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Byla to velká sláva, když trojnásob-
ný mistr světa Tomáš Dvořák otevřel  
8. září 2009 v Bystřici sportovní areál, jenž 
nese jeho jméno. Za slunečného počasí se 
dostavili žáci, studenti, učitelé, úředníci, 
stavitelé, politici, sportovci i další občané 
z Bystřice nad Pernštejnem a okolí, kteří se 
zajímají o vše, co se v jejich okolí šustne.

Součástí slavnostního otevření byl  
i atletický mítink všech bystřických škol, 
který probíhal v režii zdejšího gymnázia. 
Přes veliké množství soutěžících i při-
hlížejících byla soutěž zvládnuta pořada-
teli na jedničku.

Krásný stadion s víceúčelovým hřištěm, 
tartanovou atletickou dráhou, umělým 
trávníkem a umělými povrchy jednotli-
vých sportovišť se budoval od loňského 
října do letošního léta a přišel na téměř 
30 milionů korun, z čehož 70% pokryla 
evropská dotace. Manažerem projektu 
byl Mgr. Radek Vojta, stavební práce pro-
vedla firma SPH Beton s.r.o.

Kromě starosty města Ing. Pačisky pro-
mluvili na slavnosti i další přítomní hosté, 
za sportovce patron stadionu Tomáš Dvo-Tomáš Dvořák otevírá sportovní areál v Bystřici

Milan Beneš před sochou, kterou 
ozdobil areál

Nemáte chuť vyběhnout na tartan?

řák a bývalý reprezentant Petr Punčochář, který právě 
zde kdysi trénoval na skrovném předchůdci dnešního 
stadionu. A dotáhl to až do reprezentace a ke třem re-
publikovým titulům.

Areálu dominuje snad až antikou inspirovaná kovová 
socha diskaře 
od uměleckého 
kováře Milana 
Beneše, která 
byla během 
otevření stadi-
onu slavnostně 
odhalena. 

Mladým spor-
tovcům lze jen 
popřát hodně 
úspěchů ve vy-
nikajících pod-
mínkách, které 
se jim nyní na-
bízejí a které 
mohou mladí v 
jiných městech 
jen závidět.

Text i foto: -HJ-

STADION TOMÁŠE DVOŘÁKA OTEVŘEN

V úterý 15. září bylo zkolaudová-
no parkoviště pod poliklinikou, pří-
stupová lávka a průchod na náměstí. 
Vzniklo 147 nových parkovacích 
stání s komfortním přístupem na 
náměstí. Usilovně pokračují prá-
ce na náměstí, kladení obrubníků 
a dlažby tak, aby 90 % prací bylo 
ukončeno tento rok.

Na začátku září začala rekonstruk-
ce chodníku na ulici K Domanínku  
v úseku od okružní křižovatky po 
ulici Stříbrnou. Cena tohoto úseku 
je 2,1 miliónu Kč, přičemž 80 %  
z celkové částky získalo město jako 
dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Akce bude ukončena 

do 15 listopadu.
V měsíci září se rozjela akce chod-

níky na Voldáně mezi bytovkami.  
V letošním roce bude zrekonstru-
ována zhruba polovina chodníků  
v hodnotě 1,25 miliónu korun, při-
čemž jejich šířka bude 2 metry a po-
vrch bude živicový. Na jaře příštího 
roku bude dokončen zbytek.

Na jaře došlo k demolici objek-
tu na ulici Jívové, během léta byla 
vytvořena projektová dokumentace 
na rekonstrukci kanalizace a vodo-
vodu v tomto místě a také projekt 
nového parkoviště. V úterý 15. září 
bylo ukončeno výběrové řízení 
na dodavatele, který by měl práce  

Stavební podzim

v hodnotě zhruba do 4 milionů korun 
uskutečnit ještě letos.

Josef Vojta, místostarosta
Foto: -HJ-
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ZPRÁVY Z RADNICE, ZAJÍMAVOSTI

V pondělí 14. září 2009 se naši občané opět sešli u sochy T. G. Ma- 
saryka v Bystřici, aby si připomněli 72. výročí úmrtí našeho prvního 
prezidenta. Květiny k památníku položili společně starosta města  
Ing. K. Pačiska, pan Jan Svačina za KPV a zástupce studentů.

Hlavní projev přednesl ředitel školy Mgr. Jaroslav Sláma. Připomněl 
Masarykův odkaz a srovnal jej s činy dnešních politiků.

Paní Libuše Pechová opět přečetla další úryvek z knihy o Masarykovi, 
poté zazněly známé Seifertovy verše a nechyběl zpěv oblíbené 
Masarykovy písničky. Pan Svačina po akci vyjádřil smutek nad tím, 
že na starostovo pozvání na oslavu nereagovali s výjimkou ZŠ TGM 
představitelé žádné jiné bystřické školy…

-HJ-

MASARYKOVO  VÝROČÍ

„...to není učení, že zlému se nemá odporovat, naopak, 
má se mu odpírat pořád a všude, ale důsledně a hned od 
samých jeho zárodků. Kdyby lidé takzvaně hodní a dobří 
nebyli vlastně lenoši, zlých by již nebylo...“

T.G.Masaryk: Česká otázka 

2. kolo grantového programu Města Bystřice nad Pernštejnem

Podpora aktivit zaměřených na mládež
Termín pro podání žádostí: do 6. října 2009
Informace:  Ing. Blanka Svobodová
 telefon 566 590 355

Jednotka v 1. pololetí 2009 
vyjížděla šestkrát. Z toho bylo 5 
požárů a 1 prověřovací cvičení na 
dopravní nehodu s únikem nebez-
pečné látky. Při žádném zásahu 
nedošlo ke zranění ani usmrcení 
zasahujících příslušníků. Při každém 
zásahu je dbáno na dodržování bez-
pečnosti práce, jsou používány veš-
keré dostupné ochranné pomůcky. 

Zatímco 1. pololetí dopadlo cel-
kem dobře, ihned následující měsíc, 
to je v červenci, došlo k nárůstu vý-
jezdů o sedm. Jednalo se o výjezdy 
při průtrži mračen a následné povod-
ni v obci Věchnov a dalších obcích. 
Do Věchnova po dlouhé době vyjela 
všechna 3 vozidla SDH Bystřice n/P. 
Zde bylo prováděno čerpání vody ze 
sklepů rodinných domů a odstraňo-
vání překážek pro odvedení valící se 
vody. Dále jednotka vyjížděla na ryb-
ník Tábor u Dolní Rožínky, kde došlo 
k částečnému protržení hráze rybní-
ka. Po zhodnocení situace na místě 
zůstaly jednotky SDH Dolní Rožínka 

Ve dnech 5. října až 11. října 2009 probíhá v celé České republice „Týden 
sociálních služeb“, kde působí více než 2000 poskytovatelů sociálních slu-
žeb. Sociální služby se v jakékoliv podobě dotýkají životů každého z nás. 
Sociální služby jsou poskytovány seniorům, osobám se zdravotním postiže-
ním, osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, aj. V celé republice 
jsou  statisíce uživatelů a desetitisíce pracovníků sociálních služeb. Od 90. let 
došlo k významnému zvýšení kvality, ale i dostupnosti sociálních služeb a 
tento proces dále pokračuje.

Jedním z poskytovatelů sociálních služeb je i Domov pro seniory Mitrov,  
který má registrovánu ještě druhou službu Domov se zvláštním režimem. 
Tato služba se poskytuje klientům, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo 
trpícím demencí. I naše zařízení se zapojuje do akce „Týden sociálních 
služeb“. Chceme připomenout laické veřejnosti, že tu jsme , že poskytujeme 
kvalitní služby a že máme dveře otevřené pro všechny, kteří potřebují naše 
služby. Podrobné informace najde každý z vás na www.domovmitrov.cz

Při příležitosti „Týdne sociálních služeb“ se zúčastníme akce Srdce na 
dlani, která proběhne 6. října v Jihlavě na Krajském úřadě, kde společně 
s ostatními poskytovateli uskutečníme plavbu kolem celého světa, našim 
zastavením bude Řecko. V pátek 9. října pojede náš dramatický kroužek 
zahrát klientům ÚSP pohádku „O Šípkové Růžence“.

Pokud právě řešíte situaci, kdy nevíte jak pomoci svým blízkým a řešením 
by mohlo být umístění v Domově pro seniory, přijměte pozvání k nám do 
našeho domova. A přijít můžete nejen v „Týdnu sociálních služeb“.

Domov pro seniory MITROV 
a týden sociálních služeb

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH 
Bystřice nad Pernštejnem

a ZBZS Dolní Rožínka, které prová-
děly monitoring situace. Naše jed-
notka se přemístila na pokyn KOPIS 
Jihlava do obce Dolní Rožínka, kde 
provedla obhlídku dvou rodinných 
domů u mostku vedle autobusového 
nádraží. Zde nehrozilo bezprostřed-
ní nebezpečí a situaci kontrolovali 
dva příslušníci SDH Dolní Rožínka. 
Naše jednotka se přemístila do obce 
Rožná, kde byl proveden průzkum 
s místní jednotkou. Byla provede-
na opatření proti vniknutí vody do 
prostorů obecního úřadu místní jed-
notkou. Poté se naše jednotka vrátila 
zpět na základnu. 

Chtěl bych poděkovat všem čle-
nům SDH Bystřice n. P., kteří se na 
zásazích podíleli. Zejména členkám 
Ungrové Evě a Romanové Broni-
slavě. Tak jak se tyto dvě oháněly 
při vymetání naplavenin ze zatope-
ných místností, by nesvedl ledajaký 
chlap. 

Por. Alois Stehlík,
velitel SDH Bystřice

Z MISTROVSTVÍ SVěTA NA NAŠI RADNIcI!

Úspěšná reprezentantka Petra Kinclová, studentka FP VUT v Brně, se 
nedávno vrátila z Mistrovství světa ve zpracování textu v Pekingu. Účastnilo 
se ho mnoho talentovaných soutěžících z 30 zemí světa, kteří měřili své síly ve 
třech věkových kategoriích.

První disciplínou byl třicetiminutový „Opis textu“ a Petra obsadila výko-
nem 626 čistých úhozů za minutu 6. místo, a stala se tak nejlepší písařkou 
celé české výpravy. V „Korektuře textu“ pak získala výkonem 199 korektur 
za minutu 3. místo a na bronzovou příčku dosáhla i v disciplíně „Korespon-
dence a protokolování“. Ve „Wordprocessingu“ pak skončila na 11. místě  
a ve „Vícejazyčném těsnopise“ na 10. místě. Sečtením výsledků jednotlivých 
soutěžících ve všech dílčích disciplínách vznikne konečný součet a v této 
všestrannosti skončila Petra Kinclová na konečném 2. místě.

S ohromnou radostí si přivezla do své již početné sbírky další hodnot-
né ceny - byly jimi dvě bronzové medaile (za druhou příčku v Kombinaci 
medaile nebyly udělovány) a tři krásné vázy zdobené typicky čínskou ruční 
technikou.

Po 12 dnech strávených v čínském hlavním městě se vrátila se spoustou 
nezapomenutelných zážitků. Za úspěšnou reprezentaci města byla pak v pon-
dělí 14. září 2009 přijata starostou a tajemnicí města. Jako dárek přinesla 
starostovi čínské hůlky, tedy tyčinky na „rychlé“ konzumování potravy. Na 
oplátku obdržela ocenění za vzornou reprezentaci Bystřice nad Pernštejnem 
a pozvání na slavnostní oběd.

I v případě Petry Kinclové platí, že kdo se snaží a nelenoší, většinou  
i umí. Někdy tedy náramně…

-HJ-
Foto: -OK-
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POZVÁNKY, ZAJÍMAVOSTI, ZPRÁVY Z RADNICE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKcE

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Z jednání místní
 samosprávy v Domaníně
Místní samospráva oznamuje všem 

příznivcům sportu a fotbalu zvlášť, že 
v neděli 11. října proběhne na fotba-
lovém stadionu v Domaníně tradič-
ní fotbalový turnaj. Výkop prvního 
zápasu je naplánován na 8. hodinu 
ranní, začátek finálového utkání se 
očekává kolem 15. hodiny. Občerst-
vení pro aktivní i pasivní účastníky 
bude zajištěno.

Zdeněk Skula, předseda samosprávy

Sňatky
29. 8. Martina Zíková 
 Dušan Fiala
  5. 9. Marie Matušková
 Július Hegedüš
  5. 9. Zdenka Šípková
 Zdeněk Rubín

Narození 
ČERVENEC 2009
   9.7. Vít Šantora
 14.7. Matyáš Kejklíř 
 20.7. Eliška Dvořáčková
 25.7. Marek Olah
 25.7. Veronika Pivodová
 28.7. Valerie Šindelářová
  

Jubilanti
ZÁŘÍ 2009
Václav Joska 75 let
ŘÍJEN 2009
Miroslav Fendrych 80 let
Jan Hosa Ing. 80 let
Marie Skulová 75 let
Marta Jiránková 70 let


   






 

 








   

 
  

  
 

 
  

   

  
 

 



 

   

 
 











 

   
   
   

  
 

   

 
  

   
   
   
   
   

 
  

 
  






 


   
   

 
 





   

 



 



Bystřická amnestie byla téměř 
marná, i když jsme si mysleli, že je 
to krok  velmi vstřícný. V průběhu 
dvou měsíců reagovalo pouze 13 ob- 
čanů, kteří si vyřešili problémy  

Nabídka města nebyla přijata
s dluhy v celkové výši 263 670,- Kč 
a jsou jim odpuštěna penále. Ostat-
ní nepochopili a myslím, že dělají 
velkou chybu, neboť, jak bylo avizo-
váno, pohledávky budou předávány  
k vymáhání jinou cestou prostřed-
nictvím exekutorů. Sumy peněz 
vzrostou mnohonásobně o náklady 
těchto kanceláří a je možné, že někdo 
vlastně pro pár korun bude následně 
vystěhován, nebo za svého pejska či 
odpad zaplatí v řádu tisíců.

Právě tomuto chování říkám neod-
povědné, protože lidé ani nechtějí 
věci řešit, nepřišli například s návr-
hem splátkového kalendáře ani  
s oznámením, že momentálně jsou 
v těžké životní situaci. O všem se 

dá mluvit, vše se může řešit, ale byl 
bych rád, kdyby byla alespoň vůle 
tyto věci otevřeně přiznat. Jak potom 
k tomu přijdou ti, co poctivě platí  
a musí se opravdu uskromnit. Pro-
tože se dluhy stále pohybují v řádu 
milionů, musíme počítat s problémy 
u mnoha lidí.

Právě zde vyčítám dřívějším do- 
bám skutečnost, že se nám převrátily 
hodnoty. Byli jsme schopni dvě noci 
čekat na mrazničku a televizi, která 
v té době stála nekřesťanských 15 ti- 
síc. V podstatě více než dnes. Na-
opak bydlení bylo téměř zadarmo, 
mnozí z nás stále doufají, že tomu 
tak bude i nadále. Střecha nad hla-
vou a teplo domova je odpradávna to 

nejcennější, co člověk má, a proto by 
neměl neodpovědně s touto hřivnou 
nakládat. Úprava nájemného, jak 
vidno, nesouvisí s vůlí platit, neboť 
velká část občanů neplatí ani regulo-
vané nájemné. Nejsou placeny pěti-
stovky za odvoz odpadu a stokoruny 
za pejska, kterého tak milujeme. My 
jako představitelé města musíme 
dbát na vymožení všech pohledávek, 
neboť spravujeme majetek nás všech 
a peníze k němu patří také.

Ještě jednou vás prosím, učiňte 
kroky k vyrovnání svých dluhů,  
i když dnes již budete muset zaplatit 
i penále. Je to vždy lepší, než když 
přijde exekutor.

K. Pačiska, starosta města

V neděli 29. srpna proběhlo v Domaní-
ně dětské odpoledne, které vyvrcholilo 
programem her a soutěží na fotbalovém 
stadionu.



Po letní pauze začnou v sobotu 3. říj- 
na probíhat v bystřickém Millenium 
klubu opět pravidelné koncerty. Prv-
ní říjnovou sobotu zahrají bystřický 
Láďa Zítka a pražský Xindl-X. Láďa 
se roce 2006 celoročně umístil s písní 
„Vzpomínáš“ v Regionádě rádia Regi-
on na 4. místě. Zúčastnil se také sou-
těže „Jihlavský slavík“, kde skončil na 
1. místě. Dále natočil svoje samostat-
né autorské demo o dvanácti písních. 
Xindl-X je pražský rapper s kytarou, 
který se pokouší nalézt nový přístup  
k českému písničkářství. Tvoří auto - 
protest - songy, ve kterých kombinuje 
hip-hopové frázování s folkem, jazzem 
a blues. Jako Xindl-X stihl získat pěknou 
řádku ocenění. Písnička Mamut vítězí  
v prvním ročníku soutěže Česko hledá 
písničku. Coby písničkář se stává vítě-
zem Českého národního finále festivalu  
Porta v Ústí n/L i Pražské porty a Au-
torské Porty. Získává také cenu diváků 
a jeho píseň Dysgrafik je vyhlášena 
nejlepší písní. Xindlovo album Návod 
ke čtení manuálu získalo nominaci na 
cenu Anděl v kategorii nejlepší folk  
a country album (a na konec se umístilo 
na druhém místě za Chlebíčky Bratří 
Ebenů). 

Další koncerty pak budou probíhat 
vždy v pátek. 9. října to bude chrudim-
ský Defragment a všem známé Kroky. 
Defragment vznikl na jaře roku 2007, 

V MilleniuM klubu se začíná opět koncertoVat
nahrál v garáži první demo obsahující  
9 písní a začal plně koncertovat. Nejen 
po blízkém okolí odehrál už kolem 
padesáti koncertů, mezi největšími 
akcemi je hotěbořský MajálFest, Stud-
niceFest, HB Fest, Ples Rádia Brod… 
Za nejprůlomovější bod se považuje 
nahrání studiové desky s názvem Jinej 
Svět, kterou si můžete poslechnout  
a stáhnout zdarma na www.bandzone.
cz/defragment. 

Skupina Kroky vznikla již v polovi-
ně 70. let a po pětadvaceti letech hudeb-
ního odpočinku se v roce 2006 znovu 
zformovala do dnešní podoby. Stejně 
jako dřív, i dnes mají Kroky repertoár 
složený hlavně z bigbítu, okořeněný  
i špetkou blues, boogie a dalšími více či 
méně archaickými styly. 

Kapela se po dlouhé hudební pauze 
poprvé na veřejnosti objevila na akci 
Pelíšek Fest ‘07 a svým vystoupe-
ním potěšila hlavně svoje vrstevníky 
a všechny fanoušky bigbítu, z nichž 
nemalá část si kapelu pamatovala již 
ze 70. let. Svoji premiéru v Milleni-
um Clubu si Kroky odbyly již v lednu 
tohoto roku. Nepopiratelné bigbítové, 
až undergroundové prostředí, a překva-
pivě dobrou akustiku si kapela velmi 
pochvalovala a proto se na místo činu 
po krátkém čase ráda vrací.

Pátek 16. října bude pro změnu ve 
znamení té tvrdší muziky, zahrají Don-

ciliz z Hlinska,  žďárští D.O.P. a z Tiš-
nova přijede SCA. Kapela Donciliz 
hraje zhruba jeden rok, vydala jedno 
demo, které je ke stáhnutí na www.
bandzone.cz/donciliz. D.O.P. je troj-
členná kapela ze Žďáru nad Sázavou 
hrající metal-core, vydala 2 desky  
a 1 singl. Večer zakončí ScA. Ti hra-
jí plus mínus od roku 1997. Vůdčí 
osobností kapely je Luděk Štěpánek, 
který momentálně skládá všechen zá-
klad, co se textů a hudby týče. 

Po několikáté přijede Karel na ná-
kupech a na svém tour k novému albu  
k nám zavítají také  úspěšní Žamboši. 
Skupina Karel na nákupech před ro-
kem vytvořila akční kolekci produktů, 
tedy CD, která nese název Pojízdná 
prodejna. 

Vsetínské trio Žamboši se skládá  
z kytaristy a zpěváka Honzy Žambo-
cha, jehož provází pověst velmi schop-
ného kytaristy, doprovází ho ještě akor-
deon, jabrah či flétna a bicí.

Pátek 30. října bude pro změnu ve 
znamení ska, rocku a punku. Přijedou 
PK, z Uherského Hradiště Bessar Un-
ggas a zahraje i nová bystřická kapela 
Rabies. Kapela PK v současnosti zuři-
vě pracuje na zkoušení nových pecek, 
které snad už brzo všem předvede při 
své strhující statické pódiové show. 
Uhersko-hradišťská osmičlenná ska-
punk-corová formace Bessar Unggas 

brázdí štrýty, vísky a města našeho státu 
od roku 2003. V brzké době se chystají 
vydat split-promo-cd s jednou známou 
moravskou cimbálkou a na příští rok 
plánují nahrávat své druhé cd. Jejich 
debut si můžete stáhnout, vypalovat  
a vesele šířit na bandzone.cz/bessarun-
ggas. Rabbies je pravděpodobně nej-
novější bystřickou kapelou. Kdo zná 
Parantampareil, stačí, když si odmyslí 
dechy, klávesy a celé si to představí  
v poněkud punkovějším kabátku. To-
lik z měsíce října. V měsíci listopadu 
se můžete těšit například na pražský 
Flattus, Goback či Annie’s Trip. Veške-
ré další informace naleznete na www.
milleniumklub.hu.cz. Už teď se těšíme 
na vaši návštěvu.

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI 
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Výročí rodáka z hradu pernštejna
V letošním roce vzpomeneme 200. 

výročí narození Antonína Emila Tit-
la, hudebního skladatele a dirigenta. 
Vzpomínky na něj se uskuteční jednak 
v rámci X. ročníku tradiční výstavy 
Podzim na hradě Pernštejně, jednak 
při slavnostním koncertě v kostele Po-
výšení svatého Kříže v Doubravníku.  

Antonín Titl se narodil 2. října 
1809 v rodině hospodářského úřed-
níka na hradě Pernštejně. 

Ve dvanácti letech byl poslán  
k učiteli Thiemovi, u něhož se učil 
na varhany a kontrabas. V sedmnác-
ti letech přišel do Brna, kde se měl 
připravit na učitelství. Vzdělával se 
v hudbě u Gottfrieda Riegra a zce-
la se jí věnoval. Proto nenastoupil 
učitelskou dráhu. Vystupoval jako 
kontrabasista brněnského divadla  
a psal příležitostně hudbu k činohrám. 
Operu „Die Burgfrau“ napsal na lib-
reto svého krajana, bystřického rodá-
ka Antonína Bočka, podle moravské 
pověsti o Bílé paní. Opera měla pod 
Titlovou taktovkou úspěšnou premi-
éru 28. května 1832 v Brně a hrála 
se pak i v Olomouci, kam tehdy Titl 
z Brna odešel. K uvedení hraběte 
Chotka do funkce olomouckého arci-
biskupa v roce 1832 napsal Titl slav-
nostní mši. V Olomouci, i když mož-
ná A. Bočkem podporován, nemohl 
existenčně zakotvit, a tak asi v ro- 
ce 1833 odchází do Prahy. V Praze 
začaly vycházet jeho písně raně roman-

tického charakteru, ovlivněné Schuber-
tem, Schumannem a Löewem, skladby 
klavírní a pro mužské sbory. V Praze 
ale vynikl především jako vojenský 
kapelník 28. pěšího pluku hraběte La-
toura. Od roku 1837 pořádal koncerty 
na Barvířském ostrově, které vzbudily 
velkou pozornost i Bedřicha Smeta-
ny. Mimo oblíbené taneční skladby 
Straussovy, Lannerovy, Labického  
a dalších hrál i Beethovena a Mozarta. 
Titl v Praze vystupoval jako skutečný 
umělec. Po sezóně 1839-40 jej jako 
dirigenta získalo Josefstadské divadlo 
ve Vídni. Dvacet let (1850 – 1870) byl 
Titl dirigentem vídeňského Dvorního 
divadla, pro něž napsal nepřehledné 
množství ouvertur, melodramat, vlo-
žek, úvodů a jiných skladeb. Celkem 
napsal Antonín Emil Titl na 300 skla-

deb, z nichž vyšla tiskem asi třetina, 
některé v nejrůznějších úpravách, jako 
zejména „Sérénade“ (célebre), snad 
nejoblíbenější šlágr té doby. Význam-
ným momentem jistě bylo  první české 
divadelní představení ve Vídni, konané 
29. prosince 1850, uvedené Titlovou 
„Ouverturou dle slovanských nápěvů“, 
v níž zaznívají nejen české písně a do- 
konce i melodie naší hymny Kde do-
mov můj, ale též jiné slovanské melo-
die. Antonín Emil Titl umírá ve Vídni 
21. ledna 1882 ve věku 73 let.

Historická komise rady městyse Ne-
dvědice připravovala toto výročí ve 
spolupráci s významným odborníkem 

– Mgr. Jiřím Mottlem, který je umělec-
kým vedoucím Brněnského komorní-
ho orchestru. Jeho zásluhou se podařilo 
získat v archivech a Mo-ravském zem-
ském muzeu původní notové podklady, 
které další odborníci rozepsali a upra-
vili pro komorní orchestr. Prakticky 
všechny Titlovy skladby, které budou 
na koncertě předneseny, mají obnove-
nou premiéru po více jako 130 letech. 
Nahrávky nemá žádný český hudební 
archiv. Koncert bude uveden vzpomín-
kou na A. E. Titla a odborným slovním 
doprovodem. Po koncertu bude možná 
prohlídka kostela s průvodcem.

Jiří Šmíd

v chrámu Povýšení svatého Kříže v Doubravníku
v neděli 4. října 2009 v 15 hodin

V programu vystoupí: 
Brněnský komorní orchestr, umělecký vedoucí Jiří Mottl.

Sólisté: Zdeněk Brož, klavír a cembalo, profesor Konzervatoře Brno
 Josef Škrobánek, tenor, člen a sólista Národního divadla Brno
 Eva Štěrbová, soprán, laureát Mezinárodní pěvecké soutěže v 

Karlových Varech 2008, posluchačka JAMU Brno

V programu zazní skladby A. E. Titla (1809–1882), Biblické písně 
Antonína Dvořáka, Suita A-dur z Kroměřížského zámeckého archivu
Benefiční koncert je pořádán ve prospěch opravy historicky cenných 

varhan chrámu Povýšení svatého Kříže v Doubravníku.

❉ ❉ ❉

Slavnostní koncert k 200. výročí narození 
hudebního skladatele 

Antonína Emila Titla

POJĎTE 
ZA PAMÁTKOU!

Autobusový zájezd „Pojďte  
s námi za památkou“ se usku-
teční v sobotu 17. října 2009. 
Odjezd v 9.00 z nového parkoviš-
tě pod poliklinikou, návrat cca ve 
14.00 hodin. 

Program: bývalý zámeček Voje-
tín, kostel Vítochov, zřícenina Zub-
štejn, lokalita Havírna u Štěpánova.

Rezervace míst na telefonu  
604 711 263 – Zdeněk Musil.

-HJ-
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Letošní školní rok přivítala škola 
své žáky velkými změnami. Již při 
příchodu si mohli všimnout ekopa-
vilonu naučné stezky Bystřických 
zastavení. Naše škola v něm před-
stavuje své ekologické aktivity. Při 
vstupu do budovy je příjemně pře-
kvapilo nové atrium, které všem 
slouží k odpočinku a relaxaci. Další 
rekonstrukce ocenili všichni sportov-
ci. Ta menší, ale pro nás také důležitá, 

EXPEDIcE PODKARPATSKÁ RUS
aneb „PO STOPÁcH NIKOLY ŠUHAJE LOUPEŽNÍKA“

Uplynuly dva roky a naše škola 
podnikla s dalšími školami Gymnázi-
em Humpolec,  Bystřice nad Pernštej-
nem a ZŠ Kamenicí „dobrodružnou 
expedici“ tentokrát  na Ukrajinu.

Cílem naší cesty bylo bývalé území 
Československé republiky Podkarpat-
ská Rus – vesnice Koločava, která leží 
v údolí obklopena krásnými polonina-
mi. Má protáhlý tvar v délce 15 kilo-
metrů a žije zde asi 7,5 tisíc obyvatel. 

Modrá karosa nás vezla po našich 
cestách bez problému a po ukrajin-
ských s menšími obavami. Ty nás také 
doprovázely celou cestu směrem na 
východ. Po průjezdu Slovenskem jsme 
se dostali na slovensko-ukrajinské hra-
nice, kde jsme měli docela štěstí a byli 
jsme odbaveni do dvou hodin. Pak 
naše cesta pokračovala do nedalekého 
města Mukačevo, které získalo svůj 
název od „Muka člověka“. Zazname-
nali jsme zde stopy československého 
vlivu, který se nejvíce odrazil v archi-
tektuře tohoto města. Překrásné stavby 
vznikly právě v letech 1918 – 1938.

Další dva dny jsme strávili v lázeň-
ské oblasti Kosino, asi 3 kilometry od 
maďarských hranic a v oblasti Solotvi-
na nedaleko rumunských hranic, kde 
se dříve těžila sůl.

A dalším dnem cílem naší expedi-
ce byla škola v Koločavě. Proč právě 
Koločava? Ivan Olbracht zde pracoval  
jako učitel a ve svých dílech působivě 
zachytil krásu zdejší nedotčené krajiny, 
ale i chudobu a tradiční způsob života. 
Zaujal ho tragický příběh loupežníka 

Nikoly Šuhaje a láska ke krás-
né Eržice, který barvitě vylíčil 
ve svém románu. Byla to sku-
tečná postava a svědčí o tom 
jeho hrob, který jsme navštívili 
na místním hřbitově. Další in-
formace o jeho životě jsme po-
tom získali v muzeu Ivana Ol-

brachta v místní škole od učitelky lite-
ratury „Natalky“. Škola byla velká asi 
pro 700 žáků, ale toalety jsme uvnitř 
nenašli. Nacházely se 200 metrů od 
školy na hřišti, pro představu „turec-
ké záchody“. Zdejší obyvatelstvo je 
velmi pohostinné a bylo jim dobře 
rozumět, protože mnoho z nich mlu-
ví československy.

Turistika na poloninách (horských 
loukách) nabízí jedinečné krásné po-
hledy. Čas tu běží pomaleji a načer-
páte tu energii, kterou potřebujeme 
stále více v tomto hektickém světě. 
Přesvědčili jsme se o tom na vlastní 
kůži při výstupu na druhou nejvyšší 
horu Podkarpatské Rusi Strimbu 1719 
m n. m. Výstup i sestup byl velmi 
náročný a odměnou nám byla krásná 
nedotčená příroda. Jakmile jsme se 
dostali do oblasti, kterou již využí-
vají lidé, příroda se výrazně změnila  
k nepoznání. Všude samé odpadky. 
Je vidět, že otázku odpadového hos-
podářství Ukrajina neřeší. Šokováni 
jsme byli všichni bez rozdílu, protože 
nám není cizí třídit odpad  nejenom ve 
škole, ale i v celém našem městě. 

Na závěr jsme navštívili největší 
univerzitní město této oblasti Užho-
rod. Bohužel ne všichni jsme si ho 
mohli prohlédnout z důvodu zdravot-
ních „střevních“ problémů.

A co nám expedice dala? Získa-
li jsme nové poznatky o přírodních 
poměrech Ukrajiny, seznámili jsme 
se s její historií a architekturou, kte-
rá byla výrazně ovlivněna obdobím, 

kdy náležela k naší Československé 
republice. 

Expedice se žákům líbila a počasí 
nám přálo. Přežili jsme hory odpadků, 
„toalety“ a náročnou turistiku a přesto 

1. září - sváteční  to den  na školách! Vždyť začíná něco nového. Zvláště 
pro žáky, kteří jdou do školy poprvé.

I v naší škole se ve společné místnosti sešli žáci prvních tříd. Přišli  
v doprovodu rodičů a prarodičů. Slavnostě je přivítalo vedení školy a paní 
učitelky Ludmila Čechová a Jana Svobodová. Vlídnými slovy nešetřil ani 
pan místostarosta Josef Vojta. 

Poté se děti rozešly do svých tříd, vyzkoušely si lavice, popovídaly si  
a po obdržení dárečků a uvítacích listů jsme se rozloučili.

Učitelky 1. tříd ZŠ Nádražní 615

je oprava šaten a sociálního zařízení  
u tělocvičny. Tou větší je vybudování 
sportovního areálu Tomáše Dvořá-
ka. Slavnostní otevření se uskuteč-
nilo 8. září. Tento den byl věnován 
atletice a žáci a studenti bystřických 
škol mohli poprvé vyzkoušet, jak se 
na něm sportuje. Vítězům jednotli-
vých kategorií blahopřál trojnásob-
ný mistr světa Tomáš Dvořák. Jistě 
to byl pro všechny velký zážitek. 

Před 40 lety uvítala naše škola své první žáky. O její výstavbě bylo roz-
hodnuto v roce 1966, neboť s rozvojem uranového průmyslu narůstal 
i počet obyvatel Bystřice a kapacita původní základní devítileté školy 
již nestačila. Stavba byla dokončena v roce 1969 a slavnostně otevřena  
6. září. V nově otevřené budově získávali vzdělání nejen žáci ZŠ, ale  
i studenti gymnázia. Kdyby měli možnost dnes vstoupit opět do školy, 
stěží by ji poznali. V roce 1972 bylo vybudováno školní hřiště, v roce 
1988 přístavba školy a v roce 1997 se ze 4. podlaží ZŠ odstěhovalo  
gymnázium do své nové budovy. To však nejsou jediné změny. Třídy  
i odborné učebny jsou  moderně vybaveny včetně počítačů a interaktiv-
ních tabulí. Také ostatní prostory ve škole odpovídají dnešní době. 

Vždyť kolik z nich bude 
ještě někdy přebírat me-
daili od  takové významné 
sportovní osobnosti.

Škola ale není jen budova, 
ale především lidé v ní. Náš 
školní vzdělávací program 
vstoupil do svého třetího 
roku, budou se podle něj vy-
učovat žáci 1. - 3. tř. a 6. - 8. tř. 
Připravili jsme pro ně širo- 
kou nabídku povinně voli-
telných a nepovinných před- 
mětů. Můžete se s nimi se-
známit na našich webových stránkách 
www.zsbystrice.cz a portfólionetu.  
V mezinárodním projektu Comenius 
jsme navázali kontakt se slovenskou 
školou ve Vranově n. T. a naši eko-
logové začali školní rok zahraniční 
expedicí Po stopách Nikoly Šuhaje 
loupežníka.

Co popřát škole do dalších let?  

Dostatek dětí zvědavých i zvídavých, 
zdravé a nadšené pedagogy a v nepo-
slední řadě spokojené rodiče. Snad si 
nelze přát nic jiného než to, co před 
dvaceti lety vyslovil první ředitel 
školy pan Eduard Valdhans: „Školu, 
ve které budou učitelé rádi učit a kte-
rou budou žáci rádi navštěvovat“. 

A. Gabrielová, ředitelka školy

Sváteční den

Ve druhém pololetí minulého školního roku uspořádala Společnost Fran-
tiška Kroha již 4. ročník literární soutěže Pflégrův Karasín. Soutěžilo se ve 
dvou kategoriích, a to v kategorii Můj div Bystřicka a v kategorii Osobnost 
Bystřicka, které si vážím.

Soutěže se účastnili i žáci ZŠ T.G. Masaryka. Jako češtinářky jsme byly 
velice hrdy, že ve věkové kategorii 13 -15 let obsadili všechna nejcennější 
místa v obou kategoriích právě žáci naší školy. Psali o místech, která jsou jim 
blízká, např. o přehradě ve Víru, o Pernštejnu, nebo o lidech, kterých si váží, 
např. o MUDr. Miladě Dernerové.

Ze soutěže si děti odnesly nejen diplom a věcnou cenu, ale i první větší 
zkušenosti s literární tvořivostí. Za všechny češtinářky na naší škole jim přeji 
do budoucna mnoho úspěchů v podobných soutěžích.

  Marie Nebolová, ZŠ T. G. Masaryka

„Malí spisovatelé“ od T.G. Masaryka

40. výročí založení zŠ bystřice n. p., nádražní 615

jsme neztratili optimismus. Ale všichni 
jsme se už těšili domů, kde na nás čeka-
la čistá voda a evropské toalety.

H. Kopecká, D. Pivková
                  ZŠ Nádražní 615
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1. září jsme vstoupili do nového školního roku 2009-2010. Děti, které se 
přihlásily do školní družiny, jsme na naší škole přivítali novým nábytkem, 
který jim bude sloužit jak ke hraní, tak k odkládání věcí. Školní družina 
byla vybavena krásnou dřevěnou kuchyňkou, jednotlivými skříňkami, 
odkládacími prostory… Rovněž jsme pořídili i dva PC, kde se děti mohou 
poučit, ale také si zahrát své oblíbené hry. Protože školní družina má 
významnou roli v oblasti výchovné, je důležité vytvořit program činností 
tak, aby poskytoval dětem hlavně relaxační a socializační zázemí. V tomto 
školním roce budeme pracovat s rozšířeným zájmovým programem: 
Po – Výtvar. techniky (kašírování, koláže,..)  Čt – Ruční práce (drátkování, háčkování,..)
Út – Práce s PC v počítačové učebně          Pá – Volný program podle vlastního výběru
St – Sportovní činnost s využitím tělocvičny

Podle nabídky se může každé dítě zapojit do činností, které ho zajímají 
a naučit se něčemu novému. Co říci závěrem? Snad jen popřát našim 
dětem hodně elánu a chuti do nabízených činností a nám všem příjemný 
pobyt ve školní družině.

Jitka Vičarová a Ludmila Kotlánová, vychovatelky školní družiny

Školní družina ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Hlavní budovy Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-
technické byly vybudované v poměrně dávné minulosti (Střední zeměděl-
ská technická škola na ulici Dr. Veselého v roce 1961, Zemědělské odbor-
né učiliště na ulici Příční v roce 1959, Odborné učiliště na ulici Kulturní 
v roce 1955 a Domov mládeže na ulici Dr. Veselého v roce 1953).

Stáří budov se projevuje zvýšenou energetickou náročností, nevyhovují-
cími, někdy až nevhodnými technickými parametry elektroinstalace, sni-
žováním kvality střešních krytin, nevhodným, někdy až škodlivým osvět-
lením, zhoršujícími se hygienickými podmínkami, snižováním kvality 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci atd.  Jinak tomu není ani u většiny 
ostatních zde nejmenovaných nemovitostí, o Školním statku ani nemluvě. 
Majetek spravovaný VOŠ a SOŠ je majetkem kraje Vysočina. Dovolte, 
abychom se stručně zmínili o akcích uskutečněných v poslední době, které 
určitě pomohou ke zlepšení výše uvedeného stavu.  

V roce 2008 byla provedena náročná výměna nevyhovujících kovových 
oken za okna hliníková na jižní straně budovy školy a rekonstrukce ne-
vyhovující elektroinstalace v přízemí budovy na ulici Dr. Veselého. V le-
tošním roce byla provedena generální oprava střech na budovách v ulici 
Dr. Veselého a ulici Kulturní. I přes letošní nepříznivé bouřkové počasí se 
podařilo obě akce úspěšně dokončit. 

V letošním roce byla také provedena nutná rekonstrukce osvětlení v tělo-
cvičně budovy na ulici Dr. Veselého, takže po dříve uskutečněném osvětlení 
venkovního školního hřiště máme kompletně osvětlena naše školní sportov-
ní zařízení. 1. září letošního roku bylo započato s výstavbou svařovny for-
mou rekonstrukce haly na školní zahradě v ulici Dr. Veselého. Svařovna má 
být dokončena 4. prosince letošního roku. Její význam spočívá v možnosti 
opustit vzdálenější dílenské prostory, odborný výcvik soustředit co nejblíže 
ke školám a tím vytvořit kvalitní podmínky pro výcvik ve svařování našich 
učňů, studentů a samozřejmě zájemců z řad veřejnosti formou kurzů. V krát-
kodobém výhledu (již na rok 2010) je předběžně počítáno s výměnou oken 
na zbývajících třech stranách školy a s dokončením rekonstrukce elektroin-
stalace ve zbývajících částech budovy na ulici Dr. Veselého. 

Jsme rádi, že kraj Vysočina věnuje škole a městu takovou pozornost. Bez dobré 
vzájemné spolupráce by nebyly uskutečněny zmíněné akce a těžko by se daly 
uskutečnit plánované akce na budoucí období. Naší společnou snahou je vytvářet 
vhodné zázemí pro všechny studijní a učební obory na naší škole a vylepšovat 
možnosti využití volného času pro zájmovou činnost obyvatel našeho města.

VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.

VoŠ a soŠ bystřice n. p. buduje a opravuje  

Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 50

SEZNÁMENÍ  S  OBORY  PRO  PŘEDŠKOLNÍ  DěTI

V Hudební škole Yamaha pracují tři na sebe navazující předškolní programy. Škola 
nabízí rozšíření počtu skupinek a možnost poznat náplň programů pro rodiče s dětmi.

ROBÁTKA – od 4 do 18 měsíců. Působení na smyslové vnímání dítěte a rozvíjení 
hudebního cítění pomocí písniček, poslechem hudby, hudebně pohybovými hrami aj. 
Rodiče spolupracují a spolu s lektorkou rozvíjí emotivní a sociální vztahy dítěte.
Termín: 7. října 2009  v 16. hod. v učebně školy. 

PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ – od 1,5 do 4 let. Intenzívnější hudební působení, hra 
na rytmické nástroje, písně, poslech hudby, scénická vyprávění, hry s hudbou aj. Spo-
lečné prožitky s rodiči, rozvoj sociálních vztahů. 
Termín: 6. října 2009 v 15. 00 hod v učebně školy.

Na ně navazují RYTMICKÉ  KRŮČKY pro děti od 4 do 6 let, kde již získávají hravou 
formou základy hudební nauky. 
Infomace na telefon.: 603 827 735, dále www.yamahaskola.cz

Vedení školy Helena Horáková
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Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, 
Masarykovo náměstí 68

telefon: +420 566 552 700, e-mail: ddmbynp@seznam.cz
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Čtvrtek 1. října - velký sál KD – 10.00 
hodin
DěTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ O BALYNcE, DOB-
RÉM ŠTěNěTI
Uvádí Karlovarské hudební divadlo
Pohádka je hrána čtyřmi herci, je 
protkána písničkami, objeví se v ní 
látkové loutky
Doba trvání: cca 60 minut, určeno 
dětem MŠ (předškolní) a I. stupně ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 20 Kč, veřejnost 25 Kč

Pátek 2. října - velký sál KD - 15.00 
- 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Pondělí 5. října – velký sál KD - 
18.00 hodin
HUDEBNÍ POŘAD
EVA a VAŠEK
V současnosti snad nejznámější 
pěvecká dvojice se představí poprvé 
také v Bystřici n. P.
Eva a Vašek patří mezi komerčně 
nejúspěšnější české hudební inter-
prety. Repertoár se skládá většinou ze 
starších převzatých hudebních hitů ve 
stylu lidové písně, dechovky, country, 
tradičních trampských písní a šlágrů 
50., 60. a 70. let, které v českém pro-
středí zlidověly.
Vstupné: 150 Kč
Předprodej: knihkupectví od 16. 9. 2009

Pátek 9. října – malý sál KD – 20.00 
– 2.00 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 
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: kulturní dům od 28. 9. 2009

Sobota 11. října, neděle 12. října 
– parkoviště u kulturního domu 
TRADIČNÍ BYSTŘIcKÉ HODY
Program sobota - od 15.00 hodin:
Stavění máje za doprovodu Dechové 
hudby Pavla Slezáka, koncert popu-
lární skupiny REVIVAL MICHALA 
TUČNÉHO s výběrem nejznáměj-
ších hitů a nejoblíbenějších písni-
ček country legendy, ohňová show 
– čaroděj CAVE a Rytíři Země zubra  
Program neděle - od 9.00 hodin:
Velký jarmark, atrakce pro děti, pro-
jížďky na koních, povolení hodů a pře-
dání klíče od města, děti mateřských 
škol, dechová hudba Bystřická kapela, 
aerobik, Dechový orchestr ZUŠ, Rytí-
ři Země zubra, soutěž v pojídání bram-
borových šišek sypaných mákem, 
RANGERS band, tradiční ortel se 
souzením berana u máje ... 

Pátek 16. října – velký sál KD – 18.30 
hodin
KINOKAVÁRNA

BATHORY
Historický velkofilm Juraje Jakubis-
ka a současně nejdražší filmový pro-
jekt střední Evropy přivádí k životu 
krvavou legendu Čachtické paní, kte-
rá se dostala až do Guinessovy kni-
hy rekordů jako největší vražedkyně  
v dějinách. Divácky nejúspěšnější 
film v dějinách slovenské kinemato-
grafie vznikl v koprodukci Slovenska, 
Česka, Maďarska a Velké Británie. 
Hrají: Anna Friel, Karel Roden, Hans 
Matheson, Vincent Regan, Bolek Polív-
ka, Jiří Mádl, Deana Horváthová, Fran-
co Nero, Marek Vašut, Lucie Vondráč-
ková, Jiří Korn, Andrej Hryc a další.
Režie: Juraj Jakubisko, zvuk Dolby 
Digital 5.1 – 138 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: kulturní dům od 7. 10. 2009

Pondělí 19. 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

Středa 21. října – velký sál KD – 8.30 
a 10.00 hodin
VÝcHOVNÝ POŘAD PRO ŠKOLY 
TO JE ALE DNESKA MLÁDEŽ 
Uvádí BOBO DIVADLO Jihlava
Účinkují: Karel Paštyka, Dalibor Jan-
da REVIVAL a Petr Lebruška 
Zábavný pořad o společenském cho-
vání doplněný písničkami. Určeno 
žákům 5. – 9. tříd ZŠ, učňovskou a 
středoškolskou mládež
Vstupné: školy 35 Kč, veřejnost 40 Kč

Středa 21. října – malý sál – 19.30 
hodin
KONcERT KPH
PÍSEŇ O DOMOVě
Životní příběh skladatele Bohuslava 
Martinů
Vzpomínky Miloslava Bureše na 
skladatele B. Martinů přednese 
ALFRED STREJČEK . Kompozici 
pro sólovou violu na motivy skladeb 
B. Martinů zkomponoval J. Krček, 
hraje LADISLAV KYSELÁK
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: kulturní dům od 12. 10. 2009

Sobota 24. října – velký sál KD 
– 17.00 hodin   
Pořádá: Půjčovna svatebních a spole-
čenských 
PŘEHLÍDKA ODěVŮ 
Hany Baxantové, Rožná
ČTVERO ROČNÍcH OBDOBÍ
Hana Baxantová – autorská tvorba, 
svatební a plesové šaty
Hosté:
DANTES – klobouky, čepice, šály
MARY KAY – líčení, vizáž posled-
ních ročníků Miss ČR a SR
HAIR - účesy

Moderátorka: Renata Růžová, rádio 
Kiss hády
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: HB STUDIO Rožná, 
DNR Computers s.r.o., TIC a KD v 
Bystřici n.P. od 9.10.2009

1. října 2009 zahajujeme kurz 
tanečních pro dospělé – začátečníky
Bližší informace v kanceláři Kultur-
ního domu

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

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU – ŘÍJEN 2009

Městské muzeum a Lomnický 
Sbor disharmonických amatérů 

zve příznivce hudby a Josefa Kainara 
na Recitál zhudebněných básní 

Josefa Kainara.
V sobotu 3. října v 17.00 hodin v galerii na půdě.

 Pátek 9. října 2009 – malý sál kulturního domu

20.00 - Předhodový taneční večer při svíčkách

Sobota 10. října 2009 – parkoviště u kulturního 
domu v Bystřici n. P.

15.00 - Stavění máje za doprovodu Dechové hudby 
  Pavla Slezáka
17.00 - Koncert populární skupiny 
  REVIVAL MICHALA TUČNÉHO
19.00 - Noční ohňová show – čaroděj CAVE 
  a Rytíři Země zubra 

Neděle 11. října 2009 – parkoviště u kulturního 
domu v Bystřici n. P.

  9.00 - Zahájení hodového jarmarku
  9.15 - Povolení hodů a předání klíče od města u radnice 
  dětem mateřských škol, hraje dechová hudba  
  Bystřická kapela
  9.45 - Dechový orchestr ZUŠ 
10.20 - Aerobik DDM a SHOW DANCE, P. Jakubcová 
10.30 - Břišní tance ALFLEILA VALEILA
10.40 - Aerobik J. Exlové
10.45 - Rytířské klání – Rytíři Země zubra
11.15 - Koncert populární country skupiny 
  RANGERS band 
12.30 - Soutěž v pojídání bramborových šišek 
  syp. 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 - TRADIČNÍ ORTEL se souzením berana u máje 
Po skončení ortelu hraje k poslechu a tanci dechová hudba 
Bystřická kapela. Pro děti: skák. hrad, houpačky, dětský 
kolotoč, projížďky na koních. 
Po celý den probíhá velký jarmark s bohatým 
občerstvením, tradiční hodoví obři, žid s židovkou…

Pořadatelé děkují za spolupráci:
Jezdeckému klubu Střední zemědělské školy, Základní 
umělecké škole, mateřským školkám, Lesnímu 
společenství obcí s.r.o., DDM

 

Kulturní dům a Sbor dobrovolných hasičů 
v Bystřici nad Pernštejnem

TRADIČNÍ BYSTrICKÉ HODY
konané pod záštitou starosty města
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V dalším připravovaném pokračo-
vání cyklu Památky na prodej zvolil 
režisér Rudolf Chudoba  na doporu-
čení Zdeňka Musila bystřický statek 
z důvodu jeho plánovaného využití  
a připravované obnovy městem Bys-
třice nad Pernštejnem. Sledovaným 
pořadem provází Ondřej Havelka, 
který byl připraveností projektu mile 
překvapen. „Myslím si, že pro veřej-
noprávní televizi by takový typ pořa-
du měl být samozřejmý, neboť může 
pomoci se záchranou kulturního 
dědictví,“ řekl během natáčení. 

Nyní chtějí zástupci Bystřice nad 
Pernštejnem získat památku do vlast-
nictví města a s penězi z evropských 
fondů z ní vybudovat Centrum zelených 
vědomostí. „Náš plán je postavit tady 
muzeum jako vzpomínku na to staré, a 
zároveň dát prostor i novému, například 
ekologickým aktivitám,“ řekl bystřický 
místostarosta Josef Vojta, který vedl 
hlavní dialog s moderátorem pořadu. 

Památka, postavená na místo starší-
ho areálu dvora v 19. století v takzva-

Štáb Památek na prodej točil v Novém Dvoru v Bystřici n. P.

ném palladiánském stylu, tedy ve sty- 
lu příměstských vil bohatých Be-
nátčanů, dlouho chátrala. Nyní se 
ale ukázalo, že Nový Dvůr v sobě 
skrývá nejenom pozůstatky někdej-
šího panského sídla, ale zároveň také 
několik cenných architektonických 
detailů. Díl z Bystřice bude v České 
televizi k vidění v lednu příštího roku,  
v současné době se upravuje ve střiž-

ně České televize Brno.
„Rekonstruovat či opravovat památ-

kově chráněný objekt je v předsta-
vách veřejnosti velice komplikovaný 
úkol, který mu památkáři neusnadní. 
Vzdělaný a „osvícený“ památkář však 
může pomoci moha cennými radami. 
O tom, že oprava se skutečně může 
zdařit, svědčí vybrané ukázky příklad-
né opravy. Potenciální majitel získá  

i tip, jak objekt využívat. Cílem pořa-
du je formou zábavné osvěty vzbudit 
nejen zájem o architektonické dě-
dictví, ale také o konkrétní problémy 
památkové péče. Příběhy lidí, kteří 
náročnou rekonstrukcí památkově 
chráněného objektu prošli, ukazují, že 
to sice vyžaduje hodně energie, peněz 
a nápadů, ale na konci je pocit uspo-
kojení ze záchrany ohrožené památky. 
I těmto lidem, kteří pomáhají památ-
kám, na které státu nezbývají síly  
a rozpočet, je tento cyklus věnován.  
A v neposlední řadě jde o to ukázat, že 
profesionální památkáři mohou maji-
teli takového objektu pomoci cennými 
radami,“ řekl Zdeněk Musil z Národ-
ního památkového ústavu. 

„Smyslem pořadu je objevit ve 
starých památkách jejich genia loci. 
Doufejme, že se to podaří i u projektu, 
který připravuje u Nového Dvora bys-
třická radnice,“ uzavřel natáčecí den 
Rudolf Chudoba.

Šárka Vostrejžová 
Foto: Ondřej Švára 

Před nedávnem vycházel v Bystřicku 
krátký seriál o pitoreskních postavič-
kách z minulosti našeho města. Ne-
skončil pro nedostatek dalších témat. 

V dnešní Cibulkově ulici stával ještě 
koncem padesátých let kouzelný do-
meček. Téměř pohádkový. Štít obráce-
ný do ulice byl ozdoben vyřezávaným 
okřídlím s barevnými velkými skleně-
nými koulemi. Barevné koule byly i na 
plotu malinké předzahrádky s růžemi  
a fuchsiemi, pod dvěma okny plavaly 
na zdi namalované labutě a hlídali pávi. 
Nade dveřmi byly jdoucí hodiny a vše 
bylo ozdobeno jak z perníku vyrobe-

nými ozdobami. Malá okna plná kvě-
tin měla kolem dokola bohatý dekor a 
mezi nimi byl vyobrazen zámek s leto-
počtem a nápisem. Dříve, než se dosta-
neme k záhadnému nápisu, alespoň pár 
slov o majiteli domku. 

Podle historické práce Bohuše 
Schwarzera byl od roku 1874 majitelem 
domku č.p. 73 krejčí Metoděj Svoboda. 
Jeho synu, taktéž Metodějovi, se však 
krejčovské řemeslo zřejmě nelíbilo  
a odešel, tak jako řada tehdejších mla-
dých Bystřičáků, „do světa“. Zde udělal 
kariéru a na odpočinek se vrátil, finanč-
ně zajištěn, domů. Svůj rodný domek 
přikrášlil a vybavil vskutku pohádkově. 
Nejen zvenku, ale i uvnitř. Dokonce 
zde měl, mimo starožitného nábyt-
ku a porcelánu, i bohatě vyřezávaný  
a zlacený oltář. Také svým oblečením 
a vystupováním se stal nepřehlédnutel-
nou figurkou dvacátých a třicátých let 
minulého století našeho města. Psaly  
o něm i tehdejší  brněnské noviny. Cho-
dil zásadně v barevném, stříbrem vyší-
vaném kabátci, krátké kalhoty pod ko-
lena měl doplněné bílými punčochami  
a černými lakovanými polobotkami se 
stříbrnou přezkou. A v ruce nosil „špa-
círku“ s rukojetí ze slonoviny. Zkrátka 
Metýn, jak mu všeobecně mladí a staří 

říkali. Přesto, že se snažil vzezřením 
reprezentovat do zapomnění dějin od-
cházející „modrou krev“, pravidelně 
se účastnil republikánských oslav, ze-
jména připomínky Jana Husa (největší 
prvorepublikový státní svátek) a oslav 
výročí Republiky 28. října. Zejména 
při této příležitosti podle svědectví pa-
mětníků neopomněl svým typickým 
huhňavým hlasem poděkovat svým 
bystřickým kamarádům, kteří padli  
v 1. světové válce. Svůj proslov prý 
končil slovy: „Ať žijí padlí vojíni!“ 

Jen vyobrazení neznámého zámku  
a nápisu na vybledlé fotografii dokládá, 
že sám na frontách světové války ne-
bojoval.  Bylo zde totiž uvedeno: OD 
1915 – 1925 BYL JSEM V TOMTO 
ZÁMKU KOMORNÍKEM. Na začát-
ku 50.let byl už Metýn stařečkem, který 
nad opadávajícími ozdobami domku, 
kterým občas pomohli i místní kluci, 
vzpomínal na dobu své komornické 
slávy. Kde to bylo, dnes už asi nikdo 
neví. Pouze erb nad vyobrazením nám 
může záhadu poodhalit. V šikmém 
pruhu přes střed erbu jsou tři šesticípé 
hvězdy; v levé horní části je ryba, v pra-
vé dolní části kotva (harpuna?). Barvy 
nejsou identifikovatelné. Také prý ještě 
v Bystřici existuje onen zřejmě barokní 

oltář, možná je to ten Františka Josefa 
Hamba, který zmizel z farního kostela.  
Pomůže někdo? 

V současné době máme v muzeu 
převedeno do digitální podoby  kolem 
600 starých fotografií. Celá řada z nich, 
zejména z první poloviny minulého 
století, po počítačové úpravě a zvět-
šení vypráví o řadě drobných záhad  
a nejasností ze života našeho města, 
které pomalu mizí v zapomnění. Víme, 
a jednotlivci to nošením starých fotek 
dokazují, že v krabicích po rodičích 
a prarodičích se najde ještě nejedno 
překvapení. Na oplátku za zapůjčení k 
reprodukci si dotyčný odnese elektro-
nickou podobu starých záběrů města 
podle svého výběru.

Doplnění k předešlé části o cyrilo-
metodějském sousoší. Pan Schwarzer 
se o jeho umístění zmiňuje ve dvou 
svých rukopisech. Informaci, kterou 
jsem použil, jsem čerpal z jeho 9. dílu 
„Ze staré Bystřice“ Farní kostele sv. 
Vavřince (datováno 1984), kde podrob-
ně popisuje okolnosti pořízení sousoší, 
avšak nezná původní místo umístění.  
V jiné práci (jde o přehled nejrůznějších 
historických zajímavostí, nedatováno) 
umístění před  kostelem uvádí bez ja-
kýchkoliv dalších podrobností. 

Záhady starých fotografií III.                      Ať žijí padlí vojíni!!

MÓDNÍ PŘEHLÍDKY NA POKRAČOVÁNÍ
O retronávrat do 50. let 20. století se pokusily Hana Baxantová  

a Monika Matušková, autorky akce, která se skládala z módní přehlídky, 
výstavy dokumentů i dobových předmětů, hudby a filmového předsta-
vení. Vernisáž proběhla 21. srpna 2009 v Městském muzeu v Bystřici  
a největší ohlas měla módní přehlídka na terase muzea. Že se nejednalo 
o ojedinělou akci, dokládá nová pozvánka.

Paní Hana Baxantová a její HB studio zve všechny zájemce na módní 
přehlídku „ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“, která se uskuteční 24. října 
2009 od 17.00 ve velkém sále Kulturního domu v Bystřici n. P. Přehlídku 
moderuje Renata Růžová, líčení obstará Mary Key a účesy Hana Hair. 
Vstupné činí 100.- Kč a lístky zakoupíte v HB studiu u paní Baxantové,  
v TIC Bystřice, v kulturním domě a v DNR Coputer.                             -HJ-
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Texty z Vysočiny a o Vysočině
ANTONÍN  SOVA 
    (1864 – 1928)

Básník i prozaik, jenž poznamenal 
vývoj české moderní lyriky. V jeho 
prvních sbírkách se objevují žánrové 
výjevy, ale postupně převažuje přírod-
ní a reflexivní lyrika. Brzy převládá 

symbolizmus, verše jsou plné intimních nálad, snů, ale nechybí ani erotický 
pesimismus a sociální motivy.

Ze sbírek uveďme Realistické sloky (1890), Květy intimních nálad 
(1891), Z mého kraje (1892), Soucit a vzdor (1894), Zlomená duše 
(1896), Vybouřené smutky (1897).

Ke konci života se vrátil do Pacova a těžce nemocen hledal právě tady 
bezpečí, klid a jistotu. Vznikla tu i jeho poslední sbírka „Drsná láska“,  
v níž se vyznal ze své lásky k rodišti. Sovovy verše zhudebnili např. 
Vítězslav Novák, J. B. Foerster, Josef Suk, Jaroslav Křička, Jindřich Jin-
dřich, B. Vomáčka, J. Novotný ad.

KRAJINA ČESKOMORAVSKÉHO POHOŘÍ

Je drsný horský kraj. V něm roztroušeny 
se za lesy tam choulí drobné vísky.
Žhne pozdní léto v obzor vybělený
Strom zřídka v poli. Jalovec jen, lísky 
tu na hřebenech kopců obzor střeží, 
a pak… jdou nekonečné panské lány.
Je silnice až na mlat ztvrdlá, běží 
blíž chalup s ploty, jež ční zpřelámány.
V neklidu výšin brázdí temnou vodu 
všudypřítomný vítr, fičí, sténá.
A modloslužebnicky ku východu 
jeřábů alej zdá se nakloněna.

připravil -hj-

Městská knihovna informuje
V průběhu měsíce srpna zaevidovala městská knihov-
na celkem 102 nových svazků knih, z nichž nabízíme 
našim čtenářům tento malý výběr.

Knihy pro dospělé:
Ilustrovaná encyklopedie odívání
Údolí, soutěsky a kaňony v Čechách, na Moravě, 
  ve Slezsku
Attarová Julie Než přijde konec prázdnin
Bubílková Zuzana Politická záchytka aneb S politiky 
  do němoty
Cílek Roman Letopisy zločinu
Connolly John Zabijáci
Čermáková Barb. Ozeleněné střechy
Dvořáková Petra Já jsem hlad
Formánek Josef Prsatý muž a zloděj příběhů
Grogan John Zlobiví psi si užijí více legrace
Grosman Ladislav Obchod na korze
Hofhanzlová Judita Atopický ekzém
Horáková Šárka Jiřina Štěpničková – herečka v pasti
Ježek Zdeněk Orchideje od A do Z
Kurth Hanns Lexikon snových symbolů
Lasica Milan Jenže já jsem komik
Lukšů David Stanislav Konopásek
Matthews Owen Stalinovy děti
Pánková Jana Batika tie-dye
Pawlowská Halina Když sob se ženou snídá
Polívková Alena Jak být in v písemném projevu
Reinerová Lenka Lodní lístek
Spurný Joža Psychologie násilí
Tomkins Stephen Stručné dějiny křesťanství

Knihy pro mládež:
Bořek Stavitel Příběhy ze slunečnicového údolí
Vogel Maja von Tanec čarodějnic
Wilson Jacqueline Holka na hlídání

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376,  Mobil: 723 521 892,  Fax: 566 551 590 

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

Další akcí našeho projektu  s názvem „Knihovna otevře-
ná všem“ budou dvě dopolední představení LISTOVÁNÍ. 
Scénické čtení knihy Jiřího Kahouna „Příhody včelích 
medvídků“ je určené pro děti 2. ročníků základních škol 
a uskuteční se ve středu 30. září 2009. Díky hercům profe-
sionálních divadel mohou děti poznávat knihu více smysly. 

Akce se realizuje za finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR.

„Na Vysočině se ještě chodit nezapo-
mnělo“ těmito slovy ukončila lektorka 
RNDr. Hana Lepková první výšlap Let-
ní školy nordic walkingu v Bystřici nad 
Pernštejnem. Výuka nordic walkingu se 
uskutečnila v úterý 8. září 2009 a přes-
tože účast byla menší, než jsme předpo-
kládali,  všichni „chodci“ byli nadmíru 
spokojeni. Další výpravu pod odborným 
vedením paní doktorky Lepkové bude 
realizovat městská knihovna na jaře 
příštího roku. Přidejte se k nám!

V rámci týdne sociálních služeb, který 
vyhlásilo MPSV, se centrum pro zdra-
votně postižené ve Žďáře n. S. připojuje 
prezentací sociálního poradenství a půj-
čovny kompenzačních pomůcek.

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který 
se uskuteční 7. října od 9.00 - 17.00 hod. CZP 
najdete v budově Hasičské vzájemné pojišťov-
ny, Komenského 1, Žďár n. S. Naše kancelář 
sídlí v 6. patře. V budově jsou dva výtahy. 
Vstup do budovy je přístupný pro vozíčkáře. 

Posláním Centra je prostřednictvím posky-
tovaných služeb zvyšovat informovanost osob 
se zdravotním postižením, podporovat jejich 
nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke 
zvýšení či udržení kvality života. 

Poskytované služby:
	Základní a odborné sociální poradenství - infor-
mace o příspěvcích a dávkách státní sociální pod-
pory pro osoby se zdravotním postižením .
	Pomoc při výběru vhodné kompenzační 
pomůcky a informace o postupu k jejímu získání.
	Informace o slevách pro osoby se zdravotním 
postižením – např. slevy na telefon, plyn, …
	Individuální pomoc-poskytování individuál-
ních rad,  pomoc při sepisování různých písem-
ností, vyjednávání v zájmu klienta.  
	Terénní a kontaktní práce – předcházení krizí 
a zhoršení kvality života zejména u osamělých 
zdrav. postižených osob v místě jejich bydliště, 
popřípadě v místě poskytovaných služeb. 
	Poskytování informací o dalších neziskových 
organizacích
	Půjčovna časopisů a publikací  (např. Vozíčkář, 
Vozka,Gong,  Roska, aj.)
	Půjčovna kompenzačních a rehabil. pomůcek  

tÝDen sociálnícH sluŽeb 
2009týden knihoven – 13. ročník

V letošním roce proběhne tato 
celorepubliková akce ve dnech

5. - 11. října 2009
Městská knihovna se zapojí těmito akcemi 

pro čtenáře:

•  celý týden bude registrace 
 nových členů zdarma
•  čtenářská amnestie – prominutí 
 poplatků za upomínky 
•  30 minut internetu denně 
 zdarma pro všechny uživatele



Před třemi lety zemřel Jiří 
Mikulecký, jeden ze spoluza-
kladatelů závodního basketbalu 
na Bystřicku. Ten se hrál nej-
dříve ve Štěpánově, pak v Ne-
dvědici a dnes tradice pokračuje  
v Bystřici. Jirkovi kamarádi se 
už potřetí sešli na memoriálu 
svého spoluhráče i trenéra, ten-
tokrát v sobotu 12. září 2009. 
Vzpomínali postupně na hřbi-
tově, v tělocvičně a v penzionu 
Barborka v Nedvědici.

Jirka by měl ze svých svěřenců určitě stále radost, vždyť na 
jeho počest se pod koši utkali třeba trenér špičkových spor-
tovců, profesor gymnázia, spisovatel, lékárník či starosta Ne-
dvědice. Dresy se těmto hráčům za poslední léta trochu sra-
zily, chuť do hry však zůstává. Vítězná čtveřice P. Punčochář, 
H. Jurman, B. Vítkovič a P. Čermák jen silou vůle porazila 
výborně střílející domácí borce. Skóre 121:102 napovídá, že v ofenzívě problém 
nebyl a snímek dokládá, že ukazatel skóre ani nestačil…                -HJ-, foto: -EŠ-

ŠKOLSTVÍ, SPORT
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První srpnový víkend byl v Bystřici 
doslova rájem pro fotbalové brankáře. 
Na místním stadionu na Lužánkách se 
pod vedením bývalých profesionálních 
gólmanů Petra Kostelníka a Marka 
Jusky zrealizoval dlouho očekávaný 
projekt. Zavítala sem totiž v republice 
známá Brankářská škola Petra Kouby. 

„Myšlenka byla jasná. Fotbal jde 
dopředu a společně s ním i gólmanské 
řemeslo. Trenéři sice mají stále nové 
poznatky jak lépe připravovat hráče do 
pole, brankářům ale moderní průprava 
chybí. Nové metody totiž nejsou moc 
dostupné. Mladí kluci musí jít s dobou, 
pokud se chtějí zlepšovat. Brankářská 
škola mi přišla jako ideální příležitost,“ 
vysvětluje organizátor celé akce, mimo-
chodem brankář bystřických mužů, 
Pavel Trávníček. 

Dvoudenního kempu se mohli 
zúčastnit gólmani do 18 let. Nakonec se 
jich na skvěle připraveném bystřickém 

Brankářská škola Petra Kouby bude novou bystřickou tradicí

trávníku sešlo 17. 
„Kluci si určitě odnesli spoustu 

zážitků. Včetně mně. Tréninkové dáv-
ky jsem totiž absolvoval společně s 
nimi a přiznám se, že to nebylo nic jed-
noduchého. Pořádně jsem se zapotil,“ 
usmívá se Trávníček.

Vždyť nahlédněte sami, kolik toho 
svým dočasným svěřencům trenéři 
Juska s Kostelníkem naordinovali.  

V sobotním dopoledni se věnovali chy-
tání míče ve stoje a poziční hře. Po obě-
dě přišlo na řadu chytání míče v pádu  
a řešení situací jeden na jednoho. Chvíli 
poté přišel na řadu strečink, kompen-
zační cvičení a na závěr vířivka. 

Od 18.00 se pak v restauraci Haren-
da uskutečnil seminář pro trenéry. 

Neděli začal dopolední trénink 
postřehu a obratnosti. Po poledni se 

mladí gólmani usadili k videu a besedě 
obou trenérů. Odpoledne přišel na řadu 
trénink na centrované míče, zakládání 
protiútoků a řešení standardních situací. 
Na závěr pak dostali všichni zúčastnění 
certifikáty o absolvování Brankářské 
školy Petra Kouby. 

„Jediná věc, která mě mrzí je, že se 
kempu nezúčastnili trenéři a brankáři  
z blízkého okolí. Vždyť jeden kluk 
dorazil až ze Slovenska. Vzhledem k 
tomu, že se podobné akce nepořádají 
každý den, je to věc k zamyšlení. Jinak 
mám na kemp jen samé pozitivní vzpo-
mínky. Chtěl bych poděkovat místním 
členům SK, Areálu sportu a restauraci 
Harenda za skvělé podmínky, které 
nám připravili. Už teď můžu slíbit, že 
se příští léto uskuteční další ročník. Do-
konce se jedná už i o zimě. A co víc. 
Svou účast přislíbil i sám Petr Kouba!“ 
navnadil brankáře Trávníček. 

Za SK Pavel Trávníček

Pěknou sobotu 5. září si udělalo 
několik desítek nadšenců, kterým 
bylo více jak 30 let, na novém At-
letickém stadionu Tomáše Dvořáka, 
když se zúčastnili závodu nazvaném  
PRAVDA OVER 30 cUP. 

Na slavnostním nástupu v dobo-
vém dresu se sešlo na 43 mužů a 10 
děvčat, kteří si chtěli vyzkoušet nový 
sportovní stánek a zároveň zavzpo-
mínat a srovnat své výkony ze škol-
ních let v atletických disciplínách 
jako je sprint, skok do dálky, vrh 
koulí, hod do dálky, skok do výšky  
a vytrvalostní běh na 1500 m. 

Ani nepřízeň počasí toho dne neod-
radila účastníky od nebývalých výko-
nů, za které se nemusí stydět. Sportovní 
klání bylo ukončeno netradiční disci-

plínou vypití piva v co 
nejkratším čase, která 
byla určitým osvěže-
ním po celodenní atle-
tické dřině.

 Ti nejlepší byli oce-
něni věcnými cenami, 
které věnovali tito spon-
zoři: Povrchové úpravy 
– Bystřicko, Květiny 
– Aleš Hůrka, p. Fen-
drych – potraviny. 

Velký dík patři všem 
rozhodčím, kteří dbali nad objektivitou 
všech výkonů, pořadatelům, kteří se 
starali o občerstvení závodníků a v ne-
poslední řadě děvčatům u vyhodnoco-
vání výsledků.

Nakonec nezbýva napsat: Za rok zas.
Výsledky do 10 místa:

Muži:
1. M Unzeitig, 2. Jan Dufek, 3. M. Bár- 
ta, 4.V. Jaroš, 5. P. Janík, 6. T. Váně,  
7. M. Neterda, 8. M. Janča, 9. T. Straka,  
10. J. Dufek a M. Liška.
Ženy:
1. A. Koktavá, 2. V. Martincová, 3. 
K. Vejrostová, 4. M. Švestková, 5. H. 
Váně, 6. K. Vojtová, 7. P. Dufková,   
8. P. Nováková, 9. J. Hamerníková,  
10. P. Jakubcová.

Za pořadatele Pavel Janík

Pěkná sportovní sobota

Pozvánka
Na závěr letošní letní turistické sezóny naplánoval orelský turistický 

oddíl svoji poslední vycházku na sobotu 17. října 2009. Její trasa pove-
de do méně známých a málo navštěvovaných, ale přitom neméně zají-
mavých míst okolí našeho města. Sraz účastníků je na náměstí u kašny  
v Bystřici n. P. v 7.30 hod. Zveme všechny milovníky turistiky.

Kučerová M.

MEMORIÁL JIŘÍHO MIKULEcKÉHO

Metoda HD je jedinečná, zábavná a 
především přirozená metoda založená 
na principu, kterým se děti učí svému 
mateřskému jazyku – tedy na opakova-
ném poslechu a pozitivním posilování 
znalostí. Je zcela unikátní a nabízí ná-
vaznou výuku AJ pro děti od 3 měsíců 
do 14 let. HD nabízí celkem 10 ročních 
kurzů AJ pro děti: 8 let mluvené anglič-
tiny pro nemluvňata a mladší děti a 2 

HELEN DORON EARLY ENGLISH  –  Angličtina pro děti od 3 měsíců do 14 let

roky konverzace, čtení a psaní pro starší 
děti. Poskytuje vše, aby dítě hravě ovlá-
dalo angličtinu s přízvukem, gramatikou  
a slovní zásobou tak, jako by to byl jeho 
mateřský jazyk. 

V roce 2006 jsem se stala prvním 
lektorem HD v Královehradeckém kra-
ji. Prošla jsem vstupním, velice tvrdým 
testovacím školením, pak jsem absol-
vovala průběžně další testování, školení 

a navštěvovala jsem rovněž pravidelné 
roční konference a setkání všech lektorů 
konané po celém světě. Pracovala jsem 
v asociaci Cambridgeských škol. Vyu-
čovala jsem NJ, ale převážně AJ – děti, 
žáky, studenty, dospělé, firmy,… v HK, 
Jaroměři a Náchodě, jezdila s dětmi po 
různých jazykových táborech. 

Nejvhodnějším obdobím pro začátek 
výuky cizího jazyka je před 7 rokem ži-
vota dítěte. Výuka cizího jazyka dítěte v 
raném věku stimuluje růst mozku – dítě 
zaměstnává obě mozkové hemisféry, 
což je rovněž důležité pro další učení 

matematiky, fyziky, i pro rozvoj jeho hu-
dební a výtvarné schopnosti,…

Angličtina je vyučována jako celek, 
ne jako překlad rodného jazyka, jedná se 
o velice zábavnou formu výuky, využívá 
velkého množství her a velkou spoustu 
pomůcek, jde o výuku v malých sku-
pinkách dětí (4-8 dětí), jednotlivé kurzy  
a hodiny jsou sestavené s ohledem na 
věk, pozornost dítěte, jeho zájmy,…

Objednejte ukázkovou hodinu zdar-
ma a přijďte si to s ním vyzkoušet i Vy. 
(Kontakt: 723 633 017 nebo 775 633 017)

M. Tučková, Gymnázium Bystřice n. P.

Od roku 1985 si díky Helen Doron, jejím výukovým centrům a nezá-
vislým učitelům osvojily angličtinu již stovky tisíc dětí a nemluvňat 
po celém světě. Lektoři HD jsou speciálně proškolení a certifikovaní 
učitelé angličtiny, vázaní licenčními podmínkami.
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V předchozích vydáních novin 
Bystřicka jsme Vám představili pro-
bíhající třetí ročník výherní a po- 
znávací turistické akce S Vodomi-
lem Zubří zemí 2009, který byl dne 
31.5.2009 slavnostně zahájen a pro 
připomenutí probíhá až do 4. 10. 2009. 
Současně jsme Vám představili jede-
náct turistických cílů. V tomto vydání 
ukončíme naše představování informa-
cemi o posledních dvou cílech - v po- 
řadí dvanáctého a třináctého, které 
můžete v rámci našeho letního puto-
vání navštívit.

Dvanáctý turistický cíl je kostelík 
sv. Michala ve Vítochově.

Vítochovský kostelík sv. Michala je 
jeden z nejstarších dochovaných kos-
telů na Moravě a ční nad obcí Víto-
chov na kopečku v nadmořské výšce 
634, kde jej nemůžete přehlédnout. Je 
to opevněný gotický kostelík z počát-
ku 13. století. Kostel byl částečně ba-
rokně v romantickém duchu upraven. 
Z původního vybavení se dochoval 
kamenný oltář, křtitelnice a zbytky 
gotických fresek. Tamější lokalita je 
opředena mnohými tajemstvími. V 
místech, kde dnes kostelík stojí, se 
kdysi nacházelo pohanské pohřebiště 
a později ještě před vznikem kostelíku 
zde stála dřevěná stavba, zřejmě tak-
též kostel. Pod podlahou kostela bylo 
nalezeno několik desítek lidských 
koster, o nichž se odhaduje, že mo-
hou pocházet z třicetileté války, kdy 
Švédové kostel zapálili. Mohly tedy 
patřit vesničanům, kteří před vojskem 
v opevněném kostelíku hledali útočiš-
tě. Další tajemství zastírá jednu z go- 

Vodomilovy turistické cíle - V. část
tických fresek v interiéru kostela, je-
jíž vyobrazení nápadně připomíná 
hvězdnou oblohu se Zemí z pohledu 
z vesmíru. Vzhledem ke stáří fresek 
(14. stol.) je takový motiv značně za-
rážející. 

Dle legendy tudy v dobách Velké 
Moravy putoval se svou družinou sv. 
Metoděj. Průvod srdečně přijal pán  
z Vítochova, jenž se předtím již mno-
hé o světci a jeho činech doslechl. 
Světcova moudrost na pána zapůso-
bila natolik, že jeho prostřednictvím 
přijal novou víru - křesťanství - a dal 
sebe i svou rodinu pokřtít. Před Me-
todějovým odchodem slíbil, že na 
památku jeho návštěvy nechá vystavět 
kapli a svůj slib brzy skutečně dodr-
žel. Za čas Metoděj znovu zavítal do 
těch končin, spatřil kostelík, vzpomněl 
na slib, který mu tehdy vladyka dal 
a kostelík slavnostně vysvětil. Praví 
se, že dodnes dochovaný mramoro-
vý oltář a křtitelnice pocházejí právě  
z těchto časů a tedy svatého Metoděje 
pamatují.

Posledním třináctým cílem je 
Infokiosek u firmy GEAM Dolní 
Rožínka. 

Neobvyklým turistickým cílem let-
ní poznávací akce, který znáte z loň- 
ského roku, se stalo zřízené infor-
mační místo u Chemické úpravny 
uranové rudy OZ GEAM, státního 
podniku DIAMO. Informační panely  
a malá výstavka, instalované závo-
dem, seznamuje návštěvníky s histo-
rií těžby uranu na Bystřicku, s tech-
nologií těžby i úpravy rudy a jejím 
následným využitím. Dají odpověď 
na dotazy, které turistu pohybujícího 
se Bystřickem napadají při shlédnutí 
provozních objektů závodu, tvořících 
na mnoha místech nepřehlédnutelné 
a působivé dominanty v krajině. 
Vstřícnost OZ GEAM a s.p. DIA-

MO k veřejnosti, která dala vznik-
nout informačnímu místu v Dolní 
Rožínce, koresponduje s koncepcí 
organizátorů letní turistické pozná-
vací a výherní akce „S Vodomilem 
Zubří zemí“, která si klade za cíl se-
známit návštěvníky Bystřicka nejen 
s památkami, krásami přírody a zají-
mavostmi, ale i s důležitými podniky 
mikroregionu. 

Tímto třináctým a posledním cí-
lem třetího ročníku výherní a pozná-
vací turistické akce uzavíráme ma-
lého průvodce, ve kterém se samo-
statně představila všechna návštěvní 

místa. Pevně doufáme, že Vás místa 
zaujala a při svých výletech za krá-
sami a zajímavostmi Bystřicka je 
navštívíte spolu s naším Vodomilem. 
Legitimace a podrobnější informace 
jsou stále k dispozici na jednotlivých 
kontaktních místech, v Turistickém 
informačním centru v Bystřici n.P.  
i na webových stránkách www.byst-
ricko.cz. Pokud Vás tato místa zauja-
la ještě na poslední chvíli, můžete se 
do 4. října 2009 akce zúčastnit. Pak 
putování s Vodomilem končí.

B. Slaná, Mikroregion Bystřicko
zdroj: jednotlivé turistické cíle

Pod turistickým cílem č. 13 – Plnění vozů rudou pod dobývkou

Turistický cíl č. 12 – Kostelík sv. Michala ve Vítochově    Foto: Hynek Jurman

V nitru přehrady
V červnovém čísle „Bystřicka“ 

byli zveřejněni výherci soutěže 
v poznávání rybníků v místním  
regionu, jejichž snímky byly uvedeny 
v předcházejících číslech. Jednou  
z výher byla exkurze do nitra Vírské 
přehradní nádrže. Ta se uskutečnila 
v sobotu 5. září. Na hrázi nás přivítal 
hrázný p. A. Hájek, který při prohlídce 
průběžně podával kvalifikovaný a 
zasvěcený komentář týkající se jak 
historie, tak i současnosti vodního 
díla.  Účastníci si prohlédli přehradní 
hráz, prošli jejími vnitřními chodbami i schodišti, seznámili se s provozním 
vybavením a navštívíli pomocné prostory i elektrárnu. Celá exkurze proběhla 
v pohodě a k plné spokojenosti účastníků.

R. Zamazal

Ještě nemáte naši novou brožuru 
„Sedm divů Bystřicka“? Olympij-
ský medailista, světový rekordman 
a trojnásobný mistr světa Tomáš 
Dvořák ji už prostudoval. A kde ji 
seženete vy? Přece v Turistickém 
informačním centru, Masarykovo 
nám. 1, Bystřice n.P. Foto: -HJ-

DVOŘÁK JI UŽ ČETL!
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V pondělí dne 7. září 2009 v od-
poledních hodinách přivítali zástupci 
Mikroregionu Bystřicko vzácnou ná-
vštěvu. Byla jimi zahraniční výprava  
z partnerské družební oblasti ze Sloven-
ska ze Zväzu miest a obcí Vranovského 
regiónu. Delegace byla sestavena ze 
starostky a starostů jednotlivých obcí 
slovenského regionu - Dlhé Klčovo, 
Sačurov, Vechec, Kladzany, Vyšný Ka-
zimír, Štefanovce, Tovarné, Benkovce, 
Čičava, Holčíkovce, Jasenovce. 

Toto dlouholeté mezinárodní setká-
vání starostů probíhá každoročně stří-
davě na území Bystřicka a na území 
Vranovska. Letos připadlo tedy pořádá-
ní na náš Mikroregion. V rámci návštěv 
jsou zástupcům jednotlivých obcí před-
stavovány uskutečněné či připravované 
projekty jejich kolegů, deklaruje se 
navázání vzájemné spolupráce v oblas-
ti sportovní a kulturní, dále v oblasti 
školství, neziskových organizací a pod-
nikání či přímo navázání jednotlivých 
partnerství mezi samotnými obcemi.

V této souvislosti bylo uspořádáno  
i letošní setkání v Mikroregionu Bys-
třicko. Zahraniční delegace absolvo-
vala více jak 550 km dlouhou cestu, 
aby se mohla akce zúčastnit. Přivítání 
proběhlo v areálu Westernového měs-
tečka, kde bylo připraveno příjemné 
ubytování v hotelu Colorado Grand. 
Poté, co se hosté ubytovali a částeč-
ně občerstvili, byla pro ně připravena 
prohlídka místního přírodního koupa-
liště. Majitel Šiklova mlýna pan Libor 
Šikl velmi podrobně vysvětlil princip  
a způsob biologického čistění včetně 
finančního zatížení nově vybudované-
ho přírodního koupaliště. 

Po prohlídce se delegace vydala pří-
mo do Westernového městečka, kde 
bylo připraveno v místním Saloonu 
slavnostní zahájení. Všechny přítomné 
přivítal předseda Mikroregionu Bys-
třicko pan Augustin Holý a potom 
předal slovo svému slovenskému ko-

Družební návštěva ze slovenského 
Vranovského regionu

legovi předsedovi Zväzu miest a obcí 
Vranovského regiónu panu Andrejovi 
Kulikovi. Pan Kulik ve svém  proslovu 
projevil potěšení nad dalším setkáním, 
které určitě přinese všem zúčastně-
ným nové poznatky a navázání dal-
ších možných aktivit a spoluprací. Po 
oficiálním při-
vítání bylo 
pro přítomné 
přichystáno 
bohaté občer-
stvení a poté se 
dostali ke slo-
vu i muzikanti 
ze Slovenska. 
Všichni si v 
doprovodu 
harmoniky 
rádi zazpívali 
známé slo-
venské i čes-
ké písničky. 
Příjemné po-
sezení trvalo 
do pozdních 
večerních ho-
din, kdy se po 
náročném dni 
jeho účastníci 
v dobré náladě rozcházeli.

V úterý dopoledne se hosté zúčast-
nili dle připraveného programu slav-
nostního otevření Sportovního areálu 
Tomáše Dvořáka v Bystřici nad Pern-
štejnem a poté i otevření Ekopavilonu 
u Základní školy, ul. Nádražní, v rámci 
projektu Bystřická zastavení. Obě jsou 
spolufinancována z evropských fondů. 
Starostové ze Slovenska si v průbě-
hu dopoledne vyměňovali zkušenosti  
a probírali problematiku školství i 
sportu v prostorách školy s místními 
pedagogy a zástupci z oblasti sportu. 

Po společném slavnostním obědě, kte-
rý byl připraven v restauraci Harenda  
v Bystřici n. Pern., následovala prohlíd-
ka kostela sv. Václava ve Zvoli, dále v 
obci Dalečín nově vybudovaného hřiště 
a rekonstrukce veřejného prostranství 
taktéž spolufinancovaných z evrop-

ských fondů. 
Poté odjela 
delegace na 
exkurzi zálož-
ního centrál-
ního skladu 
j a d e r n é h o 
odpadu v lo- 
kalitě Skal-
ka. Při velmi 
poutavém a 
n á z o r n é m 
v y p r á v ě n í 
průvodce Ing. 
Jiřího Doub-
ravského pro-
cházeli hosté 
vybudovanou 
h l u b i n n o u 
štolou, kde si 
názorně moh-
li vyzkoušet 
náročný pobyt 

pracovníků v podzemí. Velmi chladné 
prostředí jaderného úložiště naši dele-
gaci naladilo na další, již v příjemněj-
ším prostředí nachystané setkání v obci 
Střítež. Zde si prohlédli starou i novo-
dobou hasičskou techniku SDH Střítež 
a dokonce byli i svědky předvedení 
hasičského zásahu pomocí hasičské 
stříkačky z minulého století. Na obec-
ním úřadě si při výborně přichystaném 
občerstvení a malém kulturním před-
stavení připraveném místními obyva-
teli, všichni pohovořili o problematice 
malých obcí a financování různých 

projektů na obnovu a zlepšení života na 
venkově. Také i zde se dostali ke slovu 
muzikanti, kteří toto krásné setkání se 
střítežskými obyvateli ověnčili společ-
ně zazpívanými písněmi. Ve večerních 
hodinách následoval návrat do místa 
ubytování, kde ještě byla pro hosty 
připravena večeře. Úterní večerní pose-
zení bylo ale poznamenáno náročností 
programu celého dne, takže se část hos-
tů odebrala k odpočinku.

Ve středu po snídani proběhl po-
slední bod připraveného setkání,  
a to návštěva obce Dolní Rožínka. 
Pan starosta ukázal hostům historický 
místní lesopark Templ. Dále si hosté 
zevrubně prohlédli zámeček vybudo-
vaný hraběcím rodem Mitrovských, 
ve kterém sídlí škola a popovídali si  
s dětmi a vyměnili názory a zkušenos-
ti s místními pedagogy. Prohlídkou 
obecního úřadu, poté i zde podávaným 
obědem jsme se všichni v přátelské 
náladě rozloučili. K našemu uspoko-
jení si všichni aktivně prožité tři dny 
v našem Mikroregionu pochvalova-
li. Byli mile překvapeni soudržností 
obyvatel v malých obcích, neboť v je- 
jich regionu je problematika soužití 
určitých skupin obyvatelstva v někte-
rých případech velmi špatně řešitelná. 
Myslím si, že je dobré udržovat aktivi-
ty, v rámci kterých se mohou potkávat 
nejen zástupci místních samospráv, ale 
i jednotliví občané partnerských států. 
Jsou tudíž přínosem pro obě strany 
nejen v předávání si zkušeností, ale  
i v navázání dalších přátelství a pozná-
vání života v jednotlivých zemích. 

Chtěla bych touto cestou srdečně 
a velice poděkovat za pomoc všem 
starostům obcí našeho Mikroregionu  
i jejich obyvatel, kteří ochotně pomá-
hali a připravovali toto setkání, našli si 
místo ve svém volném čase a zajistili 
vše potřebné, aby mohlo toto partner-
ské setkání bez problémů proběhnout.

Blanka Slaná, Mikroregion Bystřicko

Zubní pohotovost září – říjen 2009Velmi nás potěšilo, že…
… několik  žáků naší školy T.G.Masaryka obdrželo významná oce-
nění od společnosti Scio, která mimo jiné již od roku 1996 celostátně 
zjišťuje a hodnotí výsledky vzdělávání  v oblasti českého školství.
V loňském školním roce se žáci 5. a 8. ročníků tohoto testování 
zúčastnili. Jejich vědomosti a dovednosti byly srovnávány například 
v cizích jazycích, matematice, v českém jazyce, atd.
Oceněni  v rámci kraje Vysočina byli:
Václav Loub za třetí, Tomáš Krejčí za druhý a Vlastimil Jílek za nej-
lepší výsledek z německého jazyka, Václav Loub a Vojtěch Kozáček 
za třetí a Pavlína Zichová za druhý nejlepší výsledek v testu klíčové 
kompetence občanské a pracovní, Pavla Zichová ještě za třetí nejlep-
ší výsledek v testu z anglického jazyka. Martina Pechová za druhý 
nejlepší výsledek v testu klíčové kompetence k učení a řešení problé-
mů, Petr Klanica za nejlepší výsledek v testu obecných a studijních 
předpokladů a testu z matematiky a Viktória Kőnigová za nejlepší 
výsledek v testu z českého jazyka. Je samozřejmé, že se z úspěchů 
a ocenění neradovali jenom samotní žáci se svými rodiči, ale i jejich 
vyučující.
I v letošním školním roce si budou moci žáci 5. a 9. ročníků poměřit 
a srovnat své schopnosti a vědomosti v obdobných testech společ-
nosti Scio. 

Libuše Zabilová
ZŠ T. G. Masaryka 

 28.  9. MUDr. Věra Prášková, Dolní Rožínka
   3.10. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Mor.
   4.10. MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
 10.10. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár nad Sázavou
 11.10. MUDr. Stanislav Voborný, Osová Bitýška 130
 17.10. MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko
 18.10. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
 24.10. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice
 25.10. MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí
 28.10. MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na M.
 31.10. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice nad Pernšt.

Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod

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

NON STOP POHOTOVOST

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

•  VÝUKA I DOUČOVÁNÍ – ZŠ, SŠ – Nj, Rj, Aj – ve Smrčku.  
 Jednotlivci – děti, studenti i dospělí. ÚŘEDNÍ OVĚŘOVÁNÍ A 

TLUMOČENÍ Rj, Nj. Kontakt: 723 800 537 nebo jazykovavyuka@
seznam.cz.

•  BANKOVNÍ, nebankovní půjčky, fin. poradenství, pojištění. Tel.: 
737 450 676, 721 234 511

•  HLEDÁM pamětníky, býv. pracovníky na výstavbě, provozu a 
likvidaci lanovky Bystřice - Vír. Prosím o zapůjčení fotografií k této 
lanovce. Tel.: 608 379 118

•  PRODÁM družstevní byt 2+1 v Rozsochách po celkové 
rekonstrukci: nové rozvody elektřiny, vody, plynu, odpadu, ústřední 
topení, plovoucí podlahy, koupelna atd. Volat po 18.00 hodině. 
Mobil: 733 261 994.

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

•  PODNIKÁNÍ: www.vydelekzdomu.cz
•  HUBNUTÍ: www.zdravehubnout.cz
•  LEGALIZAcE studní, posudky. Tel.: 604 486 086
•  „Práce doma. www.jobdoma.cz“
•  HLEDÁME brigádníky na rozvoz knih s vlastním autem. Tel.: 739 

067 695. Vhodné i pro důchodce.
• POTŘEBUJETE peníze? Chcete půjčit? Mohu Vám pomoci. 

Rychlé a solidní jednání. Inf.: 774 400 859.
• VYMěNÍM byt 2+1 v ul. Tyršova za větší v Bystřici a okolí.  Tel.: 

737 427 501
• KOUPÍM byt nebo dům 3-4+1 v dobrém stavu v Bystřici a okolí do 

20km. Tel.: 737 427 501
• Hledám nájemce na garáž. Sídl. I. Tel.: 602 505 655

Celosvětová hospodářská krize 
zasáhla svými důsledky i do Bystři-
ce nad Pernštejnem. Také největší 
zaměstnavatel Bystřicka - výrobce 
utahovacího nářadí firma Wera Werk 
s.r.o., pociťuje pokles obratu. Hovořili 
jsme s vedením společnosti.

Jak vypadá situace firmy zhruba 
rok po vypuknutí krize?

„Do konce roku 2008 běžel odbyt 
výborně, protože jsme v minulém roce 
vedle našeho standardního výrobního 
programu uvedli na trh i velmi zajíma-
vé novinky. Pokles celosvětového hos-
podářství nás pak plně zasáhl začátkem 
roku 2009. U nás, jakožto u výrobce 
a dodavatele profesionálního nářadí, 
se přímo promítá současná špatná si-
tuace průmyslu a stavebnictví. Také 
obchodníci s nářadím snižují svoje zá-
soby. Proto jsme museli v posledních 
měsících omezit v naší firmě výrobu,“ 
vysvětluje Dipl.-Ing. Martin Broich, 
generální ředitel společnosti. „Nižší ob-
jem práce jsme z velké části kompen-
zovali dovolenou a také díky institutu 
částečné zaměstnanosti, kdy na základě 
povolení úřadu práce jsou zaměstnan-
ci podle potřeby provozu některý den  
v měsíci doma s 60%-ní náhradou 
mzdy. Přesto jsme se bohužel nevyhnu-

Wera Werk s.r.o. investuje v bystřici nad pernštejnem 
do své budoucnosti

li tomu, že jsme řadě našich zaměstnan-
ců nemohli dále prodloužit smlouvu na 
dobu určitou a několika zaměstnancům 
jsme museli dát výpověď z organizač-
ních důvodů,“ říká personální ředitelka 
JUDr. Martina Peňázová. „Vycházíme 
z toho, že současný počet zaměstnanců 
340 je nyní stabilizovaný.“ Finanční ře-
ditel Ing. David Zeman doplňuje: „Situ-
ace na trhu utahovacího nářadí se prav-
děpodobně bude zlepšovat. Počítáme 
pro příští rok s nárůstem obratu o cca 
10% oproti roku 2009. Díky úsporným 
opatřením ve všech oblastech a zvýšení 
objemu objednávek očekáváme, že rok 
2010 bude pro Weru opět pozitivní.“

Budete v příštím roce opět přijímat 
nové zaměstnance?

M. Broich: „Nejdříve se musí-
me postarat o to, aby naši současní 
zaměstnanci měli zase dostatek práce. 
Jakmile se zvýší množství zakázek, 
budeme samozřejmě rádi, když bude-
me moci znovu přijímat zaměstnance, 
kteří už u nás pracovali.“

Existují ve firmě Wera záměry 
opustit se svou výrobou provoz  
v Bystřici?

M. Broich: „Neplánujeme pře-

místit naši firmu pryč z Bystřice, a to 
ani žádnou její část. Právě naopak. 
Stahujeme do našeho závodu práce, 
které jsme doposud nakupovali jako 
externí kooperaci u našich dodavatelů. 
Proto jsme v minulém měsíci koupili 
tři nové CNC soustruhy. Do konce 
roku dostaneme ještě nový balící stroj, 
který nám umožní realizovat dodávky 
pro nové zákazníky. Pro zlepšení na-
šich vnitropodnikových procesů jsme 
na začátku roku realizovali přístavbu 
části haly na straně u nádraží. V mi-
nulém roce jsme plánovali i přístavbu 
velké výrobní haly a na začátku tohoto 
roku jsme získali pro tuto stavbu i sta-
vební povolení. Kvůli krizi nebudeme 
však toto rozšíření nyní realizovat. Ale 
i na tom je zřejmé, jak je pro společ-
nost Wera provoz v Bystřici důležitý.“ 
D. Zeman: „V uplynulých letech jsme 
zaměstnali ve firmě Wera Werk ce-
lou řadu kvalifikovaných pracovníků.  
V naší výrobě máme mnoho různoro-
dých pracovišť, kde se po často velmi 
dlouhé době zapracování mnozí za-
městnanci stávají specialisty. Takto se 
nám podařilo v uplynulých 13-ti le-
tech dát dohromady úspěšný tým, kte-
rý je schopen zajistit špičkovou kvalitu 
našich výrobků, kterou je značka Wera 
známá po celém světě. Tuto výhodu 
nechceme ztratit.“

Jaké jsou Vaše plány pro rok 
2010?

M. Broich: „Začátkem roku 2010 
se znovu koná pro nás velice důležitý 
veletrh nářadí v Kolíně nad Rýnem. 
Chceme zde znovu potvrdit naši po-
zici předního inovátora segmentu 
ručního utahovacího nářadí a před-
stavíme tedy některé novinky. Vedle 
toho začínají přinášet první ovoce 
naše odbytové aktivity v USA. Oče-
kávám tedy nárůst práce pro naši 
firmu. V kovovýrobě budeme dále 
pokračovat v modernizaci našeho 
strojového vybavení. Projekty zlep-
šování vnitřních procesů, do kterých 
jsme investovali hodně času a úsilí  
v období poklesu výroby, budou také 
dále pokračovat s cílem zvyšování 
produktivity práce. Další projekty 
jsou ve fázi intenzivních příprav a bu-
deme o nich informovat v momentě, 
kdy budou aktuální.“

D. Zeman: „Rok 2010 nebude zřej-
mě srovnatelný s výbornými léty 2007 
a 2008. Podle mého názoru se ale situ-
ace nyní stabilizovala a v příštím roce 
očekávám opět pozitivní trend.“

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
Vám a Vašim zaměstnancům hodně 
úspěchů.

Výherní poznávací akce už jen do 4. října

Už jen do 4. října 2009 se můžete zú-
častnit poznávací akce „S Vodomilem 
Zubří zemí 2009“ a sbírat razítka či úda-
je do příslušné legitimace.

Každý, kdo splní do 4.10. min. základ-
ní podmínky (vyplněné 4 rubriky) a ode-
šle vyplněnou legitimaci do 31.10.2009, 
získá volnou vstupenku do Westernové-
ho městečka Šiklův mlýn. Každý, kdo 
vyplní min. 7 rubrik, vyhrává plavenku 

do krytého bazénu v Areálu sportu v Bystřici n.P. A současně také 
může být jedním ze šesti vylosovaných získávajícím hlavní vý-
hru (víkendový pobyt, sfárání do hlub. dolu aj.). Podmínky akce 
jsou na jednotlivých kontaktních místech, v TIC Bystřice n.P. a na 
www.bystricko.cz.
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Dodávky betonových smìsí z vlastní betonárny v Bystøici nad Pernštejnem
pro velké i drobné odbìratele (vlastní doprava autodomíchávaèi, èerpadla betonu)

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb

Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 1

593 01  Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 532
fax: 566 520 953

e-mail: info@bystricenp.cz
web: http://info.bystricenp.cz

Nabízíme:
turistické informace o Bystřici n. P. 

a mikroregionu Bystřicko,
prospekty, suvenýry, pohlednice, mapy, 

knihy a další propagační materiály,
příjemné posezení v internetové kavárně

možnost přístupu na veřejný internet
kopírování, skenování, faxování, 

laminování, kroužkovou a hřebenovou 
vazbu
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 www.elektrowin.cz

Vysloužilý nemoderní spotřebič můžete 
zdarma odevzdat prodejci.

Starý spotřebič můžete odevzdat 
zdarma do sběrného dvora.

Nepouštějte se do demontáže spotřebiče, 
může obsahovat látky poškozující zdraví.

Za odložení spotřebiče do kontejneru 
či na černou skládku můžete dostat 

pokutu až do výše 20 000 Kč.

Kde je nejbližší sběrný dvůr, zjistíte 
na obecním úřadě nebo na webu: 
www.elektrowin.cz. Na obecním úřadě 
můžete zjistit i termín mobilního svozu.

GRATULUJEME! 
Pokud dodržujete tyto zásady, nemůžete se 

nikdy dopustit ekologického zločinu!

ZACHÁZENÍ S VYSLOUŽILÝMI 
ELEKTROSPOTŘEBIČI

P R A V I D L A
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nové zimní pneu od

společnosti Michelin

165/70 R 14 722,- Kč

185/60 R 14 875,- Kč

185/65 R 14 875,- Kč

185/65 R 15 909,- Kč

195/65 R 15 960,- Kč

205/55 R 16 1392,- Kč

autobaterie SZNAJDER 

55 Ah – 1153,- Kč

všechny ceny jsou včetně DPH

Traktory Zetor
Proxima 45-60 kW

Proxima Plus  60-74 kW

Proxima Power 60-81 kW

Forterra 66-90 kW

UŘ I. II. III. IV.

Ostatní sortiment
pneumatiky pro osobní a nákladní automobily,

zemědělské a stavební stroje

rotační a žací stroje (Agrostroj Pelhřimov),

spojovací a svařovací materiál,

gufera, traktorové vleky, pluhy,

hadice, klínové řemeny, oleje,

maziva, autokosmetika

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

pneuservisautobaterie 

Sznajder nový

pneumatiky
autobaterie, ložiska,
chladící kapalina ANTIFREEZE


