobik DDM
  - Dance style Bystřice n.P. 
  - Aerobik J. Exlové
 10.45  hodin - Rytířské klání – Rytíři Země zubra
 11.15 hodin - Koncert populární skupiny 
   REVIVAL MICHALA TUČNÉHO
  12.30 hodin -  Soutěž v pojídání bramborových šišek sypaných mákem
   Pokus o vytvoření rekordu za účasti špičkových jedlíků a
   rozhodčích z Agentury „Dobrý den“ z Pelhřimova
   Zúčastní se mj. Kamil Hamerský - mistr světa v pojídání 
   švestkových, meruňkových a houskových knedlíků 
 14.15 hodin     - Hodový průvod  - pokud nám počasí bude přát
14.30 hodin -      TRADIČNÍ ORTEL se souzením berana 

Po skončení ortelu hraje k poslechu a tanci dechová hudba Bystřická kapela

 Pro děti: kolotoče a jiné atrakce, projížďky na koních   

Po celý den probíhá velký jarmark s bohatým občerstvením, tradiční hodoví 
obři,  žid s židovkou …

Pořadatelé děkují všem, kteří se podíleli na přípravě 
 Bystřických hodů

                                              konané pod záštitou starosty města

Tradiční fotbalový turnaj konaný na umělé trávě v Domaní-
ně se tentokrát konal v dřívějším termínu. Místnímu týmu se 
opět podařilo obhájit vítězství z předešlých let, letos poměr-
ně přesvědčivým způsobem. Program navíc poprvé obohatila 
vystoupení domanínských roztleskávaček, které ukázaly, že 
nejen fotbal je ozdobou naší obce.

Dalším zajímavým pokusem, jak zpestřit život v obci, byl 
odpoledně večerní program her pro děti, konaný pro nepřízeň 
počasí v přísálí kulturního domu, který byl ovšem následně 
zakončen stezkou odvahy. Té se zúčastnily nejen odvážné děti, 
ale i odvážnější z rodičů. Děti i strašidla přečkaly akci k všeo-
becné spokojenosti a bez újmy na zdraví.

Samospráva obce zve místní i přespolní na Sousedskou zábavu 
konanou v kulturním domě v Domaníně v sobotu 30. října 2010. 
Hraje jako již tradičně Tom Sawyer Band z Blanska.

Zdeněk Skula 
předseda samosprávy

Konec prázdnin se blíží

RŮZNÉ

PODĚKOVÁNÍ OD MLADÝCH MUZIKANTŮ

Těmito řádky bychom rádi upřím-
ně poděkovali všem, kteří se jakým-
koli způsobem podíleli na tom, že jsme 
se mohli sejít na SOUSTŘEDĚNÍ 
DECHOVÉHO ORCHESTRU VE 
SNĚŽNÉM.

Na začátku byl impuls od mladých 
muzikantů,  že se prázdniny blíží 
a že chtějí hrát také v červenci nebo 
srpnu. Tak jsme sebrali odvahu 
a rozhodli se, že podnikneme týdenní 
soustředění. V půli srpna jsme tedy 
za zpěvu písní opouštěli Bystřici 
a vyráželi do Sněžného do rekreačního 
střediska Adamos.

Protože na všechno jsou potřeba 
peníze, první velký dík patří Městu 
Bystřice, které nám vyhovělo v žá-
dosti a poskytlo nám peníze na 
dopravu autobusem.

Pobyt a strava dětí byla částečně 
fi nančně podpořena fi rmou Cormen 
s.r.o., takže rodiče dětí nemuseli 
hradit celou částku. Manželé Čížkovi 
– děkujeme!

Celý týden nás provázelo krásné 
počasí, a tak děti několik hodin denně 
hrály a secvičovaly nový repertoár 
pod širým nebem a když už měly 
dost hraní, tak odložily nástroje 

a pustily se do jiného hraní – tentokrát 
posilujícího tělo a mysl. Týmy mezi 
sebou bojovaly o nejvyšší počet 
bodů a na konci pobytu pak nejlepší 
družstvo vyhrálo dort. Rodičové, 
kteří jste nám pomohli odměnami pro 

děti – Kašparovi, Křížovi, Dudkovi, 
Havránkovi, Šípkovi, Čížkovi a další 
– vám také moc děkujeme.

Svoje zdokonalené muzikantské 
umění předvedly děti o víkend 
později na feDO festivalu ve Zlíně, 

kde měly veliký úspěch.
Věříme, že soustředění pomohlo 

nejen hráčsky, ale také lidsky, že se 
děti a mládež poznali i jinak, vznikla 
nová přátelství i dětské lásky... 

Štěpán Husák, vedoucí DO
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JAK SE MĚNÍ BYSTŘICE...
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Revitalizace veřejných prostranství 
v centru města

Celkové výdaje projektu  94,5 mil. Kč                          
Termín realizace:           2009/2010
Zdroje fi nancování:
vlastní zdroje města          42,4 mil Kč
dotace ROP JV                  52,1 mil Kč  
Stručný popis projektu:
Revitalizace veřejných prostranství v centru Bystřice nad Pernštej-

nem – to je název projektu, jehož realizací se od základu proměnilo 
Masarykovo náměstí v našem městě.

Od 14. 3. 2009, kdy byl položen základní kámen, snášeli občané, 
obchodníci i návštěvníci města omezení způsobená stavbou. Za 14 
měsíců, 29. 5. 2010, bylo zrekonstruované náměstí slavnostně ote-
vřeno. V rámci akce byly po celém náměstí obnoveny inženýrské sítě 
– vodovodní a kanalizační přípojky, přeložena část plynovodu a teleko-
munikačních sítí. Z náměstí zmizela veškerá vzdušná vedení. Náměstí 
bylo nově vydlážděno, opravena komunikace, instalováno nové veřejné 
osvětlení. Byly vybudovány další vodní prvky. Jako jediné město na 
Vysočině má Bystřice n. P. téměř 50 m dlouhou vodní kaskádu, v dolní 
části náměstí vznikl amfi teátr s fontánou a pítkem. Přibyla další zeleň 
a byl osazen zcela nový mobiliář – lavičky, stojany na kola, odpadkové 
koše.                                                                                    Alena Prudká

Zateplení základních škol
V roce 2010 se podařilo úspěšně završit několikaleté úsilí získat 

dotaci z Operačního programu životní prostředí a zateplit budo-
vy obou našich základních škol. Práce byly naplánovány tak, aby se 
co nejvíce stihlo v době letních prázdnin. Na obou školách se díky 
maximální dobré vůli dodavatelských fi rem a zejména škol a jejich 
zaměstnanců podařilo ke konci srpna stavebně dokončit ( a  následně 
také uklidit ) všechny vnitřní prostory tak, že 1. září mohl být řádně 
zahájen školní rok. V následujících týdnech probíhají pouze práce na 
zateplení fasády, což jsou práce, které souběžnou výuku umožňují, byť 
pochopitelně hlukem a prachem znesnadňují.

  
Základní škola T.G. Masaryka

Celkové výdaje projektu: 11 mil. Kč
Termín realizace:  2010
Zdroje fi nancování: 
dotace SFŽP              5,5 mil. Kč, 
vlastní zdroje města     5,5 mil. Kč
Stručný popis projektu
Akce zahrnuje výměnu všech okenních a dveřních výplní za plastové a 
zateplení celého obvodového pláště. Současně byla provedena i rekon-
strukce střechy. 

Základní škola Nádražní 615

Celkové výdaje projektu: 15,5 mil. Kč
Termín realizace:         2010
Zdroje fi nancování: 
dotace SFŽP                8,1 mil. Kč, 
vlastní zdroje města        7,4 mil. Kč
Stručný popis projektu
Zde se kromě výměny oken a dveří a zateplení fasády zateplují také 
ploché střechy. Současně byla také provedena rekonstrukce nevyho-
vujícího osvětlení ve třídách.



INZERCE ZPRÁVY Z RADNICE
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ZÁŘÍ 2010
 4.9.  Marcela Škultétyová
          Petr Císař
18.9.  Denisa Novohradská 
          Josef Vrbka

ČERVENEC 2010
 12.7.  Natálie Poláková
 26.7.  Barbora Kalinová
 30.7.  Filip Havelka
  

ŘÍJEN 2010
Bohumil Vostrejž 87 let
Bohumil Prosecký 80 let
Ludmila Peňázová 80 let
Zdeňka Najtová 80 let
Marie Medvecová 80let

10.7.  Helena Fialová
13.7.  Milada Jarošová
18.7.  Pavel Zámečník
30.7.  Václav Fajmon
  5.8.  Ing. František Janík
11.8.  Metoděj Krytinář

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

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

SPOLEČENSKÁ SPOLEČENSKÁ 
KRONIKAKRONIKA

Sňatky

Jubilanti

Narození

 konec zá í - íjen 2010 
Datum Název akce Místo Organizátor 

29.5. - 3.10.2010 S Vodomilem Zub í zemí 2010 – 4.ro ník 
výherní poznávací akce mikroregion Byst icko 

M sto Byst ice 
n.P., Mikroregion 
Byst icko 

24. 9. 2010 Tane ní zábava se skupinou ARZENAL Píse né SDH Píse né 
24. - 26. 9. 2010 Sportovní víkend Sportovní hala Igor Kahánek 
25. 9. 2010 Turnaj ve florbalu - veteráni Sportovní hala FbC ZŠ Horní Brno 
25. 9. 2010 Den otev ených dve í DS Mitrov Mitrov DS Mitrov 
26. 9. 2010 Turnaj ve florbalu – starší žáci Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 
29.9. 2010 Kopretina - aranžování (od 15.30) DPS Kopretina 
1. 10. 2010 Tane ní zábava se skupinou ARZENAL Rozsochy SDH Rozsochy
1.10.2010 Koncert „ eská hudba“ (od 19.30) Velký sál KD KD Byst ice n.P. 
3.10.2010 Ženy v pokušení (od 18.30) Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

3. 10. 2010 Tradi ní „Svatováclavské“ krojované hody Branišov 
SDH Branišov, 
Obec Branišov a 
Zvole 

3. 10. 2010 Tradi ní krojovaná zábava s dechovou 
kapelou „Byst ická kapela“ Branišov SDH Branišov 

4.-8.2010 Týden knihoven M stská knihovna M stská knihovna 
5.10.2010 P ednáška „Afrika“ M stská knihovna M stská knihovna 
5.10.2010 Odpolední diskotéka (od 15.00 ) Velký sál KD KD Byst ice n.P. 
5.10.2010 Seminá  o K.H.Máchovi M stská knihovna M stská knihovna 
7.10.2010 Tane ní kurz pro dosp lé - za áte níci Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

8.10.2010 P edhodový tane ní ve er p i sví kách (od 
20.00) Malý sál KD KD Byst ice n.P. 

SDH Byst ice n.P. 

9.10.2010 Stav ní máje na nám stí (od 16.00) Nám stí Byst ice n.P. KD Byst ice n.P. 
SDH Byst ice n.P. 

10.10.2010 Tradi ní byst ické hody (od 9.00) Nám stí Byst ice n.P. KD Byst ice n.P. 
SDH Byst ice n.P. 

10. 10. 2010 Tradi ní hody Rozsochy Obec Rozsochy 
14.10.2010 Po ad pro d ti – Mistr iluzí Kellner (od 8,30) Velký sál KD KD Byst ice n.P. 
15.10.2010 Divadlo pro d ti Hoza Nebojsa (od 10.00) Velký sál KD KD Byst ice n.P. 
15. – 17. 10.2010 Kan í hody Vinárna Rozhledna Vinárna Rozhledna 
20.10.2010 Koncert Duo Terez (od 19.30) Velký sál KD KD Byst ice n.P. 
22.10.2010 Koncert žák  dechového odd lení (od 18.00) Velký sál KD KD Byst ice n.P. 
23.10.2010 Tane ní ve er (od 20.00) Velký sál KD KD Byst ice n.P. 
26.10.2010 Animované pásmo pohádek (od 10.00) Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

30. 10. 2010 Tane ní zábava se skupinou ARZENAL + 
Bittersweet Un ín SDH Un ín 

1. – 3.11. 2010 Humanitární sbírka pro Ob anské sdružení 
Diakonie Broumov 

Št pánov nad 
Svratkou 

Obec Št pánov 
n.S., Diakonie 
Broumov 

Úmrtí

V úterý 14. 9. 2010 položili kvě-
ty k soše našeho prvního prezidenta 
představitelé měs-
ta, KPV a škol. O 
osobnosti T. G. 
Masaryka promlu-
vili starosta města 
K. Pačiska, mís-
tostarosta J. Vojta, 
Libuše Pechová, 
Ludmila Navrá-
tilová a Hynek 
Jurman přiblížil v 
hlavním projevu 
především osudy 
Masarykovy bys-
třické sochy.

Vzpomínka na Masaryka

1. budovy č.p. 60, na Masarykově náměstí, způsob využití: objekt bydlení,  
na pozemku parc. č. 107/1, druh zastavěná plocha, dvůr o výměře 562 m2, 
včetně pozemku parc. č.  107/1, vše v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice 
nad Pernštejnem  

 minimální nabídková cena – 6 950.000,- Kč

2. budovy č.p. 59, na Masarykově náměstí, způsob využití: objekt bydlení, 
 na pozemku parc. č. 108, druh zastavěná plocha , dvůr o výměře 342 m2, včetně 

pozemku parc. č. 108, vše v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad 
Pernštejnem

 minimální nabídková cena – 4 000.000,- Kč

Prohlídka nemovitostí se uskuteční dne 6. 10. 2010 v době od 13.00 do 16,00 hodin na místě 
samém, tj. Masarykovo náměstí č.p. 59 a č.p. 60.
Uzávěrka nabídek je stanovena dne 20. 10.  2010 v 17.00 hod.  

Podrobnosti o vyhlášení výběrového řízení, jeho podmínkách a jeho lhůtách včetně informací a 
nabízeném majetku obdržíte při osobní návštěvě na adrese vyhlašovatele u pana Ivana Buchty, 
kanc.č. 36, tel. 566 590 333 nebo u paní Jany Jurošové, kanc.č. 5, tel. 566 590 315.

Město Bystřice nad Pernštejnem se sídlem Masarykovo nám. 57, Bystřice nad Pernštejnem

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ O NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA KOUPIVYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ O NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA KOUPI
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ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2006 - 2010
(Pokračování ze str. 1)

Musím konstatovat, že malá účast 
občanů není dobrou vizitkou města. 
Větší účast byla zaznamenána pouze 
na úvodním zastupitelstvu, kdy se 
očekává nějaká senzace, ale jinak se 
dle odhadu účastnilo v průměru cca 
15 občanů.

Velmi dobře se projevovala činnost 
jednotlivých výborů a komisí. Všich-
ni, kdo byli navrženi  pracovali dob-
ře v poradních orgánech rady nebo 
zastupitelstva. Zvláště bych zmínil 
fi nanční výbor, stavební komisi nebo 
komisi mládeže a sportu.

3. Použití fi nančních prostředků
Každý rok byl koncipován jako 

vyrovnaný. Předpokládaný rozpočet 
byl vždy upravován a závěrečný účet 
mnohonásobně tyto hodnoty převy-
šoval.
2006 – Rozpočet 263 711 tis. , skuteč-
nost 270 251 tis., výsledek 805 tis.
2007 – Rozpočet 257 662 tis., skuteč-
nost 329 379 tis., výsledek 0
2008 – Rozpočet 248 234 tis., skuteč-
nost 291 284 tis.,  výsledek 6 tis.
2009 – Rozpočet 299 436 tis., skuteč-
nost 365 122 tis., výsledek - 31,5 tis.
2010 – Rozpočet  288 492 tis. 

Rozpočet byl vždy nastaven opa-
trně s ohledem na problémy jeho 
naplňování z daňových příjmů. Řídili 
jsme se doporučenými hodnotami a 
uvážlivě spouštěli akce do realizace.

4. Dokončené akce
Město stále s sebou neslo vel-

ké ekologické zátěže, které byly v 
průběhu let zlikvidovány. Železinka 

byla zavezena v minulosti více než 
150 tunami gumových těsnění, které 
si vyžádaly náklady na likvidaci ve 
výši  více než 1,7 milionu Kč. Byla 
dokončena rekultivace Křenkova 
lomu a hlavně přestěhovány Tech-
nické služby ze zcela nevyhovují-
cích podmínek. Byla  dokončena 
revitalizace čistírny odpadních vod. 
Čištění je prováděno nejmodernější 
technologií a má kapacitu vhodnou 
pro další rozvoj města. Nebudu 
popisovat notoricky známé akce, 
které občanům zpříjemňují život 
(Revitalizace náměstí, Sportovní 
stadion Tomáše Dvořáka, revitaliza-
ce obou sídlišť, zateplení a výměna 
oken obou základních škol). Zamě-
řím se na věci méně viditelné, ale 
neméně důležité. Realizace akce 
BUENO (Bystřické environmen-
tální nakládání s odpady) výrazně 
posunulo město v oblasti zpracování 
odpadů. Svozová technika, sběrná 
hnízda, sběrný dvůr i kompostárna 
splňují nejpřísnější normy. Další 
výraznou stopou na Bystřicku je 
revitalizace rybníků a velkého počtu 
tůní, a výstavba rybníků nových. 
V našem okolí není žádná vodní 
plocha, která by byla neošetřena 
nebo byla nebezpečná svému okolí. 
Každý rok přibude několik desítek 
metrů rekonstruované kanalizace a 
vodovodů. Snažili jsme se pečlivě 
starat o dědictví našich předků. Jsou 
opraveny pamětní křížky, boží muka 
a mnoho práce se odvedlo na zříce-
nině hradu Zubštejna. Velkým nákla-
dem bylo zrekonstruováno městské 
muzeum. Turistický ruch je rozvíjen 

s využitím dotací, které nám umož-
ňují budování Bystřických zastave-
ní, připravováním turistických tras a 
cyklovýletů. Mládež se ráda účastní 
soutěží s Vodomilem. Ve městě nám 
přibyly herní prvky pro děti. Měst-
ské byty jsou velkým bohatstvím, 
ale s velkým vnitřním dluhem, který 
se snažíme snižovat. To bude priori-
tou v dalším období.

5. Zřizované organizace
Všechny zřizované organizace 

jsou personálně stabilizovány a kro-
mě odůvodněných případů pracují s 
vyrovnaným hospodářským výsled-
kem. Problém je stále s vývařovnou, 
protože nemůžeme stále najít opti-
mální zapojení komerčního vaření do  
systému školního stravování. Nicmé-
ně jsme v minulém období minimali-
zovali ztrátu a asi o polovinu zvýšili 
prodej obědů. Do vyšších čísel se asi 
nikdy nedostaneme. Základní školy 
i mateřské školky jsou v dobrém 
technickém stavu, jsou personálně 
zabezpečeny a mají fi nanční krytí. 

Do této oblasti musíme zařadit i 
naše místní části, kterých je deset a 
procházejí významným rozvojem. 
Každá místní část má svoje volené 
zástupce v čele s tzv. malostarostou. 
Při tvorbě rozpočtu velmi úzce spolu-
pracujeme. Vztahy mezi našimi částmi 
a městem jsou na velmi dobré úrovni.

6. Co se nepovedlo
Stále máme problémy s obsa-

zováním průmyslové zóny a tím 
s vytvářením nových pracovních 
míst. Hospodářská krize nám ani v 

současnosti nedává naděje. Zajištění 
lepší dopravní infrastruktury je zatím 
příliš vzdálené, ale do budoucna není 
nereálné. Dále jsme potom nezískali 
prostředky na vybudování přichlazo-
vaného kluziště a nebyly vybudová-
ny téměř žádné cyklostezky.

7. Vize dalšího rozvoje
Je rozpracováno několik zásad-

ních projektů, které bude možno rea-
lizovat  a našimi občany jsou žádány. 
V projektech máme Denní stacionář, 
odkanalizování lokality Domanín 
a Domanínek, revitalizace zeleně, 
regenerace obou sídlišť, chodník v 
obci Divišov a Lesoňovice. V pří-
padě dotací uvažujeme o hvězdárně 
na kopci Hora, kluzišti, a hlavním 
projektem nastávajícího období 
bude Centrum zelených vědomostí. 
Na tento projekt již jsou přislíbeny 
fi nanční prostředky ve výši cca 150 
mil. Kč. Bylo by dobré pokračovat 
v tendenci budování města pro lidi, 
tedy občany a také návštěvníky a 
turisty.

8. Závěr
Děkuji všem radním, zastupite-

lům, spolupracovníkům i spoluob-
čanům, kteří se podíleli na rozvoji 
našeho města, protože bez nich by-
chom nezanechali v období let 2006 
-2010 žádnou významnou stopu na 
mapě kraje Vysočina. V rámci Čes-
ké republiky jsme vnímáni jako jed-
no z měst, které získalo z fondů vel-
ké množství fi nančních prostředků a 
prošlo obrovským rozvojem. 

Karel Pačiska – starosta

Novinky pro podnikatelskou veřejnost

a) nekuřácké 
zařízení: musí 
být označeno 
grafi ckou znač-
kou „Kouření 
zakázáno“ 

V § 8 odst.3 uvedeného zákona je stanoveno, že u vstupu do zařízení spo-
lečného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti je jeho provo-
zovatel povinen viditelně označit, aby byla zajištěna informovanost osob před 
vstupem do zařízení, zda jde o 

b) kuřácké 
zařízení: musí 
být označeno 
grafi ckou 
značkou 
„Kouření 
povoleno“ 

c) zařízení s vyhraze-
nými prostory: musí 
být označena grafi ckou 
značkou 
„ Stavebně oddělené 
prostory pro kuřáky a 
nekuřáky“

grafi ckou značkou „Kouření povoleno“.
Uvedené tabulky můžete zakoupit v prodejnách s  bezpečnostními cedulkami 

nebo prostřednictvím různých gastrocenter pomocí internetu.

Další nemalé změny přináší novela živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.

Jednou z nejdůležitějších změn je přidělování IČP ( identifi kační číslo provo-
zovny) všem platným provozovnám.

Přidělování těchto čísel bude probíhat postupně dle abecedního seznamu a 
váže se vždy k podnikateli a adrese provozovny. Tudíž jeden podnikatel - fyzická 
osoba nebo právnická osoba může mít více IČP. Toto nové číslo vaší provozovny 
musí být uvedeno v současném označení provozovny.

Po přidělení IČP musí být vaše provozovna trvale a zvenčí viditelně označena 
obchodní fi rmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identi-
fi kačním číslem a nově též identifi kačním číslem provozovny ( IČP). Mobilní 
provozovna a automat musí být  dále označeny údajem o sídle nebo místě podni-
kání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. 

Pokud podnikatel ukončí svoji činnost v provozovně je povinen nejpozději 
ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké 
adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Dále je podnikatel povinen ohlásit 
i každou změnu adresy pro vypořádání závazků po dobu 4 let ode dne ukončení 
činnosti v provozovně.

Marie Nováčková
vedoucí oddělení obecního živnostenského úřadu

(zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů )

Prostory, v nichž je kouření zakázáno, musí být označeny grafi ckou značkou 
„Kouření zakázáno“ a prostory v nichž je kouření povoleno, musí být označeny 
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Několik slov ke komunálním volbámNěkolik slov ke komunálním volbám

V Bystřici nad Pernštejnem bude 
voleno do městského zastupitelstva 
23 členů. Ve městě podalo kandi-
dátní listiny celkem 8 volebních 
stran. Jsou to jednak politické strany 
– ČSSD, KDU-ČSL, SNK Evropští 
demokraté, KSČM, ODS a Dělnická 
strana sociální spravedlnosti a dále 
podala kandidátní listiny 2 sdružení 
nezávislých kandidátů s názvem 
„Sdružení za rozvoj bystřického 
regionu“ a „Volba pro Bystřici“.

Místem konání voleb: 
ve volebním okrsku číslo 1
 je volební místnost - Základní ško-
la, Nádražní 615, Bystřice nad Pern-
štejnem pro voliče bydlící:
- v ulici Nádražní čp. 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 čp. 481, 522, 536, 
537, 598, 599, 603, 610, 611, 891 až 902
- v ulici Topolová pro čp. 532, 533, 
534, 552, 553, 554, 555
- v ulici Višňová pro čp. 861 až 866, 
- v ulici Jívová pro čp. 903 až 905, 
- v ulici Nový dvůr pro čp. 109, 318, 
342, 449, 499, 541, 569, 570, 587, 
588, 644,1498, 1499
- v ulicích Suchý kopec, Beranka, 
Horní, K Ochozi, K Pernštejnu, Prů-
myslová, Strojírenská

ve volebním okrsku číslo 2 
je volební místnost – Základní ško-

la, Nádražní 615, Bystřice nad Pern-
štejnem pro voliče bydlící 
- v ulici Jívová pro čp. 867 až 872, 
888 až 890 
- v ulici Višňová pro čp. 873 až 878, 
909 až 920
- v ulici Lipová pro čp. 879 až 887    

ve volebním okrsku číslo 3 
je volební místnost - Základní umě-
lecká 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 čp. 955 až 961, 
965 až 976, 983, 984
- v ulici Hornická pro čp. 630,631,632, 
962 až 964, 977 až 982

ve volebním okrsku číslo 5 
je volební místnost - Střední země-
dělská škola, Dr. Veselého 528, 
Bystřice nad Pernštejnem pro voliče 
bydlící: 
- v ulici Spojovací pro čp. 921 až 929, 
933 až 938 
- v ulici Novoměstská pro čp. 930 až 
932 , 948, 949   

- v ulici Hornická pro čp. 939 až 947, 
950 až 954.

ve volebním okrsku číslo 6 
je volební místnost – Městské muze-
um, Masarykovo náměstí čp.1, 
Bystřice nad Pernštejnem pro voliče 
bydlící: 
- v ulicích Poličská, Masarykovo 
náměstí, Tyršova, Luční, Příční, Dr. 
Veselého, Malá branka, Rud. Vaška, 
Nová čtvrť, Kulturní, Krátká, Bratrská, 
Cibulkova, Koželužská, Na Příkopech, 
Na Skřipci, Na Vyhlídce, Lužánky
- v ulici Novoměstská pro čp. 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 čp. 643
- v ulicích:  Černý vršek, K Domanín-
ku, Zlatá, Stříbrná, Rovinky, Forota, 
Starý dvůr, Za Rybníčkem, U Jeřába,   
Na Samotě, Na Pile 
- pro voliče bydlící v místní části 
Domanínek v ulicích Lnářská, K 
Zámečku, K Hájům

ve volebním okrsku číslo 8
je volební místnost - Kulturní dům 

Bratrušín čp. 1101 pro voliče bydlí-
cí 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 – Hasičská zbroj-
nice Dvořiště čp. 1017 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.

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 – Motorest Rov-
né čp. 61 pro voliče bydlící v místní 
části 

Voličem je občan obce (nebo města), pokud je státním občanem ČR, ales-
poň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlá-
šen k trvalému pobytu. Kromě občanů ČR mohou v komunálních volbách 
volit i občané jiného státu, pokud dovršili alespoň druhý den voleb věku 
18 let, jsou na území města přihlášeni k trvalému pobytu a právo volit jim 
přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Jsou 
to občané států Evropské unie.

Voliči musí ve volební místnosti prokázat svoji totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hla-
sování umožněno. Cizinec prokáže státní občanství státu, jehož občané mohou 
v komunálních volbách volit, průkazem o povolení k trvalému pobytu vyda-
ným dle zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.

Kandidáti všech volebních stran, které kandidují do zastupitelstva v Bystřici 
nad Pernštejnem, jsou uvedeni na jednom hlasovacím lístku v pořadí, v jakém 
určila příslušná volební strana, a to v samostatných sloupcích umístěných ved-
le sebe. Pořadí volebních stran na hlasovacím lístku bylo určeno losem.Voliči 
hlasují ve volební místnosti tak, že hlasovací lístek, který obdrží od městského 
úřadu nejpozději 3 dny přede dnem voleb, vloží do úřední obálky. Tuto obál-
ku obdrží každý volič ve volební místnosti poté, co prokáže okrskové volební 
komisi svoji totožnost.

Volič může svůj hlasovací lístek upravit třemi možnými způsoby: 
1. Označí křížkem ve čtverečku před názvem volební strany pouze tuto jednu 
volební stranu. Tím dává hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hla-
sovacího lístku.
2. Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kte-
rého hlasuje, přičemž může křížky označit kandidáty různých volebních stran. 
V Bystřici n. P. může volič takto zakřížkovat maximálně 23 kandidátů. Pokud 
by takto volič označil na hlasovacím lístku více jak 23 kandidátů, je jeho hlas 

neplatný. Na hlasovacím lístku je možné takto označit méně kandidátů než 23, 
takový hlasovací lístek je platný
3. Dva předchozí způsoby lze i kombinovat, a to tak, že volič označí křížkem 
jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, 
pro které hlasuje, a to v libovolných sloupcích jiných volebních stran. V tomto 
případě je hlas dán jednotlivým kandidátům a z označené volební strany se od 
posledního místa odečte tolik kandidátů, kolik jednotlivých hlasů dostali kan-
didáti jiných stran. Zakřížkovaná volební strana obdrží počet hlasů od prvního 
místa pro tolik kandidátů, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. 
V případě Bystřice n. P. do počtu 23.

Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana, 
nebo více kandidátů, než je stanovený počet, je takový hlas neplatný. Pokud 
volič označí křížkem volební stranu a v rámci té samé volební strany označí 
křížkem i některé kandidáty této strany, k přednostním hlasům v rámci téže 
volební strany se nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena žádná volební 
strana ani žádný kandidát a hlasovací lístky, které jsou přetržené nebo nejsou 
vloženy do úřední obálky. Poškozené nebo přeložené hlasovací lístky jsou plat-
né, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje. Hlas je neplatný, pokud je v úřed-
ní obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.

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

O možnost volit v místě trvalého bydliště mohou požádat voliči telefonicky 
na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem tajemnici MěÚ, tel. 566590332 a dále na 
oddělení správním odboru správního a školství MěÚ, tel. 566590334 – paní 
Holá, paní Martínková, tel. 566590335 – paní Martincová, tel. 566590312 
– paní Tvarůžková.

Eva Špatková, tajemnice MěÚ 

Ve dnech 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin se na území naší republiky 
uskuteční volby do obecních zastupitelstev. V našem městě se volby uskuteční v 15 volebních okrscích.
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ZŠ TGM se obléká do nového Škola plná změn

Konec prázdnin sledovali žáci ZŠ 
Bystřice n. P., Nádražní 615 i jejich 
rodiče  s otázkou:
“ Začne školní rok opravdu 1. září? „

V letních měsících procházela 
škola rozsáhlou rekonstrukcí.  Byla 
vyměněna okna, ve třídách je nové 
osvětlení a škola postupně dostává 
nový kabát. Přes mnohé „zaručené“ 
předpovědi jsme zahájili opravdu 
1. září. Za to, že mohli naši žáci 
usednout ve svých třídách do čistých 
lavic, patří velké poděkování všem 
zaměstnancům školy. Vždyť posled-
ní řemeslníci opouštěli třídy v pátek 
27. srpna!  

Dalším významným činem je 
zapojení do  operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost v oblasti zlepšení podmínek pro 
vzdělávání na základních školách, 
který je známější pod názvem EU 
peníze do škol. Cílem tohoto pro-
jektu je zvýšení kvality vzdělávání 
na základních školách.  Po vyhlášení 
výzvy ministerstvem školství jsme v 
jarních měsících minulého školního 
roku vypracovali projektový záměr a 

podali žádost. Naše žádost byla schvá-
lena, a tak v průběhu dvou let budeme 
využívat fi nanční prostředky EU, kte-
ré nám umožní vytvořit podmínky 
pro rozvoj individuálních schopností 
žáků v těchto oblastech: čtenářské a 
informační gramotnosti, cizí jazyky, 
využívání informačních technologií, 
matematické, přírodovědné a fi nanč-
ní gramotnosti a v inkluzivním vzdě-
lávání, podpořit zkvalitnění výuky po 
materiální stránce a v neposlední řadě 
také další vzdělávání pedagogů.

Co vše to žákům přinese? Budou se 
ve vybraných předmětech učit v men-
ších skupinách, mohou využít více 
nové techniky a dalších didaktických 
pomůcek, do výuky budou zařazová-
ny moderní výukové metody, které 
berou ohled na osobní rozvoj jednot-
livých žáků.  

Díky těmto změnám můžeme 
našim žákům nabídnout vzdělávání v 
nejen krásnější, ale i po mnoha strán-
kách kvalitnější škole. 

A. Gabrielová 
ředitelka ZŠ Bystřice n. P.

Nádražní 615

Nikomu, kdo v posledních dvou a půl měsících prošel kolem „staré“ bys-
třické základky, neuniklo, že zde probíhá velká akce. Ano, škola po mnoha 
letech proměňuje také svoji vnější tvář. Rozhodně si to zasloužila, a tak 
na své okolí vzhlíží novými okny s novými žaluziemi, nemusí se již bát 
každého deště a bouřky, protože rekonstrukcí prošla celá střecha na hlavní 
budově. Určitě jí nebude také zima, jelikož se obléká do nového zateple-
ného kabátu. Jak jí sluší, nechť posoudí každý sám. Škola se prosvětlila i 
uvnitř, navíc zde probíhají další opravy a úpravy. Myslím, že za všechny 
pracovníky školy, žáky i jejich rodiče mohu ocenit přístup města Bystřice 
k potřebám školy a vyjádřit naději, že brzy dojde na další akce, především 
na úpravu školního hřiště.

Jaroslav Sláma, ředitel školy

Ve středu  1. září učinili letošní prv-
ňáčci Základní školy TGM význam-
ný krok na své cestě, která bude trvat 
celých dlouhých devět roků. Vykro-
čili na ni slavnostně v kulturním 
domě, kde je mezi školáky přivítaly 
jejich nové paní učitelky, ředitel školy 
Mgr. Jaroslav Sláma a místostarosta  
města Bc. Josef Vojta. Tomuto kroku 
svých prvňáčků byli přítomni rodiče i 
mnohé babičky a dědečkové. Vždyť i 
pro ně přinese vstup jejich prvňáčka 
do školy nové situace, zážitky, zkuše-
nosti, povinnosti a úkoly.

Prvňáček vstupuje do školy – a 
mění se mu svět – v tomto novém 
světě je hlavní osobou samozřejmě 
paní učitelka – je to taková laskavá 
maminka, jen má každé dopoledne 
těch dětiček o 
dost víc. A pro 
všechny „svoje“ 
děti  chce jen to 
nejlepší.

Je ještě celá 
řada jiných no-
vých věcí a jevů, 
s nimiž se musí 
děti seznámit a 
přijmout je za 
své. Hned po paní 
učitelce jsou to 
druhé děti ve tří-
dě – spolužáci. Ti 
teď také vstupují 
na vývojovou 
scénu prvňáčků a 
už z ní neodejdou 
nějakých 10 – 15 
nebo i více let. 
Být žákem zna-
mená přijmout 
novou společen-
skou roli a pra-

... a najednou je všechno jinak!
covní postavení. Stejně jako rodiče 
chodí do zaměstnání, mají pracovní 
hodiny, mají úkoly, svou odpověd-
nost a své spolupracovníky, tak bude 
prvňáček chodit do školy, bude mít 
také svůj pracovní rozvrh, své úkoly, 
svou odpovědnost a své spolužáky.

Školní atmosféra a vše, co se ško-
lou souvisí, je pro děti silným cito-
vým zážitkem, který zůstává v pamě-
ti po celý život. Začátek školy má být 
pro děti příjemný, šťastný, úspěšný 
– tak, aby za tímto dobrým začátkem 
následovala celá další dobrá školní 
kariéra.

Milé maminky a tatínkové, milí 
prvňáčci, přejeme Vám šťastné a 
úspěšné kroky školním životem.

Hana Nosková, ZŠ TGM

Ve dnech 6. až 9. 9. 2010 podnikli žáci 6. ročníků tajemnou cestu Pod-
mitrovskou říší. Takto vtipně nazvali bloky primární prevence lektoři z 
centra prevence Nadosah a celý kurz pak vedli v pohádkovém duchu. 
Žáci za plnění nejrůznějších aktivit sbírali barevné diamanty, ty si pak 
vyměnili za mince, které jim sloužily jako indicie k rozluštění záhadného 
místa. 

Děti se zde seznámily s novými spolužáky a třídní učitelkou, snažily 
se spolupracovat, být k sobě ohleduplní, důvěřovat si.  Poznali, že cesta k 
vytvoření dobrého kolektivu je posetá překážkami, které dokáží překonat 
pouze společnými silami, což si měli možnost vyzkoušet při závěrečném 
řetězu celé třídy se zavázanýma očima, kdy společně s třídní učitelkou 
nalezli na zřícenině hradu Mitrov poklad. 

Součástí programu byla práce s dynamikou skupiny, rozvíjení důvěry 
a budování pozitivního sociálního klimatu.  

Žáci si domů  odvezli spoustu nevšedních zážitků a pro vzpomínku 
jako dekoraci do třídy mapu Podmitrovské říše.

Tento program byl spolufi nancován z OP VP.
  Dita Kabelková
 ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Cesta Podmitrovskou říší
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Nejenom prvňáčci přišli do nového

Během prázdnin prošla naše škola rozsáhlou rekonstrukcí a ještě pár dní 
před začátkem školního roku se neslo Bystřicí, že snad děti do školy 1. září 
ani nepůjdou. A přece šly! I když zvenčí se stále ještě pracovalo, uvnitř školy 
bylo vše přichystáno.

Na nové prostředí se těšili všichni žáci. Nejvíce však zářily oči malým 
prvňáčkům. Nemohli se dočkat „své“ nové třídy a paní učitelky, se kterou se 
již setkali v závěru loňského školního roku. Věříme, že je nadšení neopustí a 
do školy budou i nadále docházet rádi.

Přeji žákům naší školy, aby se jim letošní školní rok vydařil a děkuji všem 
zaměstnancům, kteří se podíleli na úklidu školy a přípravě nového školního 
roku. Renata Pavlačková, ZŘŠ, ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

HURÁ  DO  ŠKOLKY
Začíná nám nový školní rok 

2010/2011.
1. září se také do bystřických 

mateřských škol POHÁDKA, 
ČTYŘLÍSTEK A KORÁLKY vrá-
til život. A to s velkou parádou. Pro 
zpříjemnění prvního dne v MŠ děti 
shlédly maňáskové divadlo, zpívalo 
se a tančilo, vyprávěly se příhody 
z prázdnin. Děti také dostaly dobrý 

oběd a nějakou dobrůtku s drobným 
dárkem na památku „prvního dne„ 
mezi kamarády.

I když, a to spíše u těch nejmlad-
ších, nějaká slzička ukápla, věříme, 
že start do nového školního roku 
byl úspěšný a všichni jsme vykročili 
pravou nohou.

Kolektiv mateřských škol 
Bystřice n. P.

Návštěva Výstavy strakatého skotu v Radešínské Svratce je již tradičně 
místem prvního výletu dětí z MŠ Korálky

S r a z  r o d á k ů  v  K a r a s í n ě
Na slavnostním zahájení byl příto-

men  také místostarosta pan Josef Voj-
ta, který byl této akci velice nakloněn 
a podporoval nás v úmyslu uspořádat 
tento sraz.

 Akce mohla být uspořádána díky 
sponzorům, kteří přispěli fi nančními 
a věcnými dary. Těmto sponzorům 
chceme poděkovat, jsou to: Lesy ČR v 
zastoupení Petra Juračky, ČML Hum-
polec v zastoupení Jana Víchy, fi rmy 
Bohemia Linen a Aso Humpolec, 
fi rma Agritec Šumperk v zastoupení 
pana Prokopa, fi rma Porstr v zastou-
pení Miloše Straky, fi rma Pohoda  v 
zastoupení Libora Jedličky, dále pak  
Martin Broich a ing.  Pavel Špaček.

Poděkování si také zaslouží Jan 
Vícha  s Pavlem Zedníkem, kteří zajis-
tili pro rodáky velice dobré a chutné 
grilování,  také břišní tanečnice z Bys-
třice nad Pernštejnem „ALE LEILA 
VA LEILA“ pod vedením M. Krbůš-
kové. Rovněž děkuji za pomoc míst-
ním hasičům pod vedením Ferdinanda 
Steinera, dále pak místním ženám za 

připravené pohoštění a obsluhu při 
akci, Natálce Dřínovské, žákyni ZŠ, 
která se zájmem připravovala a pomá-
hala vytvářet zmiňovanou fotogalerii, 
panu J. Juříčkovi, který se od začátku 
této akci věnoval, a nesmíme opome-
nout také pracovníky infocentra, paní 
Soukopovou  a pana Jurmana. 

Na závěr celé akce byly předány  
3 dárkové koše určené nejmladšímu 
rodákovi, nejstaršímu rodákovi a nej-
staršímu občanovi Karasína.

I přes nepřízeň počasí jsme si zazpí-
vali, zatancovali a až pozdě večer jsme 
se  rozcházeli do svých domovů plni 
dojmů, se staronovými kontakty a 
se vzpomínkovými dárky na Kara-
sín. Všichni jsme se shodli, že se tato 
akce zdařila a že je dobré v této tradici 
pokračovat.  

Děkuji všem těm, kteří přijeli, při-
spěli ke zdaru této akce dobrou nála-
dou a spokojeni odjížděli domů s krás-
nou vzpomínkou na Karasín. 

Libuše Víchová
předsedkyně os.v. Karasín

A nyní k vlastnímu srazu – pozván-
ky byly rozeslány, organizačně bylo 
setkání zajištěno a jen jsme netrpělivě 
a s napětím očekávali, kolik bývalých 
i současných občanů z Karasína se se-
jde. Bylo pro nás velké překvapení, že 
i přes nepřízeň počasí se sešlo 56 rodá-
ků ze všech koutů světa. Pro rodáky a 
místní občany byly připraveny bohaté 
stoly, občerstvení, grilování, hudba 
skupiny Tandem  a vystoupení břišních 
tanečnic. Rodáci si mohli prohlédnout 
náměstí v Bystřici nad Pernštejnem, 
bystřické muzeum a nakonec po-
obědvat v restauraci Harenda. Poté se 
vrátili do Karasína, kde byl připraven 
program s hudbou a tancem. Pak už v 
Karasíně následovalo jenom povídání, 
poznávání se, vzpomínání na to, co 
bylo před X lety. Tomu napomáhala 
fotogalerie, která byla připravena pro 
tyto účely v bývalé třídě místní školy.

Cílem toho setkání bylo, aby se lidé, 
mající vztah ke Karasínu,  k nám rádi 
vraceli přesně podle nápisu na bývalé 
škole „Vítejte doma“. 

Na vysoké stráni jako kytička stojí 
naše malá rodná vesnička, tak zněla 
pozvánka pro všechny rodáky obce 
Karasín

V sobotu 28. 8. 2010 se konal v 
obci Karasín „druhý sraz rodáků“. 
První sraz rodáků se uskutečnil před 
15 lety při 100. výročí vyhoření obce. 
Nyní se konal druhý sraz rodáků, který 
připomínal 115. výročí vyhoření obce 
Karasín. Sraz rodáků je pro Karasín 
velkou společenskou událostí, šlo 
o uctění památky tragické události 
vyhoření Karasína v roce 1895.

Pokud Vám název Karasín nic neří-
ká - je to obec, o níž máme první zmín-
ky z roku 1494. V současné době patří 
mezi obce s velkým stavebním poten-
ciálem, spadá pod město Bystřice nad 
Pernštejnem, narodil se zde Gustav 
Pfl eger Moravský, který byl spisovate-
lem (např. Paní fabrikantová), učil zde 
také  Josef Věromír Pleva, autor knihy 
„Malý Bobeš“. V současnosti tu byla  
vybudována rozhledna a  lyžařský are-
ál. Nyní tady žije 97 obyvatel.    
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Našim čtenářům nabízíme pro zpříjemnění letních dní malý výběr z 
nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce července.

Knihy pro dospělé:
Barták Matěj  Velká kniha citátů
Bauer Jan  České princezny na evropských trůnech
Brett Michael  Jižní Afrika
Březinová Anna  Tajný deník královny Kunhuty
Cervanová Margaréta  Případ L´udmily Cervanové
Davies Robert H.  V břiše draka
Devátá Ivanka  Mezi nebem a peklem
Dienstbier Zdeněk  Hirošima a zrod atomového věku
Filip Ota  Děda a dělo
Gay Christian  Bipolární porucha
Katuščák Dušan  Jak psát závěrečné a kvalifi kační práce
Klempera Josef  Příběh velkovévodkyně Toskánské aneb Lás- 
  ka někdy bolí
Klíma Josef  Pravda o Kajínkovi
Kohoutová Lenka Vladimír Dlouhý
Liška Vladimír  Protektorát
Prošková Iva  Tkaní na rámu
Romański Romuald  Největší záhady světových dějin
Wilde Oscar  Moudrost a vtip Oscara Wildea
Zmeškal Tomáš  Životopis černobílého jehněte

Knihy pro mládež:
  Poznáváme lidské tělo
Krejča Miroslav  Putování vodníků od rybníka k rybníku
Osborne Mary Pope  Dobrodružství mezi piráty
Osborne Mary Pope  Dobrodružství s tajemným rytířem
Osborne Mary Pope  Dobrodružství v říši pyramid
Rezková Milada  Doktor Racek na horách

Městská knihovna informuje

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

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

Oddělení pro dospělé a čítárna
Po 8.00 – 12.00
Út zavřeno
St  8.00 – 12.00; 12.30 – 18.00
Čt 8.00 – 12.00
Pá 8.00 – 12.00; 12.30 – 18.00

Internetová studovna
Po 9.00 – 12.00; 12.30 – 16.00
Út 9.00 – 12.00
St  9.00 – 12,00; 12.30 – 16.00
Čt 9.00 – 12.00; 12.30 – 16.00
Pá 9.00 – 12.00

Oddělení pro děti:                                  Po, St, Čt 12.30 – 16.00
  

Mìstská knihovna v Bystøici nad Pernštejnem
poøádá pro studenty bystøického gymnázia

dopolední literární semináø 

lektora PhDr. Hynka Bouchala, PhD. 

Karel Hynek Mácha 
- proè je nejlepší ( classicus )

k 200.výroèí narození K.H. Máchy / 16.11. 1810 /

Akce se uskuteèní v úterý 5. øíjna 2010
v oddìlení pro mládež mìstské knihovny.

První semináø zaèíná již v 8.00 hodin.

Akce je realizována v rámci našeho projektu
" Knihovna otevøená všem"

za finanèní podpory Ministerstva kultury ÈR.

  
                             

               Gymnázium Byst ice nad Pernštejnem, Nádražní 720 
nabízí pro širokou ve ejnost i firmy 

KVALITNÍ JAZYKOVÉ KURZY 

    Výuka probíhá nejmodern jšími metodami za použití audiovizuální techniky 
                          ·  Angli tina pro za áte níky 
                          ·  Angli tina pro pokro ilé 
                          ·  N m ina pro za áte níky  

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

                          ·  Ruština pro za áte níky    
   ·  N mecká konverzace pro pokro ilé s rodilým mluv ím 
   ·  P íprava na certifikát z anglického jazyka 
   ·  P íprava na certifikát z n meckého jazyka 

         Podmínky: 
                           ·  Zahájení výuky – íjen 2010, ukon ení – kv ten 2011      
                           ·  Cena za pololetí: 1.500 K   
                           ·  Výuka v odpoledních hodinách – dle domluvy 

                       Kontakt: 
                       Tel.: 566 552 919 – 20 ( 7:00 – 15:30) 
                        E-mail: reditel@gybnp.cz 

        P ihlášky p ijímáme do 20. zá í 2010 

Paní Libuše Buchtová, majitelka bystřického módního salónu „Ateliér 
LIBA„ nám zůstala nakloněna i v letošním roce a díky jejímu sponzor-
skému daru se mohou čtenáři těšit z časopisu Dekor, který dělá radost 
hlavně zájemcům o ruční práce a z časopisu Psí kusy pro milovníky 
domácích mazlíčků. Kromě předplatného těchto dvou časopisů nám 
paní Libuše pravidelně obnovuje dekorace v dětském oddělení praktic-
kými polštářky a šitými hračkami ze své dílny. Věříme, že nám zůstane 
i nadále věrná.



KULTURA
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LUDVÍK KUNDERA
(1920 - 2010) 

Texty z Vysočiny a o Vysočině

Tma padá na Sněžné,

na ptáky, na kameny,

a tam, kde nejvíc zebe,

pláňka pěstky zdvihá.

Chladné je nebe,

až husí kůže

ouhorům naskakuje.

Kampak to odešel pan Halas?

Snad po ránu jen někam do polí?

Ba ne, ba ne:

rmutnú vodu

havran pije.

Nevypije, nevypije!

Nedopsána je báseň

o Sněžném...

Editor, překladatel, básník a dra-
matik Ludvík Kundera se narodil 
22. března 1920 v Brně.

Vystudoval gymnázium v Pra-
ze a Litoměřicích a začal studovat 

ODEŠEL LUDVÍK KUNDERA

fi lozofi i v Praze. Po uzavření vyso-
kých škol se učil drogistou, dva a 
půl roku byl v továrně na nábytek 
v Rousínově korespondentem a 
mzdovým účetním. Následova-

lo totální nasazení ve Špandavě. 
Filozofi i dostudoval v Brně až po 
válce. Ve stejné době se stal v Brně 
redaktorem časopisu Blok, Rovnost 
a také redigoval Hosta do domu. 
Od roku 1955 byl spisovatelem z 
povolání, ale v letech 1968 až 1970 
i hlavním dramaturgem činohry 
Státního divadla v Brně. V normali-
zaci byl umlčen, po roce 1989 oce-
ňován a nakladateli vytěžován. Byl 
nositelem prezidentské Medaile Za 
zásluhy i Seifertovy ceny.

Měl rád náš kraj a přátelé rádi 
vzpomínají na jeho návštěvy na 
Křižovicích, ve Štěpánově, v Bys-
třici. Přátelit se s Ludvíkem Kun-
derou přinášelo šťastlivcům plno 
nevšedních zážitků z návštěv i z 
bohaté a podnětné koresponden-
ce. Jen každé další věnování do 

nové knihy představovalo vždy 
malé literární dílko...

Z jeho posledních veřejných 
návštěv našeho města určitě nelze 
zapomenout na besedu v městské 
knihovně v srpnu 1996 a pak na 
besedu při soutěži Pfl egrův Kara-
sín v roce 2006 v kulturním domě. 
Ludvík Kundera tehdy nejen bese-
doval a odhaloval literární zákulisí, 
ale recitoval též vlastní verše. 

Ludvík Kundera našel cestu do 
Kunštátu díky Františku Halasovi 
v roce 1945 a od roku 1976 tam 
trvale bydlel. Když Halas zemřel, 
napsal L. Kundera báseň, jíž si 
dnes můžeme připomenout památ-
ku obou básníků. Ludvík Kundera 
totiž od nás odešel 17. srpna 2010. 
Budeme vzpomínat a číst...

Text i foto: -hj-

KAMPAK TO ODEŠEL PAN HALAS?

Zas budem, zas budem

s lampičkou vína

do nocí vybíhat.

Do nocí halasovských.

Na Sněžné padá zima.

Na Sněžné padá sníh -

a chladné nebe Vysočiny

krajině masku snímá.

Až bude léto nebem promodralé

a sluncem propálené naskrz,

sjedem se zase na pár dnů.

A kolem stolu písnička se zvedne.

To místo v čele ale

bude prázdné.

připravil -hj-

V minulých číslech jsme prezentovali ukázky z knihy Hynka Jurma-
na „Smírčí kameny na Vysočině“. Sluší se dodat, že tato kniha vyšla 
za podpory z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem. V příš-
tích číslech představíme další zajímavé knihy připravené k vydání.

Byst ice nad Pernštejnem, Masarykovo nám stí  50 

SEZNÁMENÍ  S  OBORY  PRO  P EDŠKOLNÍ  D TI 

   V Hudební škole Yamaha pracují t i na sebe navazující p edškolní programy. 
Škola nabízí rozší ení po tu skupinek a možnost poznat nápl  práce pro rodi e  
s d tmi u t chto program : 
ROBÁTKA – od 4 do 18 m síc . P sobení na smyslové vnímání dít te a rozvíjení 
hudebního cít ní pomocí písni ek, poslechem hudby, hudebn  pohybovými hrami aj. 
Rodi e spolupracují a spolu s lektorkou rozvíjí emotivní cít ní a první pov domí o 
hudb . 
Termín: tvrtek 7. íjna 2010  v 10.00 hod. v u ebn  školy.  

RYTMICKÉ  KR KY – od 4 do 6  let. Intenzívn jší hudební p sobení, 
hra na rytmické nástroje, hra na zobcovou flétnu, zp v písní, poslech hudby, 
scénická vypráv ní, hry s hudbou, hravá forma seznámení se základy hudební nauky 
(rytmus, zápis not  aj.) Spole né prožitky s rodi i,   
Termín:  tvrtek 7. íjna 2010 v 15.30 hod v u ebn  školy. 
      
P ij te jeden z rodi  s dít tem a prožijte p sobení t chto obor . 
  
Infomace na telefon.: 603 827 735, dále www.yamahaskola.cz 

                                                                              Vedení školy Mgr. Helena Horáková                         

Pro zájemce se do hlediště 
musely přidávat židle. Televizní 
štáb se nechal slyšet: „Dali jsme 
vám přednost před Bohdalkou!“ 
Dámy z první řady neřekly, že 
by představení bylo k pláči, ale 
svěřily se: „Bylo to tak krásné, 
až jsme brečely!“

Tak i takový byl Villon v 
Bystřici 19. září 2010. Pořáda-
lo městké muzeum, zpíval sbor 
Alter ego Lenky Macháčkové, 
balady recitovali Barbora Kunčí-
ková a Hynek Jurman.

Foto: Janka Soukopová

NAVZDORY BÁSNÍK ZPÍVAL...
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Pátek 1. října - velký sál KD – 19.30 
hodin     
KONCERT ČESKÉ HUDBY
Skladby nejen známých, ale i bystřic-
kých autorů jak v instrumentální tak 
i vokální podobě. Účinkují: Orchestr 
N. Kyjovského a Komorní sbor „Alter 
ego“ z Bystřice n.P. Umělecká vedou-
cí: Lenka Macháčková
Program: Z. Fibich, B. Smetana, A. 
Dvořák, B. Martinů, J. Kšica, S. Baga-
ra, L. Janáček a další.
Pořádá: SONK při ZUŠ a KD v Bys-
třici n.P.
Vstupné: dobrovolné

Sobota 2. října – velký sál KD – 18.30 
hodin
KINOKAVÁRNA
ŽENY V POKUŠENÍ
Úspěšná česká komedie režiséra Jiří-
ho Vejdělka
Hrají: Eliška Balzerová, Lenka 
Vlasáková, Veronika Kubařová, 
Jiří Macháček, Roman Zach, Mar-
tin Zbrožek, Vojtěch Dyk, Vlastina 
Svátková, Jiří Helekal a další
Režie: Jiří Vejdělek
zvuk Dolby Digital 5.1 – 118 minut
Vstupné: 55 Kč   
Předprodej: kulturní dům

Úterý 5. října - velký sál KD - 15.00 
- 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Pátek 8. října – malý sál KD – 20.00 
– 02.00 hodin
PŘEDHODOVÝ TANEČNÍ 
VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Reprodukovaná hudba od 70. let až 
po současnost včetně hudby na přání 
pro všechny věkové kategorie
Velký výběr vín – míchané nápoje 
– výběr minutkových jídel – půlnoční 
losování vstupenek o ceny 
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 60 Kč   
Předprodej: kulturní dům 

Sobota 9. října, neděle 10. října 
– Masarykovo náměstí 
TRADIČNÍ BYSTŘICKÉ HODY
- viz samostatná pozvánka str. 5

Čtvrtek 14. října – velký sál KD 
– 8.30 a 10.00 hodin
POŘAD PRO DĚTI
MISTR ILUZÍ KELLNER 
Uvádí Magic revue KELLNER
Kouzelnický program určený dětem 
a mládeži základních škol. Určeno 
žákům zákl. škol 1. a 2. stupně
Vstupné: ZŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč

Pátek 15. října – velký sál KD – 10.00 
hodin
DIVADLO PRO DĚTI
HONZA NEBOJSA 
Uvádí Divadýlko Kuba Plzeň
Účinkují: Dana Mládová a Petr Mlád 
Určeno pro děti MŠ a 1. – 5. třídu ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 35 Kč, veřejnost 40 Kč

Středa 20. října – malý sál KD – 19.30 
hodin
KONCERT KPH
DUO TEREZ
Lucie Kopsová – housle
Tomáš Honěk – kytara
Duo vzniklo v roce 2007 spojením 
slovenské houslistky Lucie Kopsové 
a českého kytaristy Tomáše Hoňka. 
V jeho repertoáru jsou zastoupená 
díla od baroka až po hudbu 20. sto-
letí.Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber, k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč  
Platí permanentky KPH          
Předprodej: kulturní dům 

Pátek 22. října – velký sál KD - 18.00 
hodin     
KONCERT ZUŠ
BROLN A ŽÁCI  DECHOVÉHO 
ODDĚLENÍ  ZUŠ
Od lidové písně k cimbálové muzice
Pořádá: ZUŠ 
Vstupné: dobrovolné 

Sobota 23. října – velký sál KD 
– 20.00 hodin
TANEČNÍ VEČER
„REPRO STYL“
ROCK A HARDROCK
(Deep Purple, Nazareth, Slade, Black 
Sabath, Uriah Heep aj.)
Občerstvení zajištěno 
Vstupné: 50 Kč

Úterý 26. října – velký sál KD – 10.00 
hodin
KINO - ANIMOVANÉ PÁSMO 
POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč

7. října 2010 zahajujeme kurz 
tanečních pro dospělé – začátečníky
Bližší informace v kanceláři Kultur-
ního domu
Připravujeme v listopadu:    
2.11.   Dnes hrajeme Cyrana – diva-
dlo HÁTA Praha
6.11.   2. Setkání harmonikářů
23.11.   Wabi Daněk 

Změna programu vyhrazena ! 
Možnost zakoupení vstupenek 
na divadla, zábavné pořady aj. k 
významným výročím rodinných 
příslušníků a známých v dárkové 
úpravě.

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

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA ŘÍJEN 2010PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA ŘÍJEN 2010

KULTURA, RŮZNÉ

Memoriál Jiřího Šenkýře

Dne 7. 8. 2010 se uskutečnil již 
13. ročník Memorialu Jiřího Šenkýře 
a 18. ročník Bystřického streetballu. 
Počasí v sobotu ráno moc nepřálo, 
ale všichni účastníci se dohodli, že 
počkáme a uvidí se, jestli se bude shá-
nět tělocvična. Kolem desáté přestalo 
pršet, tak se vymetly kalužiny na asfal-
tu u Sokolovny a začalo se. Letos byly 
dvě skupiny po pěti týmech, což byl 
slušný počet i přes nepřízeň počasí. Ze 
skupiny postupovali první čtyři týmy 
do vyřazovacího pavouka. Letos byla 
silná účast i mimo bystřických hráčů. 
Asi nej hrajícím hostem byl Dušan 
Medvecký, bývalý český reprezen-
tant, dlouholetý ligový basketbalista 
a současný asistent trenéra ligového 
NH Ostrava. Z Pardubic přijel Radek 

Svoboda, který svoji ligovou kariéru 
končil před pěti lety. Tito dva spolu 
s Jirkou Šenkýřem a Martinem Unzeiti-
gem hráli v týmu „Méďové“ a skončili 
celkově na třetím místě. Celkově druzí 
skončil tým „Tři kosočtverce“, kluci 
Homolkovi s „Dádou“ Nunvářem 
a je to jejich osmé neuvěřitelné stříbro, 
takže čekání na zlato pokračuje. Za to 
po čtvrté v řadě vyhrál tým Bohemians 
2007 vedený Jirkou Šebkem a spolu 
s Jakubem Velenským a Dušanem 
Hlaváčkem, kteří též všichni dlouho-
době okusili ligovou soutěž, předvádě-
li bezvadně své basketbalové kousky. 
Svůj basketbalový um ale předvá-
děli všichni z účástnických týmů a 
i když neskončili na bedně, bylo se 
na co dívat, a to i přes klouzavý asfalt 

a občasný déšť. V přestávce proběhla 
i soutěž ve střelbě trestných hodů a tro-
jek. Po skončení sportovní části pokra-
čoval street baskeťáckým dýchánkem 
dole u Sokolovny, i za nepřízně počasí, 
do ranních hodin.  

Letos byli na streetu spokojeni 
odpoledne i ti nejmenší, pro které byl 
připravený skákací hrad, nafukovací 
balónky a drobné sponzorské dáreč-
ky. Toto je určitě způsob, jak přilákat 
další diváky i s malými potenciálními 
basketbalovými hvězdami. Diváci 

OBJEDNÁVKA LEDU na sezonu 2010-2011, zimní stadion v Nedvědici
Prosíme všechny zájemce o pronájem ledové plochy v nadcházející 

sezoně 2010-2011, aby tak učinily. Zájemci o pronájem ledové plochy 
volejte mobilní číslo: 606 875 953 Petr Havíř, HC Nedvědice

i letos byli samozřejmě nedílnou, 
skvělou součástí celého dne.

Všichni, kdo se zúčastnili této 
akce, byli obdarováni památkovým 
tričkem s logem turnaje a sponzory, 
bez kterých by se tyhle akce nedaly 
pořádat, a za to jim patří velký dík. 
Nesmíme však zapomenout, že bez 
pořádného občerstvení, kdy letos 
bylo vše za „osmnáct“, by street 
nebyl streetem, a tak poděkování pat-
ří i Pepovi Břenkovi, Ivanu Buchtovi, 
Romanu Bártovi a Jiříkovi Liškovy 
sen., že se o všechny řádně starali až 
do samotného konce.  

Na závěr nezbývá než dodat, že 
akce se povedla a že je určitě jednou 
ze stálic bystřických sportovně-spo-
lečenských událostí, na které se sejde 
spousta známých, kamarádů, býva-
lých i současných sportovců, osob-
ností a hlavně fanoušků sportu a že se 
budeme opět těšit na příští rok zase na 
asfaltu u Sokolovny…….no a že to 
Jirka „Šeny“ Šenkýř, Pavel „Boris“ 
Janík a Pepa Vojtů zase dobře „ome-
nežovali“!!!!!!
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RŮZNÉ

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ MĚSTAVÝZNAMNÁ VÝROČÍ MĚSTA –  obecní volby roku 1850

V přehledu významných výročí 
našeho města (Bystřicko I/2010) 
bylo uvedeno, že v tomto roce uplyne 
160 let od volby prvního bystřického 
starosty. Zároveň bylo před dvaceti 
lety  poprvé po čtyřiceti letech opět 
demokraticky zvoleno nové vede-
ní města. Alespoň stručně úvodem 
pár slov o správě města v minulosti 
(odborníkům se předem omlouvám 
za drobné nepřesnosti vyplývající s 
maximálního zestručnění). 

Bystřice sice nebyla ofi ciálně do 
roku 1580 městem, ale i před pový-
šením plně využívala výhod plné 
městské samosprávy. Měla na každý 
rok ustanoveno dvanáct konšelů, z 
nichž jeden každý po čtyřech týd-
nech vykonával funkci purkmistra, 
tj. řídil radu, předsedal soudu a pře-
devším vedl městské účetnictví. (V 
tomto směru je zcela nepřesný Jan 
Tenora v Pamětech města Bystřice, 
kde uvádí pro každý rok různý počet 
konšelů.) Majitele panství – Pern-
štejny – zastupoval rychtář jmeno-
vaný vrchností taktéž z měšťanů a 
dohlížející na dodržování práva a 
pořádku ve městě. 

Tak tomu bylo až do Josefínských 
reforem.  Jak je uvedeno v MZA Žďár 
n.S., Archiv města Bystřice, kart. 21.: 
Od 17. srp¬na 1788 spravoval město 
tak zvaný regulovaný magistrát ve 
složení: Domino (primátor) Carolo 
Polnický, syndikus Jakub Kafka, 2. 
Rat. (radní) Franz Orel, 3. Rat Karol 
Fisha. Publikace Bystřice nad Pern-
štejnem (Blok, 1980) uvádí na str. 
121 datum 14. května 1787. Jedna-
lo se o zcela byrokratické omezení 
dosavadní městské správy a městu 
byla odejmuta řada pravomoci. Šlo 
o radikální zásah, který zcela změnil 
dosavadní způsob spravování měst. 
Všechna města, královská i poddan-
ská, byla začleněna do jednotného 
systému, a to podle velikosti, počtu 
obyvatel a hospodářské situace. Teh-
dy skončila stará správa založená na 
radách z měšťanů. Členové regulo-
vaného magistrátu byli sice voleni 
velmi omezeným souborem měšťa-
nů, ale regulace spočívala v tom, 
že volená místa mohly zastávat jen 
osoby, které gubernium s apelačním 
soudem předem uznalo za volitelné.  
Mezi lety 1824 až 1847 se volby 
purkmistra dokonce nekonaly.

Regulovaný magistrát formálně 
končí po revoluci 1848 Stadionovým 
prozatímním obecním zřízením, kdy 
byla zřízena obecní samospráva, v 
jejímž čele stál volený starosta. Ve 
skutečnosti ale stará správa vykoná-
vala svou funkci do voleb, které se 
uskutečnily až v roce 1850. Ovšem i 
tyto volby byly v důsledku nastupu-
jícího Bachova absolutismu poněkud 
okleštěné.

Na straně 89. (opis str.23) je v 
Zourkově kronice města Bystřice 
uvedeno: Volba představitelů měs-
ta se konala 16. července 1850 za 
přítomnosti podkrajského komisaře 
Dět. Kopřivy. Starostou byl zvolen 
Josef Lazar, prvním radním Jiří Sád-

lík, … Lazar se narodil 6. ledna 1792 
v Batelově u Jihlavy jako nejstarší 
syn ze šesti dětí učitele normální 
školy Josefa Lazara st. (nar. 1760) a 
Margarety, rozené Schultzové (nar. 
1768), dcery mlynáře. Při křtu byl 
kmotrem malého Josefa Karla bate-
lovský farář Josef Reich, stejně tak 
jako později mladšímu bratru a čty-
řem sestrám. Z matrik narozených 
vyplývá, že od roku 1833 působil 
Josef Lazar v Bystřici, nejprve pouze 
jako nájemce c.k. Tabáčnického skla-
du, což je jeden z důvodů pro jeho 
předpokládaný předcházející pobyt 
u vojska, protože tato činnost byla 
vyhrazena především vojenským 
vysloužilcům. Snad totéž vykonával 
od roku 1829 v Kunštátu, nelze to 
však jednoznačně doložit. 

V Bystřici na rozdíl od Kunštátu 
zakotvil natrvalo. A rychle se dopra-
coval značných veřejných úspěchů. 
Vždyť když ve svých 72 letech umí-
rá, je nejen prvním bystřickým poš-
tovním expeditorem, ale i prvním 
voleným bystřickým starostou.

Cesta k životnímu úspěchu však 
byla ve městě lpícím na pradáv-
ných tradicích a nedůvěřujícím 
novotám pro přistěhovalce, který 
přinášel nové myšlenky a vědo-
mosti, značně složitá. Pouze zlo-
mek problémů uvádí dnes už pro-
slavený dopis (nejpozději z roku 
1841) kožešníka Antonína Bočka 
svému synovi, tehdy nově jmeno-
vanému historiografovi a archiváři 
Moravského markrabství. Alespoň 
začátek dopisu: Nejmilejší synu 
Sem nucenej od moc sousedů 
abych Vám milý Synové psal dy-
byste to Předešli v guberniu aby 
Lazar Radním nebyl Proto že by 
mnoho novej a zlech věcí vymej-
šlel a celým majestátem vládl a 
sousedy trápil a hubil…… Atd., 
atd. Celé znění dopisu je v knize 

Cestičky, cesty a mosty mezi lidmi 
(str. 28), kterou jsem vydal v roce 
2005. Josef Lazar se přes všechny 
překážky radním stal, od ustavení 
ofi ciální listovní sběrny (pošty) 
v roce 1841 byl „poštmistrem“, 
později obecním hospodářem, v 
roce 1848 velitelem Národní gar-
dy. Při svém úřadování ve funkci 
sběrného i starosty města používal 
zásadně češtinu, od které musel  
odstoupit až s utvrzováním Bacho-
va absolutismu. Také v posledním 
období svého života po roce 1850 
musel Josef Lazar čelit mnoha 
intrikám, pomluvám a anonym-
ním udáním. Především se dostal 
do sporu s majitelem rožínecké-
ho panství Vladimírem, hrabětem 
Mitrovským.

Josef Lazar zemřel na celkovou 
tělesnou vyčerpanost 16. září 1864 
ve věku 72 let. Až do smrti si udržel 
funkci poštmistra, i když na náhrob-
ní desce je uvedena pouze ta nejmé-
ně významná funkce – nájemce c.k. 
tabáčnického skladu. V červnu 1864 
se uskutečnily volby nového obec-
ního výboru (zastupitelstva), kde již 
ani nekandidoval na funkci člena.

Josef Lazar měl se třemi manžel-
kami celkem 11 dětí. Nejstarší Laza-
rův syn Theodor, profesor I. českého 
gymnázia v Brně, byl poručníkem 
Vladimíra Vaška (známějšího pod 
pseudonymem Petr Bezruč) a jeho 
sourozenců. Na brněnské poště, kde 
pracovala druhá dcera Theodora 
Lazara Josefa, byl zaměstnán, mož-
ná i jejím přičiněním,  Vladimír Va-
šek. Taktéž i další děti Josefa Lazara, 
šest jich přežilo dětský věk, se ve 
světě dobře uplatnily. (Více ve výše 
zmíněné knize Cestičky,… na str. 82 
– 86).

Příště: první svobodné volby v 
roce 1990

Petr Dvořáček

Živé organismy jsou na Zemi 
odjakživa vystaveny radioaktivnímu 
záření. Člověk se především obává 
záření z umělých zdrojů (např. ato-
mových elektráren) a většinou ani 
netuší, že zdaleka největší podíl záře-
ní na něj působí z přírodních zdrojů (v 
průměru téměř 90 %). A až polovinu 
celkové dávky ozáření obyvatelstva 
působí radon v ovzduší budov. 

Ekologie se na nás valí ze všech 
stran a s ní i fámy, mýty a předsud-
ky. K takovým mýtům a předsudkům 
patří, že v malých dávkách je radio-
aktivita vlastně léčivá (vždyť se za ní 
jezdí do lázní) nebo že radioaktivním 
zářením jsou ohroženi zejména lidé v 
oblastech, kde se těží uran.

Bystřicko je těžbou uranu známé. V 
České republice se jinde uran netěží. 
Přesto je příroda k našemu regionu ve 

Ekologické fámy, mýty a předsudky              6. Vždyť za radioaktivitou se jezdí do lázní, tak jaképak obavy  

srovnání s některými jinými regiony 
docela milosrdná. Celková radioak-
tivita horninového podloží totiž na 
Bystřicku dosahuje pouze středních 
až nízkých hodnot. Uranonosné hor-
niny se zde vyskytují dostatečně hlu-
boko. Podobně dobře jsme na tom s 
pronikáním radonu z geologického 
podloží - to je v průměru také střední. 
Tomu odpovídají i výsledky přímých 
měření radonu v obytných budovách. 
(Avšak pozor, na některém místě 
může být radonové riziko vyšší, pod-
loží totiž není stejnorodé a pronikání 
radonu je proto různé.) 

Od přírody nám tudíž v našem 
regionu významné nebezpečí nehro-
zí. Podívejme se tedy, zda neohrožu-
je obyvatele našeho regionu těžba a 
zpracování uranu. Veškeré lokality 
zatížené těžebními a zpracovatelský-

mi aktivitami jsou zde velice podrob-
ně sledovány. A to je dobře. Obyva-
telé mají možnost se seznamovat s 
každoročním hodnocením výsledků 
měření nejrůznějších ekologických 
ukazatelů týkajících se ovzduší, povr-
chových a podzemních vod a také 
radioaktivity.

Při podrobnějším seznamování se 
s výsledky měření můžeme být doce-
la spokojeni. Žádné významné riziko 
tady nehrozí, v čištěných vodách pod 
kališti chemické úpravny uranové 
rudy se daří dokonce i rakům. 

Přesto jedna věc za úvahu stojí. Z 
měření vyplývá, že zatížení obyvatel 
obce Rožná radioaktivitou je vyšší 
než v ostatních sledovaných loka-
litách regionu. Jedná se zejména o 
působení radonu, který je odvětráván 
z uranového dolu. Z hlediska plat-

ných norem se vlastně o nic nejedná: 
úroveň radonu vypouštěného na obec 
ani kolektivní dávka ozáření obyva-
tel obce nejsou překročeny. Přesto 
naměřené hodnoty tohoto dodatečné-
ho ročního ozáření obyvatel odpoví-
dají například dávce ozáření při rent-
genování plic.

Současné poznatky hovoří o tom, 
že bezpečná mez pro úroveň radioak-
tivního záření neexistuje, tedy neexis-
tuje žádná dávka záření, která by byla 
neškodná. A každé dodatečné ozáření 
riziko onemocnění dále zvyšuje. Pro-
to by bylo prospěšné se při realizaci 
opatření proti negativním dopadům 
uranové těžby v regionu zaměřit pře-
devším na problematiku odvětrávání 
dolu, které zatěžuje některé obyvatele 
našeho regionu. 

Dalibor Janouš

Josef Lazar



Jak jsme našli v Rovečném poklad

Poslední prázdninový víkend se většina dětí z Rovečného sešla na 
hřišti u základní školy. Děti se rozdělily na skupiny a podle mapek se 
vydaly na turistický pochod po vesnici, při kterém plnily zajímavé úko-
ly – např. slalom na kole, lovení předmětů, skládání puzzlí,… Za každý 
úkol sbíraly mašličky, drobné dárky, ale i sladkosti a všude je čekaly 
pohádkové postavy. Po splnění všech úkolů se vrátily zpět na hřiště, kde 
si mohly opéct párky, koupit něco dobrého a nebo si při hudbě zatančit. 
Po příchodu všech dětí se společně vydaly do parku u hřiště, kde se 
pokoušely najít poklad. A věřte nebo ne, truhla se zlatými čokoládový-
mi penězi byla v parku ukrytá. 

Tato akce byla příjem-
ným rozloučením s prázd-
ninami a je třeba podě-
kovat rovečské mládeži a 
všem, kteří se na přípravě 
odpoledne podíleli.

Děkujeme také sponzo-
rům fi rmě Agrotes Roveč-
né, Potravinám p. Horké a 
p. Čuhlové, TJ Sokol, ha-
sičům a obci Rovečné.

Těšíme se na další se-
tkání při akcích pro děti.
 rodiče zúčastněných dětí

Dětská hasičská liga 2010 a soutěž o „Střítežského Hasíka“Dětská hasičská liga 2010 a soutěž o „Střítežského Hasíka“

Tečkou za letošním ročníkem 
Dětské hasičské ligy byla soutěž o 
„Střítežského Hasíka“. Tento závod 
se konal po více jak dvouměsíční 
prázdninové pauze v sobotu 4.září, 
na fotbalovém hřišti ve Stříteži.

V chladném a deštivém počasí 
nastoupilo všech 13 žákovských 
družstev, aby se poprali o posled-
ní letošní body DHL. Ani nepřízeň 
počasí nezabránila mladým hasičům 
v podání skvělých výkonů. 

Po ukončení střítežské soutěže 
byly sečteny body, které získaly 
týmy v průběhu celého roku a došlo 

na vyhlášení výsledků. Slavnostní 
předání cen provedli starosta SDH 
Střítež br. Bedřich Chocholáč, sta-
rosta okrsku Dolní Rožínka Ing. 
Petr Beran, zástupci sponzorů DHL 
a starosta města Bystřice nad Pern-
štejnem Ing. Karel  Pačiska. 

Nejprve byl vyhodnocen závod 
o „Střítežského Hasíka“ a následně 
také celkové umístění všech družs-
tev v lize. Vítězové z Branišova se 
po zásluze budou po celý následující 
rok pyšnit hlavní cenou - putovním 
pohárem Okrsku Dolní Rožínka. 

Uznání a poděkování patří nejen 

Kniha o Stříteži
Obec Střítež oznamuje všem svým věrným, že se po 

několikaletém úsilí podařilo vydat knihu „Náhled do his-
torie obce Střítež“, kterou sepsal Ing. Václav Zábrša. 

Tato kniha je v prodeji na OÚ Střítež za 250,- Kč a nabí-
zíme možnost také její zaslání na dobírku. Objednávky na 
tel. č. 602 536 209, nebo e-mail: ou@stritez.cz

Program  neděle  26. 9. 2010 - Zvole :
08,oo hod. - Průvod chasy po obci a zvaní na hody.

15,30 hod. - Tradiční program se souzením berana u máje.

Hraje dechová hudba „Bystřická kapela“

Program  neděle  3. 10. 2010 - Branišov :
12,oo hod. - Průvod chasy po obci a zvaní na hody.

15,30 hod. - Tradiční program se souzením berana u máje.

20,00 hod. - Tradiční krojovaná zábava v KD Branišov.

Hraje dechová hudba „Bystřická kapela“

TRADIČNÍ „SVATOVÁCLAVSKÉ“ 
KROJOVANÉ HODY 

ole :
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apela“

anišooooovv v v v v v v ::::::::
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apela“

se konají 

v neděli 26. 9. 2010 ve Zvoli 
v neděli 3. 10. 2010 v Branišově

všem mladým hasičům, jejich tre-
nérům, členům realizačních týmů, 
rodičům za jejich celoroční úsilí a 
vytrvalost, ale také v neposlední 
řadě sponzorům ligy, Skupině ČEZ 

a Zdravotní pojišťovně ministerstva 
vnitra ČR.

Veškeré podrobnosti včetně foto-
grafi í ze všech závodů DHL najdete 
na www.sdh.unas.cz

Pořadí soutěže o Střítežského Hasíka:

1. Střítež A 
2. Blažkov A
3. Střítež B
4. Blažkov B
5. Rozsochy A
6. Rozsochy B 
7. Rodkov A
8. Horní Rožínka
9. Rodkov B
10. Branišov
11. Vír
12. Pernštejn
13. Bukov

Konečné pořadí DHL 2010:

1.  Branišov
2.  Střítež A 
3.  Rozsochy A
4.  Blažkov
5.-6.  Blažkov A
5.-6. Střítež B
7. Rodkov A
8. Rozsochy B
9.-10. Horní Rožínka
9.-10. Rodkov B
11. Bukov
12. Pernštejn
13. Vír

Dětská hasičská liga 2010 a soutěž o „Střítežského Hasíka“

16. strana                                                                                            Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko



Kočárek, bábovičky, autíčka? Ne! 
Obout kopačky, obléknout dres a po 
vzoru svých fotbalových hvězd sou-
peře nechat daleko za sebou, zamířit 
a přesnou střelou zavěsit gól přímo do 
horního rohu. Fotbalové šílenství zasáh-
lo další generaci a SK Rožná získala 
naději do budoucna - mladší přípravku. 

Roční tréninková příprava nejmen-
ších roženských fotbalistů vyvrcho-
lila v neděli 5. září 1. mistrovským 
zápasem se Sokolem Polnička. 

Naši malí borci vyběhli za velké 

Fotbal, to je hra!

Pohádkové Bystřicko

Vítězství v soutěži Pohádkové Bystřicko přineslo žákům naší školy přímo 
pohádkové ceny. Tašku plnou vynikajících výtvarných potřeb značky Koh-i-
noor Hardtmuth, volné vstupenky do Draxmooru Dolní Rožínka či Western 
city Šiklův mlýn, pobyt ve Víře, upomínkové předměty a fi nanční obnos děti 
málem nemohly ani odnést. Nezapomenutelným zážitkem pak bylo setkání s 
panem prezidentem Václavem Klausem. Do třetice všeho dobrého přispěl i 
Geam Uranové Doly Dolní Rožínka zastoupený panem Ing. Břetislavem Sed-
láčkem a panem Ing. Jiřím Bělohradským, který naší škole věnoval digitální 
fotoaparát značky Olympus.   

Takže pokud i vy milujete pohádky, vypněte televizi, knížky nechte na dlou-
hé zimní večery, foťák do kapsy a vyrazte za Lepidolitožroutem do Rožné, 
drakem do Janovic nebo Hadím králem na Hradisko. 

    Vysočina je pohádkově krásný kraj a dobrodružství tu opravdu číhá za 
každým kamenem. 

ZŠ a MŠ Rožná

Družstvo mladých hasičů z Branišova v letošním roce zcela suverén-
ně ovládlo 2. ročník „Dětské hasičské ligy“, jehož pořadatelem se stal 
opět okrsek Dolní Rožínka.

V letošním ročníku proběhlo celkem sedm kol soutěže a družstvo 
z Branišova skončilo 5 x na 1. místě, 1 x na 2. místě, 1 x na 10. místě 
a získalo celkem 92 bodů.

Našim mladým hasičům děkujeme za vzornou reprezentaci SDH 
Branišov.

velitel SDH

Dětská hasičská liga 
– družstvo SDH Branišov

V průběhu letních prázdnin pro-
běhla plánovaná celková rekonstruk-
ce sociálního zařízení MŠ v Lísku. 
Celkové náklady činily asi 350 tis. 
Kč. Obec na tuto akci získala dotaci 
ve výši150 tis. Kč z Fondu Vysočiny. 
Zednické práce provedla  fi rma  F. Dvo-
řáka z Lísku a instalatérské práce pro-
vedli bratři Josef a Pavel Kabrdovi 
(Nová Ves – Lísek).

Ve stejnou dobu prováděla klem-
pířská fi rma pana Pečínky z Bobrové 
výměnu střešní krytiny a okapového 
systému na budově KD a ZŠ. Výmě-
nu hromosvodů zajistil Marek Čížek 
z Lísku. Tato oprava vyšla na 380 tis. 
Kč. I zde využila obec dotaci 120 tis.
Kč z Programu obnovy venkova 
Vysočiny.

Koncem prázdnin pokračovala 
oprava hasičské zbrojnice (v minu-
lém roce byla provedena výměna 
oken a natřena část fasády). Bylo 
třeba vyměnit okapový systém, pod-
bití a natřít fasádu v průčelí budovy. 
Tato menší oprava bude uhrazena 
z rozpočtu obce. Veškeré práce ještě 
nebyly vyfakturovány. Klempířské 
práce provedl Miroslav Vrtěna, pod-
bití Radek Mitáš a malířské práce 
Vladimír Kočík – všichni z Lísku.

Opravy obecních budov 
v Lísku

V červenci tohoto roku Obec 
Lísek obdržela rozhodnutí ze SFŽP 
o poskytnutí podpory na spolufi nan-
cování projektu v rámci Operačního 
programu Životní prostředí na zatep-
lení budovy MŠ. Jedná se o zateplení 
fasády, stropů a výměnu oken.

Celkové způsobilé výdaje činí cca 
1.5 mil. Kč, z toho:

- 85 % - podpora z Fondu soudrž-
nosti EU

- 5  %  - dotace ze SFŽP
- 10 % -  podíl Obce Lísek
Vlastní realizace proběhne v roce 

2011.
 V příštím roce Obec Lísek plá-

nuje provést výměnu oken také 
v KD a ZŠ. Na tuto akci se naše obec 
bude opětovně snažit získat dotaci 
z některých výše uvedených dotač-
ních titulů.

Dovoluji si touto cestou poděkovat 
všem fi rmám, živnostníkům a spo-
luobčanům, kteří se na těchto opra-
vách podíleli, za jejich kvalitní práci 
a dodržení smluvených termínů. 
Díky tomu nebyl provoz v MŠ ani ZŠ 
v Lísku nijak narušen a děti mohly 
nastoupit po prázdninách  do vzorně 
připravených škol. 

František Cacek, starosta

podpory rodičů a diváků na hřiště v 
krásných zelených dresech, které jim 
věnovala Slovácká chalupa v Rožné, 
a předvedli fotbal plný dramatic-
kých zvratů a zajímavých zákroků. 
Výhrou 4:2 tak odměnili své trenéry 
Dalibora Krajča a Davida Hanuse za 
čas a energii, kterou jim věnovali. 
Nadšení a snahu všech zúčastněných 
ocenila i starostka obce paní Eva 
Sýkorová. Spolu s ní přejeme našim 
minifotbalistům mnoho úspěchů v 
jejich příští fotbalové kariéře.
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Obchodník Jaroslav Hes není v obo-
ru žádným nováčkem. Firmě IWA 
s.r.o. se upsal již před 16 lety. Začí-
nal v malém krámku na Cibulkově 
ulici. Dnes má fi rma vzorkovou pro-
dejnu v ulici Zahradní, kde naleznete 
vše pro vodu, topení či plyn. V roce 
2009 fi rmu rozšířil i o stavební úsek 
a jeho fi rma postavila první domy. 
Nyní by se rád věnoval i komunální 
politice.

Jak jste se dostal k prodeji tohoto 
sortimentu a k fi rmě IWA?
Naše rodina má v obchodě velkou 
tradici. Vždyť už můj děda v Bys-

Komunální politika je o člověkuKomunální politika je o člověku
třici n. P. otvíral 
prodejnu na dru-
hém sídlišti jako 
první vedoucí. A 
v jeho šlépějích 
šel i jeho syn, 
můj otec. Snad 
proto jsem ješ-
tě před vojnou 
nastoupil do 
zdejších staveb-
nin. Po vojně 
jsem chtěl však 
zkusit něco vět-
šího a přihlásil 
jsem se k výbě-
rovému řízení 
na obchodního 
zástupce právě 
ve fi rmě IWA 
s.r.o., kde jsem 
uspěl. S majite-
lem fi rmy jsme 
ve věci byzny-
su brzy nalezli 
společnou řeč 
a po 4 letech 
jsme se dohodli, 
že zkusím ote-
vřít pobočku i 
v Bystřici n. P. 
, což se ukázalo 

jako dobrý tah.

Co Vás vedlo přestěhovat se do 
větších prostor na ul. Zahradní ?
Po pár letech bylo zřejmé, že stáva-
jící prostory velikostně nedostačují. 
Chtěl jsem lidem nabídnout i vzor-
kovnu a větší sortiment.

Zdá se tedy, že se fi rma dobře roz-
víjí, avšak od prodeje koupelen je 
ještě dost daleko ke stavbě domu?
No, ta vzdálenost oborů je opravdu 
velmi relativní. Každý den k nám 
na prodejnu přicházejí stavebníci a 

podnikatelé. Pohybuji se mezi mno-
ha lidmi a sleduji, co lidem schází, 
co potřebují. Cítil jsem, že i když je 
trh ve stavebnictví celkem nasycený, 
nějaký prostor pro menší stavby tu 
přeci jenom je. A protože jsem znal 
mnoho svých přátel živnostníků, kte-
rým příliš nevyhovovalo dělat „sami 
na sebe“, v nápadu založit stavební 
fi rmu mě podpořili a přešli ke mě. 
Celé je to vždy o lidech a myslím, že 
my tvoříme opravdu dobrý a osvěd-
čený tým. Proto se už nebojíme ani 
větších zakázek.

Zdá se, že jste opravdu dost pra-
covně vytížen, co na to rodina?
Máte pravdu, že práci věnuji oprav-
du hodně času, většinou domů cho-
dím až kolem sedmé večer a i potom 
vyřizuji telefony, připravuji práci na 
další den. Manželka z toho zřejmě 
není úplně nadšená, nicméně vidí, 
že mě práce baví a naplňuje, tak se 
mě snaží podporovat. Já na oplátku 
čas od času pro ni a děti vymyslím 
nějaký program na pěknou dovole-
nou, či prodloužený víkend. 

To vypadá, že na jakékoliv koníč-
ky už čas asi nezbývá, že?
Mým největším koníčkem je rybaře-
ní a na ten si vždy čas najdu. Domlu-
vím se s kamarády a vyrazíme na 
několik dní, většinou na pánskou 
jízdu. Neznám lepší relax než sedět 
u vody a nad ničím nepřemýšlet. 

Přímo se tedy nabízí otázka, co 
říkáte zákaz rybaření na Vírské 
přehradě?
Tato otázka je vždy dvousečná. 
Jako aktivnímu rybáři by se mi tato 
varianta zrušení zákazu velmi líbila. 
Zároveň však, když vidím jaká situ-
ace na rybnících, kde probíhá masiv-
ní rybolov, jsem obezřetnější. Nerad 
bych se dočkal zdevastovaných 
břehů a nepořádku, jako je třeba na 
Mušově. Nejraději bych byl, kdyby 
se dalo legislativně zajistit rybaření 
např. pouze pro rybáře našeho regi-
onu, což však není možné. Ovšem i 
s touto problematikou bych se chtěl 
blíže seznámit. 

No, to už se dostáváme k Vaší další 
aktivitě. V letošních komunálních 
volbách v říjnu kandidujete za 
ODS z druhého místa. Jak jste 
se na kandidátku dostal, co Vás 
k tomu vedlo a proč právě ODS?
To je hodně otázek.... Vždy jsem se 
zajímal o dění na Bystřici a rozvoj 
města mě nikdy nebyl lhostejný. 
Svým postojem jsem byl vždy více 
pravicový, což už plyne z toho, že 
podnikám. Z mého pohledu je tedy 
ODS pro mě nejblíže. A protože, 
jak už jste mohl poznat, pokud se 
do něčeho pustím, tak naplno, pus-
til sem se i do tohoto oboru zostra. 
Rád bych pozvedl volitelnost místní 
ODS a pomohl ji usadit na místo, 

kam bezesporu patří.

Nemáte strach kandidovat za ODS 
zrovna v době, kdy tato vláda dělá 
tolik neatraktivních zásahů, které 
se dotknou všech občanů?
Předně chci podotknout, že politika 
v komunální sféře je jiná, než politi-
ka na vrcholné úrovni. Zde je to spí-
še o člověku jako takovém, zda má 
zájem o své město, nebo ne. Myslím, 
že na úrovni našeho města je stranic-
ké politikaření zbytečné a jak vidím, 
v Bystřici se opravdu na stranickou 
příslušnost nehraje, čemuž jsem rád. 
Pokud se mám vyjádřit k postupu 
nynější vlády, je jisté, že nastole-
ní pravidel je nutné. Raději se nyní 
uskrovnit, než za několik let vyhlásit 
bankrot. Je to velmi bolestivé, ale 
rozumný člověk to určitě pochopí.

Dobře, pokud se tedy dostanete do 
zastupitelstva města, čemu byste 
se rád věnoval. Rybářům a ryb-
níkům?
Problematika rybářů je jednou 
z mnoha. Určitě bych nerad, abych 
byl takto zaškatulkován, i když vím, 
že někteří to jistě rádi použijí. Mys-
lím, že tohle město je velmi dobře 
nastartované, a rád bych v tomto 
trendu přiložil ruku k dílu. Jako 
velmi problematické bude pro naše 
město např. konec uranových dolů, 
nezaměstnanost a nastane, neříkám 
sociální nepokoje, ale sociální situ-
ace velmi složitá. A i na tuto alter-
nativu je třeba se připravit. Stejně 
tak naše populace stárne, a je třeba 
i nadále myslet na naše seniory. 
Ten výčet by mohl být opravdu na 
samostatnou rozmluvu, jistě se více 
můžete také dozvědět z našeho pro-
gramu.

Pokud se chcete věnovat komu-
nální politice, jak hodnotíte práci 
stávajícího vedení?
Jak již jsem naznačil, naše měs-
to je ve výrazném rozkvětu a 
se současným vedením nemám 
žádný problém. Veškeré aktivi-
ty města jsou perfektně propor-
cionálně rozčleněny a v průběhu 
4 - 6 let vybudovány. Pro nej
menší dětská hřiště, pro školáky 
zrekonstruované školy a sportoviště, 
pro pracující nové parky, parkoviště 
a chodníky, pro nájemníky masivní 
investice do nájemních domů, pro 
seniory rekonstrukce DPS a insta-
lace laviček. A pro všechny nové 
náměstí. Asi se z dlouhodobého 
hlediska tento trend nedá udržet, už 
vzhledem k propadu příjmů z důvo-
du krize, ovšem i já bych rád k tomu-
to snažení přispěl. 

 Ať se daří, děkuji za rozhovor.

Případné dotazy vám rád zodpovím 
na setkání s voliči dne 4. 10. 2010 od 
17.00 v 2. patře kulturního domu v 
klubovně č. 38.

  

 

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

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

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

ŘÍJEN 2010
  2.10. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
  3.10. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
  9.10. MUDr. Stanislav Voborný, Osová Bitýška 130, 566 536 712
10.10. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město n. M., 566 615 436
16.10. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár na. S., 566 642 545
17.10. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332
23.10. MUDr. Jiřina Foltanová,  U Zbrojnice 404, Svratka, 566 662 899
24.10. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
28.10. MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236
30.10. MUDr. Petr Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
31.10. MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 124



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                            19. strana

INZERCE

  

                            T vzmont@vzmont.cz,
 

el.: 566 550 424, 

Zajiš�ujeme kompletní projekty pro získání dotace 
v programu 

pro oblast vytápìní a ohøevu TUV
Zelená úsporám 

Provádíme realizaci vytápìní tepelným èerpadlem, kotlem 
na spalování kusového døeva, pelet nebo obilí a solárním 

systémem vè. ohøevu TUV a uvedení do provozu.

www.vzmont.cz
Kontakt:

VZ mont s.r.o., 
Masarykovo nám. 86, Bystøice nad Pernštejnem 

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

• Půjčky – 100% schválení a vyplácení půjčky na zástavu nemovité a movité 
věci. Příjem a registr neřeším. Info: 732 565 767.

• Prodám oplocenou ovocnou zahradu o výměře 2 000 m2 se zahradním dom-
kem v katastru Bukova. Bližší informace Bukov č. 17, tel.: 515 540 848.

• POZOR! Kdo spolupráci a peníze od naší fi rmy okusí, nic jiného hledat nemu-
sí. tel: 608070009, 773994323.

• Prodám byt 2 + 1 v osobním vlastnictví i s garáží (u domu) v Bystřici nad 
Pernštejnem, v klidné části, nedaleko centra města, v blízkosti škola, obcho-
dy, sportovní a kulturní vyžití. V cihlovém domě bez výtahu (4 rodiny), 
s vlastním plynovým topením, s pozemky pro zahrádku či venkovní pose-
zení, dobrá dopravní dostupnost, volný, cena dohodou. Tel: 737 839 705

• POZOR!!!PRÁCE Z DOMU   www.byznyszdomu.cz
• Prodám garáž na Černém vršku. Mobil 724 573 635. Volat po 17:00 hodině.
• ZÁMEČNICTVÍ A OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL nabízí výrobu 

zábradlí, schodů, garážových vrat, brán, armatur, příprava vozů na STK, 
výměna olejů, prodej motorových olejů. Zdeněk Dufek, Horní Loučky 103, 
MOB: 603496545, dufekzdenek@seznam.cz

Ř Á D KOV Á   I N Z E R C EŘ Á D KOV Á   I N Z E R C E
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MOŠTÁRNA

v Ujčově zahájila provoz
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Tel: 607 151 938 

POJEĎTE S CA  MARKÉTA 
NA MUZIKÁL 

JESUS CHRIST SUPERSTARJESUS CHRIST SUPERSTAR
Praha, 20. 11. 2010

cena: 1.030,- Kč 
(vstupenka + doprava z Bystřice n. P.) 

nebo na slavný muzikál

ROBIN HOODROBIN HOOD
Praha, 22. 1. 2011

cena: 1.030 Kč 
(vstupenka + doprava z Bystřice n. P.) 

CEST. AGENTURA MARKÉTA
Masarykovo nám.11, 593 01 Bystřice n. P.

Tel. : 777 352 323, 773 233 036,
e-mail: marketa.mbox@post.cz, 

www.camarketa.cz

592 45 Lísek 

Cenová nabídka a 
návrh zdarma

605 969 770
www.kovovedekorace.cz

Ková ství - 
záme nictví

nap . ploty, brány, m íže, vrata, 
zábradlí, schodišt , ocelové 

konstrukce, dekora ní p edm ty,.

Ji í Hudec, Lísek 95

y

FILISTO s.r.o.
provozovna: Zahradní 759, Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 29189063

         tel. 604 539 768 
www.pizzabystrice.xf.cz

ROZVOZ  PIZZY ROZVOZ  PIZZY 

PO BYSTŘICIPO BYSTŘICI
italská pizza

těsto vlastní výroby

ROZVOZ  PIZZY ROZVOZ  PIZZY 

PO BYSTŘICIPO BYSTŘICI
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prodejní výstavu 
obrazů malíře 

ALOISE 
LUKÁŠKA

Město Bystřice nad Pernštejnem 
si Vás dovoluje pozvat na

Výstavu je možné navští vit od 23. 8. 2010 v prostorách
Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem.
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Naši lidé pro Bystřici

Kandidátka č. 2

1. MUDr. Pavel Kudláček, 

56 let, lékař

Vážení spoluobčané, 

rádi bychom Vás seznámili s prioritami, které se pokusíme prosadit.

Důležitá pro život ve městě je podpora hlavně mladých rodin s malými dětmi a v případě 

nutnosti přednostní přidělování bytů pro ně.

Je nutné podporovat místní podnikatele, aby se zlepšilo zaměstnávání mladých lidí. 

Také občané v předdůchodovém věku se těžko uplatňují na trhu práce.

Sociální péče znamená prosadit stavbu denního stacionáře.Tím vytvořit důstojné pod-

mínky pro život našich tělesně postižených spoluobčanů.

Naše město je vybaveno řadou objektů určených ke sportování. Na dětská hřiště by 

však neměli mít přístup psi. Na velkých sportovištích je nutné zabránit nočnímu pobytu 

mládeže a konzumaci alkoholu. Přínosem by byla spolupráce Policie České republiky a 

LARNu.

Chování mládeže přináší městu i celé společnosti mnoho problémů. Proto by jistě po-

mohlo zřízení církevních tříd už od mateřských škol. Podle výsledků by pak mohla výuka v 

církevních třídách pokračovat i na základních školách. Dále jsme pro zachování současné 

sítě středních škol v našem městě. 

Pokud jde o dopravu, je nutné obnovit zrušené spoje ČD směrem na Brno. Není možné, 

aby spoje končily a začínaly v Rožné. Dále chceme prosadit dlouho slibovanou stezku 

pro cyklisty a pěší s vyloučením silničního provozu. Je také nutné přehodnotit množství 

zeleně ve městě a zvýšit počet parkovacích míst. Vždyť více jak polovina aut parkuje tam, 

kde to předpisy zakazují. Realizace silniční tepny Polička -Velké Meziříčí by určitě po-

mohla rozvoji našeho města.

To je alespoň několik témat, se kterými bychom chtěli pomoci novému zastupitelstvu.

2. MGR. Jana Zítková, 

47 let, učitelka

3. MUDr. Josef Melnik, 

31 let, lékař

4. Karel Smejkal, 

58 let, montér

5. MUDr. Miluše Sáblíková, 

52 let, lékařka
6. Ak. malíř Karel Rossi, 

54 let, výtvarník

  7. František Hanus, 46 let, OSVČ

  8. Jitka Čechová, 36 let, asistentka

  9. Milada Marešová, 69 let, vychovatelka

10. Jaroslava Jindrová, 60 let, zdravotnice

11. Ing. Iva Dobiášová, 49 let, podnikatelka

12. Pavel Trybula, 20 let, řidič

13. Antonín Štorek, 47 let, dělník

14. Miloš Němec, 57 let, OSVČ

15. Jaroslav Šubrt, 64 let, živnostník

16. Marie Prokopová, 51 let, prodavačka

17. Jiří Šípek, 45 let, technik

18. Ludmila Suchá, 62 let, důchodce

19. Vlastimil Brázda, 53 let, mechanik

20. Martin Lukášek, 33 let, pekař

21. Josef Škoda, 58 let, zámečník

22. Marie Vágnerová, 45 let, asistentka

23. Jiří Smejkal, 53 let, dělník
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1. Ing. Zdeněk Vetešník
48 let
učitel autoškoly

2. Jaroslav Hes
37 let
vedoucí střediska

3. Vladimír Šmerda
50 let
finanční poradce

4. Ing. Tomáš Krytinář
43 let
projektový manager

5. Petr Macháček
52 let
podnikatel

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

6. Lenka Dostálová
30 let
pojišťovací poradce

7. Pavel Herník
43 let
vedoucí výroby

8. Bc. Jaroslav Kotlán
37 let
OSVČ

9. Ing . Petr Paseka
26 let
student

10. Zdeněk Skula
46 let
řidič

11. Schneiderová Marta
40 let
účetní

12. František Prosecký
51 let
živnostník

13. Dagmar Málková
46 let
dětská sestra

14. Leoš Pištěk
41 let
obchodník

15. Mgr. Ivona Čermáková
35 let
pedagog ZUŠ

16. Marek Sláma
21 let
reklamní referent

17. Ing. Krbůšková Ilona
34 let
ekonomka

18. Ing. Richard Jambor
37 let
technik

19. Libuše Pechová
66 let
důchodce

20. MUDr. Hana Fluxová
63 let
lékařka

21. Miloš Vetešník
78 let
důchodce

22. Marie Musilová
64 let
důchodce

23. Bc. Eva Šmerdová
27 let
asistentka předsedkyně
PSP ČR

pro Bystřici nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem a její místní části:
Bratrušín, Divišov, Domanín, Dvořiště, Karasín, 
Kozlov, Lesoňovice, Pivonice, Rovné, Vítochov
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Vážení spoluobčané,

jsem rád, že Vám mohu představit občany našeho města a integrovaných obcí, 

kteří se rozhodli přijmout místo na kandidátce KSČM v letošních volbách. Na naší 

kandidátce se sešli proto, že jim není lhostejný život občanů v našem městě. Chtějí své 

znalosti, zkušenosti, energii spojit ve prospěch dalšího úspěšného rozvoje Bystřice. 

Jako člověk, kterému připadlo již poněkolikáté stát v čele kandidátky naší strany, jsem 

přesvědčen, že jde o osobnosti, které pokud budou zvoleni, budou přínosem pro činnost 

samosprávných orgánů města, jak to již někteří v minulosti svojí prací dokázali.

Velmi rád bych Vás tedy pozval k aktivní účasti ve volbách a ve Vašem rozhodování 

Vám přeji šťastnou ruku. 

   Ing. Bohumil Kotlán
Ing. Bohumil Kotlán, 68 let, 

středoškolský učitel,
člen KSČM

Mgr. Alois Bouček, 63 let, 
středoškolský učitel, 

bezpartijní

Antonín Tulis, 61 let, 
prodavač,                  

člen KSČM

Ing. Miroslav Šikl, 61 let, 
ekonom,              

bezpartijní

Iva Škrdová, 45 let, 
admin. pracovnice             

členka KSČM

Ing. Ivo Šikula, 61 let, 

důchodce,              

člen KSČM

Pavel Šurý DiS, 28 let, 
detektiv,            

bezpartijní

Zdeněk Batelka, 60 let, 
prodavač,                

člen KSČM

Adolf Ambrož, 53 let, 

řidič traktoru, 

bezpartijní

Libuše Víchová, 58 let, 
administrat. pracovnice, 

bezpartijní

Jiří Boháč, 58 let, 
důchodce,                  

člen KSČM

Eva Lacmanová, 67 let, 
učitelka,                       

členka KSČM

13. Jaroslav Smolík, 67 let, důchodce – člen KSČM
14. Michal Komárek, 29 let, učitel – bezpartijní                                                        
15. Petr Dvořák, 30 let, OSVČ – bezpartijní                                                              
16. Jaromír Beneš, 60 let, provozní zámečník – člen KSČM
17. Jaroslav Zich, 63 let, důchodce – bezpartijní                                                        
18. Jarmila Harásková, 62 let, zdrav. sestra – bezpartijní        

M Al i B č k 63 l A í T li 61 l I Mi l Šikl 61 l I Šk d á 45 l I I Šik l 61 l

19. Luboš Horatius, 58 let, důchodce – bezpartijní
20. Stanislav Baláž, 58 let, inv. důchodce – člen KSČM
21. Stanislav Císař, 49 let, řidič autobusu – bezpartijní
22. Věra Šandorová, 62 let, prodavačka – členka KSČM
23. Jan Jelínek, 60 let, pekař – člen KSČM

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM 2010 – 2014VOLEBNÍ PROGRAM KSČM 2010 – 2014

KSČMKSČMKSČM

6
KSČM v Bystřici nad Pernštejnem svůj volební program za uplynulé období naplnila. V současné době zvolení zastupitelé z naší kandidátky podpoří všechny 

programy ostatních volebních stran, které povedou k rozvoji města, zvýšení úrovně a kvality života všech spoluobčanů. Proto budeme:

 1.  Podporovat všechny formy podnikání ve městě a jeho okolí, které povedou ke snížení nezaměstnanosti a nebudou neúměrně zatěžovat životní prostředí.

 2.  Budeme prosazovat z pohledu města a jeho možností citlivý přístup k osobám ohrožených dopady fi nanční a ekonomické krize.

 3.  Věnovat i nadále pozornost ohroženým skupinám našich spoluobčanů, starým, nemocným, tělesně postiženým a ne vlastní vinou jinak handicapovaným. Budeme 

podporovat rozšiřování ubytovacích kapacit a služeb fi nančně dostupných pro tyto skupiny spoluobčanů

 4.  Stálou pozornost věnovat všem školám ve městě tak, aby co nejvíce mladých lidí mohlo dosáhnout středního vzdělání v našem městě. Investice do vzdělání je 

nejefektivnější investicí vůbec. Součástí péče o naši mládež vidíme v dalším rozšíření možností kulturního a sportovního vyžití.

 5.  Velikou pozornost budeme věnovat čistotě, pořádku, bezpečnosti a všem projevům vandalismu ve městě, za pomoci občanů, kteří nejsou lhostejní a kamerového 

systému města.

 6.  Podporovat MHD, další opravy a údržbu komunikací ve městě, budování parkovišť tak, aby nebyla ničena městská zeleň.

 7.  Podpoříme i nadále maximální snahu města při získávání a využívání fi nančních prostředků z grantů kraje, ministerstev a peněz z EU k dalšímu rozvoji města.

 8.  Chceme, aby i nadále byl zabezpečován výkon státní správy ve městě efektivně, kvalifi kovanými a ochotnými úředníky v kvalitním prostředí, které bude 

přístupnější pro naše zvláště starší a tělesně postižené občany.

 9.  Jako prioritu považovat správné hospodaření s majetkem města a jeho efektivní využívání, obnovu a správu. Budeme nekompromisně prosazovat takové 

fi nancování dalšího rozvoje města, aby nedošlo k jeho předlužení.

10. Za základ považovat stabilizovanou komunální politiku všech zastupitelů a funkcionářů, kde jako prvořadé bude optimální řešení problémů života a rozvoje města 

a integrovaných obcí a ne osobní, ideologické, náboženské a další sympatie nebo antipatie. Jednotnou komunální politikou byla Bystřice v minulosti příkladem 

a naši kandidáti ji budou svojí prací i v budoucnu podporovat.

Přejeme našim spoluobčanům hodně zdraví, štěstí a správnou volbu v nadcházejících komunálních volbách.

               Kandidáti za 
KSČM
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 INZERCE

nové zimní pneu od

společnosti Michelin

165/70 R 13......... 630,- Kč

185/65 R 14......... 899,- Kč

185/65 R 15......... 999,- Kč

195/65 R 15......... 999,- Kč

205/55 R 16....... 1250,- Kč

autobaterie SZNAJDER 

55 Ah Silver – 1244,- Kč

všechny ceny jsou včetně DPH

Traktory Zetor UŘ I. II. III. IV.

náhradní díly

Ostatní sortiment
pneumatiky pro osobní a nákladní automobily,

zemědělské a stavební stroje

rotační žací stroje (Agrostroj Pelhřimov),

spojovací a svařovací materiál,

gufera, traktorové vleky, pluhy,

hadice, klínové řemeny, oleje,

maziva, autokosmetika, sedačky

pneuservisnový
     pneumatiky

autobaterie, ložiska,

     chladící kapalina ANTIFREEZE

Prodejna Bystřice
Průmyslová 993 (areál Sagras a. s.)

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel.: 566 523 616, mobil: 737 167 091

fax: 566 523 618

nekvinda.bystrice@email.cz

Sídlo firmy
Nekvinda - Zemědělská technika, a. s.

Pražská 2133/36, 568 02 Svitavy

tel.: 461 534 404, fax: 461 530 335

e-mail: nekvinda@nekvinda.cz

www.nekvinda.cz


