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Očima zastupitele

Noví zastupitelé se představují
7. Ing. Hicham Nemrah

1. Mohl byste nám o sobě prozra-
dit pár základních informací, jako 
je datum narození či absolvování 
studií?

Narodil jsem se v Sýrii 22. 2. 1961 
ve městě Homs, kde jsem absolvoval 
základní školu a elektrotechnickou 
průmyslovou školu. VŠ vojenskou-
VAAZ jsem vystudoval v Brně.

2. Co byste řekl o své minulosti, 
dětství, místech pobytu atp.? 

Je velice těžké shrnout 46 let života 
do několika vět.

Vyrůstal jsem v odlišném pro-
středí, kde je nejdůležitější rodina 
a životní hodnoty jsou poněkud jiné.
Po skončení VAAZ jsem se vrátil do 
Sýrie a po vojenském výcviku jsem 
byl poslán do války v Libanonu, která 
mě velice poznamenala.

Po revoluci v roce 1989 jsem se 
rozhodl vrátit se s rodinou do Česka, 
kde už žijeme od roku 1990 (šťastně).

3. Jaké jsou Vaše cíle v zastupitelstvu 
města? 

Hlavní priority jsou dvě. První 
je naše mládež, protože bez ní není 
budoucnost ani naděje, a to si musí-
me uvědomit všichni. Proto je naším 
úkolem ji podporovat ve všech smě-
rech a hlavně v pracovních příležitos-
tech.

Druhá priorita jsou vesnice, kte-
ré potřebují spoustu věcí a těžko je 
dostávají.

Hodně času trávím v Domaníně, 
tak vím, o čem mluvím.

4. Můžete nám povědět něco o své 
rodině? 

Jsem ženatý. Mám třiadvacetiletou 
dceru na univerzitě v Pardubicích, 
sedmnáctiletého syna na gymnáziu, 
třináctiletého syna na ZŠ a manželku 
Irenu, ve které mám velkou oporu. 

5. Jak byste formuloval svůj vztah 
k Bystřici? 

Jako každý, kdo se cítí doma. Je to 
můj domov, mám tady rodinu, přá-
tele, kterých si velice vážím a znám 
spoustu fantastických lidí, které rád 
potkávám. Ti lidé byli moje inspirace, 
abych kandidoval do zastupitelstva 
města, abych jim pomohl ze všech sil 
a doufám, že je nikdy nezklamu.

6. Jaké místo ve Vašem volném 
čase zaujímá sport a kolik času 
věnujete jiným aktivitám?

Přiznám se, že sport je moje droga,  
hlavně fotbal, a proto od roku 1996 
trénují mládež v SK Bystřice a přeji

Pokračování na str. 4

Naše město vlastně žádné akcie 
nevlastní, protože bylo německou 
velkofi rmou na základě platných 
českých zákonů vytěsněno a dle 
posudku a rozhodnutí valné hroma-
dy vyplaceno. Výška odškodnění 
činila 3 600,- Kč/akcie, v celkovém 
součtu 19,2 mil. Kč. Tyto peníze 

Jak je to s akciemi firmy E-ON
město obdrželo a má je deponová-
ny na termínovaném účtu. Protože, 
se nám nelíbila výše doplatku za 
akcie, najala radnice (nikoli pan 
Novotný) poradenskou fi rmu, kte-
rá nám doporučila podání něko-
lika žalob na společnost E-ON.
Toto bylo učiněno. Žalobu na 
neplatnost valné hromady jsme 
prohráli u soudu v Českých Budě-
jovicích a zaplatili výlohy soud-
ního řízení ve výši 30 000,- Kč. 
Dále žalujeme u stejného soudu 
výši plnění, kterou nám pora-
denská fi rma doporučila ve výši 
11 500,- Kč. Nikdy tedy nemůžeme

Bystřici navštívil bývalý premiér Jiří ParoubekBystřici navštívil bývalý premiér Jiří Paroubek

Zprava: Jiří Tengler, Karel Černý, Jiří Paroubek, Zdeněk Jičínský, Dag-
mar Zvěřinová, Karel Pačiska, Josef Vojta

Pokračování na str. 4

Ve středu 20. června v odpoledních 
hodinách navštívil Bystřici nad Pern-
štejnem bývalý premiér Jiří Paroubek 
za doprovodu poslance prof. Zdeň-
ka Jičínského. V kanceláři starosty 
města se nejdříve probíraly otázky 
zaměstnanosti v regionu, pokračo-
vání těžby uranové rudy či možnosti 

čerpání dotací z evropských fon-
dů. Jiří Paroubek se zajímal hlavně 
o průmysl v Bystřici, a proto také 
navštívil nový areál Zemědělské a 
dopravní techniky, spol. s. r. o. na 
ulici K Ochozi, kde ho provedl ředi-
tel společnosti Ing. Jiří Tengler.

-bk-

Bystřici navštívil bývalý premiér Jiří Paroubek
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CO SE DĚJE A ZPRÁVY Z MĚSTA

POZVÁNKA 
KULTURNÍ DŮM V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEMKULTURNÍ DŮM V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

VÁS ZVE NA TRADIČNÍVÁS ZVE NA TRADIČNÍ

V A V Ř I N E C K O U  P O U ŤV A V Ř I N E C K O U  P O U Ť
konanou pod záštitou starosty města

P R O G R A M :

Pátek 10. srpna
- hřbitov v Bystřici nad Pernštejnem
  16.00 hodin - Žehnání nové části hřbitova
- výletiště Pod Horou v Bystřici nad Pernštejnem
  20.00 hod. - Pouťová zábava - hraje skupina ANNA ROCK KUŘIM
 Pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Bystřici nad Pernštejnem

Sobota 11. srpna 
- náměstí v Bystřici nad Pernštejnem
  19.00 – 22.00 hod. - Pouťový taneční večer pod pouličním osvětlením
  Reprodukovaná hudba od 70. let až po současnost včetně hudby
   na přání pro všechny věkové kategorie. Uvádí M. Koudelka.  
  Občerstvení zajištěno. 
- Muzeum v Bystřici nad Pernštejnem 
   Výstava prací studentů slévárenské školy, ukázka formování
  a lití kovů. Pořádá Městské Muzeum v Bystřici nad Pernštejnem 
  a Střední průmyslová škola slévárenská v Brně.

Neděle 12. srpna
- náměstí v Bystřici nad Pernštejnem

  10.00 -12.00 hod. - Koncert populární dechové hudby MORAVĚNKA 
  Zpívají: Jarka Kachyňová, Květa Navrátilová, Libor Cupal 
  a Jiří Helán. Spoluúčinkuje humorista Libor Pantůček.

  10.45 hod. - Rytířské klání – Rytíři Země zubra 

  10.00 a 11.30 hod. - Zemanovo dřevěné divadlo Brno – pořady pro děti

  od 13.00 hodin - Přehlídka dechových hudeb
  BOBRŮVANKA z Bobrůvky
  VENKOVSKÁ KAPELA ze Žďáru nad Sázavou
  ZUBERSKÁ ŠESTKA ze Zubří
  BYSTŘICKÁ KAPELA z Bystřice nad Pernštejnem

  od 14.00 hodin - Vystavení motorek s možností svezení dětí
  Pro děti: skákací hrad, projížďky na koních, soutěže s Rytíři 
  Země zubra

- Muzeum v Bystřici nad Pernštejnem
   Výstava prací studentů slévárenské školy, ukázka formování 
 a lití kovů.
  Pořádá Městské Muzeum v Bystřici nad Pernštejnem a Střední prů-
  myslová škola slévárenská v Brně.

Po celý den je zajištěno pro velké i malé bohaté občerstvení, 
prodej pouťového a dalšího zboží na stáncích...

POZVÁNKA 
NA DALEČÍNSKOU POUŤ SV. JAKUBA

PROGRAM: 
27.7. ve 20.00 hod. - pouťová zábava, zahraje skupina BAGR

28.7. ve 20.00 hod. - pouťová zábava, zahraje skupina BOBROVANKA
29.7. ve 20.00 hod. - pouťová zábava, zahraje skupina NADORAZ

Vše provázeno pouťovými atrakcemi.

29.7. 2007 proběhne v prostorách zříceniny hradu v Dalečíně
II. DALEČÍNSKÝ HISTORICKÝ JARMARK

s programem:
jarmark - stará řemesla (ukázky, prodej)

doprovázený koncertem:
- vystoupení trampské skupiny NEREZ BOYS
- vystoupení dívčí rockové kapely BÍLÁ TMA

- recitálem skupiny QUANTI MINORIS
- vystoupení trampské skupiny 52

- alternativní country zahraje NEŠVILSKÝ KRÚŽOK
Jarmark bude probíhat od 10.00 hod., hudební program bude 

zahájen ve 14.00 hod.

Požadujeme:
- praxe v daném oboru, vyučen (není podmínkou)
- dobrý zdravotní stav (fyzicky zdatný)
- časovou fl exibilitu a spolehlivost

Nabízíme: 
- nadstandartní fi nanční ohodnocení 
- zaměstnanecké výhody
- jistotu zaměstnání

Termín nástupu: 
- dohodou 

Bližší informace v sídle fi rmy, případně na tel. 602 759 601 (ing. Kekrt).

TS města a.s., Na Cihelně 469, provozovna K Ochozi 666, 593 01 Bystřice n. P.

přijmou  
zedníky, dlaždiče



Sňatky

23.6. Lenka Štefanovičová

         Michal Korolov

  7.7. Věra Hanáková

         Tomáš Novotný

  7.7. Irena Kučerová

         Milan Lacina

Narození

Duben 2007- oprava
11.4. Jana Velenová 

omlouváme se za chybně uvedené 

jméno dítěte 

Květen 2007
  1.5. Jakub Koutník

  5.5. Jakub Roman

19.5. Natálie Zikušková

Jubilanti

Srpen 2007
Rudolf  Šikula   95 let

Jaroslav Pohanka  85 let

Stanislav Hulák   85 let

Jan Kurfürst   85 let

Vlastimil Brázda  80 let

Božena Koněrzová   75 let

Josef Kinc   70 let

Milada Krábková   70 let

František Koudelka   70 let

Otakar Toman   70 let

Úmrtí

Květen 2007
29.5. Ing. František Mičunek

Červen 2007
20.6. Ladislav Vostrejž

21.6. Stanislav Koktavý

30.6. Milada Schwarzerová

POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKAwww.bystricenp.cz
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

(Změna programu vyhrazena - aktuální znění na www.bystricenp.cz) 

S R P E N  2007 
Datum Název akce Místo Organizátor 

5.7.-
3.8.2007 

Výstava obraz� Vlado Buriana (otev�eno denn� od 
10.00 -17.00 hod.)

Vír – galerie „Na
Bahnech“ Obec Vír 

30.7.-
3.8.2007 

M�stský tábor DDM DDM 

3.8.2007 Tane�ní zábava – hraje Fear Branišov - výletišt�

5.8.-
26.8.2007 

Výstava obraz� Milana Zimmermanna 
(vernisáž 5.8.2007 v 15.00 hod.) 

Vír – galerie „Na
Bahnech“

Obec Vír 

5.8.2007 Výstava fotografií: Lucie Žaloudková
„SV�T MÝMA O�IMA“

M�stské muzeum 
Byst�ice n.P. 

M�stské
muzeum 

6.8.-
10.8.2007 

M�stský tábor DDM DDM 

10.8.2007 P�edpou�ová zábava – hraje Jokers Strážek  
10.8.-
12.8.2007 Vav�inecká pou� (podrobný program viz. str. 2) M�sto Byst�ice n.P. Kulturní d�m

11.8.2007 Tane�ní zábava – hraje Nadoraz Ždánice - výletišt�

12.8.2007 Tradi�ní pou� Strážek  
13.8.-
17.8.2007 

M�stský tábor DDM DDM 

20.8.-
24.8.2007 

M�stský tábor DDM DDM 

24.8.2007 Tane�ní zábava – Melodie rock Trpín Prosetín SDH Prosetín 

24.8.2007 Pou�ová zábava – hraje ANNA rock Rozsochy - Orlovna  

25.8.2007 
54. ro�ník Malého svrateckého maratonu (od 8.30 hod. 
doprovodný program pro d�ti, start ve 14.30 hod.) více na 
www.virvudolisvratky.cz

Vír – u KD TJ Jiskra Vír 

25.8.2008 Maratonská zábava Vír – KD TJ Jiskra Vír 
26.8.2007 Tradi�ní Rozsošská Bartolom�jská pou� Rozsochy  
27.8.-
2.9.2007 

Vírský vánek (festival otev�eného divadla), více na 
www.virvudolisvratky.cz Vír - KD Obec Vír a o.s. 

MIRET

Slavnostní otevření Vírského mlýnku se posouvá z 28.7.2007 na září 2007 /konkrétní termín bude upřesněn/.

• Rada města schvaluje v souladu 
s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích 
uzavření Smlouvy o poskytnutí pod-
pory na realizaci akce „Za poznáním 
Zubří země-marketing turistického 
regionu Bystřicko - II. etapa“ mezi 
Městem a krajem Vysočina.
• Rada města dále schvaluje Smlou-
vu o poskytnutí dotace na obnovu 
kulturní památky z rozpočtu kraje 
Vysočina za účelem podpory obnovy 
kulturní památky „Kaple sv. Anny“
• Rada souhlasí s prominutím polo-
viny poplatku z prodlení paní M.O. 
ve výši 724,- Kč.
• Rada souhlasí s prominutím polo-
viny poplatku z prodlení panu P.Ž. 
ve výši 2 955,- Kč.
• Rada souhlasí s prominutím polo-
viny poplatku z prodlení panu P.H. 
ve výši 20 000,- Kč
• Rada souhlasí s prominutím polo-
viny poplatku z prodlení paní A.K. 
ve výši 10 742,- Kč.
• Rada nesouhlasí s mimořádným 
přidělením bytu pro pracovníka fi r-

my Komutex
• Rada města Bystřice nad Pernštej-
nem nedoporučuje Zastupitelstvu 
města Bystřice nad Pernštejnem 
schválit podle ust. § 84 odst. 2, písm. 
p) zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích 
Smlouvu o založení „Sdružení měst 
a obcí proti hazardu“ a deklarovat 
tak přistoupení města Bystřice nad 
Pernštejnem k tomuto „Sdružení“.
• Rada města Bystřice nad Pernštej-
nem pověřuje starostu města zahájit 
jednání o opětovném vstupu města 
do Svazu měst a obcí, mezi jehož pri-
ority patří rovněž boj proti hazardu.
• Rada města ve funkci Valné hro-
mady společnosti Poliklinika Města 
Bystřice n. P. s.r.o. schvaluje :
- účetní závěrku společnosti za rok 
2006
- zprávu dozorčí rady společnosti

- přeúčtování ztráty společnosti za 
rok 2006 na účet neuhrazené ztráty 
minulých let
• Rada města ukládá ředitelce spo-
lečnosti Poliklinika Města Bystřice 
n.P., s.r.o. 
- zvážit pořízení nového ultrazvuku 
a v součinnosti s Ing. Sitařem mož-
nost získání dotace na jeho pořízení
- získat nového rentgenologa náhra-
dou za MUDr. Koukala, který 
odchází ke dni 31.12.2007 do sta-
robního důchodu
- přezkoumat možnost on-line na-
pojení při rentgenovém vyšetření 
na Okresní nemocnici v Novém 
Městě na Moravě 
- zřídit místnost první pomoci včetně 
nezbytného vybavení a zajištění per-
sonální organizace
- zajistit propagaci a získání klientů 

biochemické laboratoře
- projednat možnost rozšíření čekár-
ny v 1. poschodí polikliniky
• Rada města Bystřice nad Pernštej-
nem prohlašuje, že město Bystřice 
nad Pernštejnem je připraveno podí-
let se na realizaci úpravy křižovatky 
u kaple sv. Anny na křižovatku okruž-
ní ve výši 50 % nákladů, maximálně 
však 500.000,- Kč. Uvedená částka 
bude alokována v rozpočtu města 
roku 2008 v položce 2212 Silnice. 
Současně město prohlašuje, že pone-
se náklady projekční přípravy akce.
• Rada města jmenuje kontrolní sku-
pinu pro velkovývařovnu ve složení :
1) MUDr. Miluše Sáblíková – členka 
odpovědná za komunikaci s Radou 
města
2) paní Hanička Pečinková – členka 
odpovědná za komunikaci se Zastu-
pitelstvem města
3) Ing. Oto Lipovský – člen odpověd-
ný za ekonomiku

Výpis ze Zápisu č. 10 z jednání Rady města 
v Bystřici n.P. dne 26. 6. 2007

Pokračování na str. 5



 ZPRÁVY Z RADNICE
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vysoudit vyšší cenu, proto ji ani 
nepožadujeme. Podotýkám, že 
nejvyšší cena za akcii, když byly 
zkupovány od obcí, byla okolo 
6 500,- Kč/akcie. Protože nám by-
la nabídnuta cena ještě vyšší, než 
11 500 Kč/akcie a k tomu i vyrov-
nání s poradenskou fi rmou, rada 
města doporučila zastupitelstvu, 
aby odsouhlasilo další jednání 
v této věci. Bylo třeba jednat s ostat-
ními našimi obcemi a jejich zastu-
pitelstvy o dalších krocích. Kon-
krétně plnění pro naše město bylo 
nabídnuto v celkové výši 52 mil.
Kč bez dalších závazků. (13 110,29
Kč/akcie). Tato cena za akcii pla-
tila dle počtu akcií pro dalších 8 
obcí našeho okolí. Faktický vliv 
na energetiku jsme ztratili již dáv-
no, a to především skutečností, že 
více než 99% obcí akcie prodalo 
a zůstali pouze zoufalci, kteří více-
méně peníze již oželeli. Budeme 
čekat na rozhodnutí krajského 

Jak je to s akciemi firmy E-ON

Dokončení ze str. 1

Noví zastupitelé se představují

soudu v Českých Budějovicích 
s velice nejistým výsledkem možná 
i několik let a ono se na vše možná 
zase zapomene tak, jako v jiných 
slavných obchodních případech.

Po zveřejnění této obchodní 
transakce panem Novotným v tis-
ku jsme dostali zprávu, že kupec 
od celého případu odstupuje. Fir-
ma E-ON dementovala jakoukoli 
účast na celé akci a nám jako měs-
tu zmizely nabízené peníze. Pan 
Novotný jistě ví, že i když Ústav-
ní soud rozhodne ve věci kladně, 
bude jeho rozhodnutí platné pro 
další případné akcionáře, nikoli 
zpětně pro Bystřici a okolní obce. 
Ještě jednou podotýkám, německá 
fi rma nás zbavila akcií a vyplatila 
dle platných českých zákonů. Pane 
Novotný, tím pravým místem, kde 
jste měl vyvíjet jako dlouhodobý 
senátor aktivitu při schvalování 
těchto zákonů, je senát. Děkuje-
me.

Dokončení ze str. 1

Karel Pačiska

Stále častěji se novomanželé 
berou na místech netradičních. Tře-
ba u přehrady, v dolech, na palubě 
letadla, pod mořskou hladinou. Jde 
o extrémní případy, ale na druhé 
straně stabilní obřadní síň táhne 
stále méně.

Dle zákona č. 94/1963 Sb. o rodině 
ve znění pozdějších předpisů, povo-
luje uzavření manželství na jiném 
vhodném místě matriční úřad. Za 
vydání povolení uzavřít manželství 
mimo stanovenou dobu nebo mimo 
úředně určenou místnost je stanoven 
poplatek 1.000,- Kč dle položky 
č. 12 písm. c) zákona č. 634/2004 
Sb. o správních poplatcích. 

Město Bystřice n.P. má v součas-
né době jako tradiční místnost pro 
konání slavnostních obřadů urče-
nou obřadní místnost na Masary-

CHCETE SE VZÍT NA MUZEU?
kově nám. čp. 57. I u nás se však 
otevřela nová možnost.

Na městském muzeu byla totiž 
vytvořena nová reprezentativní tzv. 
„Erbovní místnost“, která je také 
vhodná pro uzavírání manželství 
s menším počtem hostů. Vedení měs-
ta navrhovalo, aby i tato místnost 
byla schválena jako místo pro koná-
ní slavnostních obřadů v souladu se 
zákonem o rodině. V takovém přípa-
dě by nemuseli novomanželé správní 
poplatek 1.000,- Kč již platit.

Rada města s tímto návrhem sou-
hlasila, a tak bylo určeno jako další 
místo pro uzavírání manželství a ko-
nání jiných slavnostních obřadů 
právě Městské muzeum, Masa-
rykovo nám. čp. 1, Bystřice nad 
Pernštejnem. Jde vskutku o dobrou 
adresu!                                      -HJ-

Z jednání místní samosprávy v Domaníně
Letošní rok je zatím bohatý na 

bouřky a přívalové deště. Největší 
ohrožení způsobila voda opako-
vaně u Elisových, proto tam jsou 
a nadále budou prováděna preven-
tivní opatření, na nichž se kromě 
obce podílejí také subjekty hospo-
dařící na přilehlých polích.

Samospráva upozorňuje občany 

Domanína, že po okolních obcích 
se opět potulují pochybní prodejci 
a výkupci, kteří se neostýchají a bez 
vyzvání se vetřou přímo do domu. 
Prosíme, dejte si pozor, nepouštějte 
si přes práh cizí lidi, aby se neopa-
kovaly krádeže a podvody, k nimž 
v minulých létech i v naší obci došlo.  

Zdeněk Skula, předseda 

si, aby se všechna mládež zapojila 
do kteréhokoliv sportu. Co se tyká 
času na ostatní aktivity, už toho 
moc nezbývá, protože od rána do 
večera jsem plně zaměstnán.

7. Co považujete za největší mez-
ník svého života? 

Největším mezníkem mého živo-
ta bylo rozhodnutí natrvalo opus-
tit rodinu, přátele a kariéru v Sýrii 
a v devětadvaceti letech začít nový 
život.

Nebylo to vůbec lehké, ale stejně 

toho nelituji.

8. Existuje nějaký člověk, který 
pro Vás má zásadní a specifi ckou 
důležitost? 

Určitě celá moje rodina, na kterou 
si myslím, že nemám tolik času, co 
bych chtěl, abych se jí věnoval.

9. Máte nějaké životní krédo?
Protože mám rád všechny lidi 

bez výjimky, tak se řídím arabským 
příslovím „chovej se k lidem tak, 
jak chceš, aby se chovali k tobě“. 

Pekař R.

Omlouváme se všem obyvatelům sídliště II. za rušení nočního klidu, kte-

ré bylo způsobeno dodavatelskou fi rmou zajišťující stavbu stanu. Důsledkem 

havárie přijela v nočních hodinách. Děkuji za pochopení.

Novohradský Josef - Penzion Hotelovka

OMLUVA

Město Bystřice n.P. hodlá pomá-
hat při hledání volného pracovního 
místa svým občanům, proto zřídilo 
na svých internetových stránkách 
sekci – „ pracovní místa Bystřicka“. 
Tato sekce má umožňovat občanům 
snazší přístup i orientaci na trhu vol-
ných pracovních míst. 

Současně vyzývá podnikatele, 
aby využili nabízené možnosti na 
webových stránkách Města Bystřice 

Volná pracovní místa
n.P. a zdarma nabídli pracovní místa 
pro občany, kteří buď hledají práci, a 
nebo dosud nenalezli místo odpoví-
dající jejich schopnostem.

Nabídku volných pracovních míst 
naleznete na www.bystricenp.cz, 
v případě inzerce kontaktujte sekreta-
riát starosty města, t.č. 566 590 311 
nebo e-mail: konigova.spravni@
mu.bystricenp.cz.

O.K.
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 ZPRÁVY Z RADNICE

Očima zastupitele

Zasedání zastupitelstva měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem č. 

4 dne 13. června 2007 z pohledu 
zastupitele 

Ing. Bohumila Kotlána

Jsem si vědom, že můj pohled 
na jednání zastupitelstva je sub-
jektivní nejméně ze dvou důvo-
dů. Předně jsem byl zvolen do 
komise pro přípravu usnesení ze 
zastupitelstva a dále jsem se jed-
nání aktivně účastnil a reagoval 
na názory, které při jednání pada-
ly. Proto jsou moje řádky určeny 
především těm, kteří se tohoto 
veřejného zasedání z jakéhokoliv 
důvodu nemohli účastnit a ne-
mohli si tedy vytvořit na jednání 
a vystupování jednotlivých aktérů 
vlastní úsudek. 

Zasedání, kterého se účastnilo 
18 zastupitelů z 23, schválilo pro-
gram jednání, který měl 9 bodů. 
Z nich jako první bylo udělení 
čestného občanství města Ing. 
Josefu Kořistovi. Návrh, který 
předložila radě města muzejní 
rada, byl doporučen ke schválení 
zastupitelstvu města. Vzhledem 
k předběžnému souhlasu většiny 
členů zastupitelstva byl na toto 
jednání přizván Ing. Josef Kořista 
osobně. Rozruch způsobil senátor 
Ing. Josef Novotný, který navrhl 
stáhnout tento bod z jednání. Jeho 
návrh měl podporu celkem dvou 
hlasů, z toho jeden hlas byl jeho 
vlastní. Všichni ostatní přítomní 
zastupitelé byli proti. Po zdůvod-
nění návrhu na udělení čestného 
občanství vystoupil Ing. Zdeněk 
Mašík, bývalý žák SZeŠ, s kriti-
kou osoby ředitele školy i třídní-
ho učitele. Senátor Novotný pak 
k politizování činnosti ředitele 
Kořisty využil dopis pana Kout-
níka,  který obdržel čestné občan-
ství města v minulém roce za svo-
ji partyzánskou činnost a odboj 
k totalitnímu režimu. Nyní odmítá 
návrh, aby obdržel čestné občan-
ství Ing. Kořista jako představitel 
totalitního režimu, proti kterému 
bojoval, jinak čestné občanství, 
které obdržel, vrátí. 

Já sám jsem si byl vědom, že to 
bude poprvé, co čestným občanem 
našeho města se může stát mimo 
prezidenta, osvoboditelů a party-
zánů také občan, který ve městě 
vybudoval zemědělskou školu, 
Domov mládeže, školní statek, 
a tak přispěl k rozvoji našeho měs-
ta svojí každodenní prací. Proto 
jsem vystoupil na zastupitel-
stvu jako bývalý žák učitele Ing. 
Kořisty, jako učitel ředitele školy 
Kořisty a po odchodu do důcho-
du Ing. Kořisty jako jeho kolega. 
Zdůraznil jsem, že Ing. Kořista si 
nemohl vybrat dobu, ve které žil, 
ale dokázal této doby využít nejen 
k investiční výstavě, ale i k motivaci 
lidí pro co nejlepší výsledky školy 
a školního statku. Navíc znám řadu 
případů, kdy pomohl lidem, kteří 
z politických důvodů měli pro-
blémy s prací, se vzděláním a po-
dobně. To v té době vyžadovalo 
nejen odvahu, ale i riskování. Poté 
zastupitelstvo návrh na udělení 
čestného občanství Ing. Kořistovi 
s výjimkou dvou hlasů schválilo.

Z dalšího programu jednání 
zastupitelstva se zastavím u bo-
du Řád pohřebiště a Ceník na 
hřbitově. I když sám osobně jsem 
nepatřil nadšencům podporujícím 
rozšiřování stávajícího hřbitova 
jako neperspektivní akce, musím 
přiznat, že mimo nové prostory 
k pohřbívání získal hřbitov z ulice 
Novoměstská důstojný i estetický 
ráz. 10. srpna by měl být hřbitov 
po vysvěcení předán občanům 
města. Z toho důvodu bylo tře-
ba, aby zastupitelstvo schválilo 
Řád veřejného pohřebiště, který 
aktualizuje stávající řád z roku 
2002 a bude reagovat na rozší-
ření služeb na našem hřbitově 
o rozptyl a vsyp. S ohledem na 
stále větší podíl pohřbu žehem se 
posouvá aktuálnost výstavby no-
vého hřbitova nejméně o 20 let. 
Schválený Řád veřejného pohře-
biště jako Směrnice č. 2 platí i pro
hřbitov ve Vítochově. Součástí 
Řádu je i ceník pronájmu a slu-
žeb, se kterými se měli občané ve 
vlastním zájmu seznámit. 

Důležitým bodem jednání za-
stupitelstva bylo schválení závě-
rečného účtu města za rok 2006. 
Skutečné příjmy města činily 
v roce 2006 271 000 056 Kč. Sku-
tečné výdaje činily 270 251 000 
Kč. Hospodaření města tak skon-
čilo přebytkem 805 000 Kč. I když 
projednávání materiálu ověřeného 
auditorem, ve fi nančním výbo-
ru a radě bylo velmi důkladné 
a podrobné, byl materiál před-
ložen zastupitelstvu ke schválení 
s tím, že se budou hledat v dalším 

období způsoby větší provázanosti 
a srozumitelnosti předkládaných 
údajů i pro laickou veřejnost. 

Poslední bod jednání zastupi-
telstva, o kterém se chci zmínit, se 
týkal prodeje pohledávek. Město 
Bystřice nad Pernštejnem stejně 
jako jiná města a obce obdrželo 
při privatizaci rozvodných spo-
lečností zdarma akcie, aby jejich 
prostřednictvím mohlo ovlivňovat 
cenu energií pro občany. Bylo to 
ale nezodpovědné a neodpustitel-
né jednání jednak většiny našich 
obcí, které převedly a později pro-
daly nepřevoditelné akcie a dá-
le státu, který tuto transakci tole-
roval. Navíc novela obchodního 
zákoníku umožnila, aby takto 
vzniklí majoritní vlastníci mohli 
v podstatě vyšachovat akcionáře 
minoritní - ty, kteří vlastní zbytky 
akcií, jako je naše město a něko-
lik okolních obcí. Tak se stalo, že 
našich 5380 kusů akcií Jihomo-
ravské energetiky bylo vyměněno 
za akcie fi rmy E-ON. Tato společ-
nost využila novely obchodního 
zákoníku a podle § 183 tak, že 
přepočtená cena původní akcie 
Jihomoravské energetiky klesla 
z 10 500 Kč za kus na 3 600 Kč 
za kus. Naše město se proto proti 
rozhodnutí Valné hromady spo-
lečnosti E-ON soudí u Krajského 
soudu v Českých Budějovicích. 
Soud o neplatnost valné hroma-
dy jsme prohráli a ostatní soudní 
spory byly zatím odročeny. Zastu-
pitelstvo města po dlouhé diskuzi 

došlo k názoru, že využije mož-
nosti zprostředkovatelské fi rmy, 
která odkoupí naše akcie za zají-
mavou cenu 60 000 000 Kč v rám-
ci mimosoudního vyrovnání. Je 
pravdou, že rozhodnutí soudu by 
mohlo potvrdit naše požadavky 
a soudní spor bychom vyhráli, ale 
nikdo nezaručí že bychom získali 
více fi nancí. Proto 12 zastupitelů 
z 16 přítomných tento návrh od-
souhlasilo s tím, že obsah tohoto 
jednání je třeba veřejně neprezen-
tovat. Proto je hůře pochopitelné, 
proč senátor Novotný okamžitě 
obsah tohoto jednání medializo-
val a tím prakticky zablokoval. 
Navíc jestli námi vyhraný soudní 
spor možná za několik let nám dá 
za pravdu, více jak 19 200 000 Kč 
za akcie už nezíská. 

V rámci interpelace bych pak 
vyzvedl informaci starosty města 
o záměru bystřického podnikatele 
postavit v katastru města dvě větrné 
elektrárny. Pokud měření a jednání 
budou úspěšná, byl by to průlom do 
rozhodnutí zastupitelstva v minu-
losti, který takový návrh na výstav-
bu větrných elektráren na Karasíně 
odmítl. Ani orgány kraje Vysočina 
ve své grantové politice týkající se 
podpory výroby energie z obno-
vitelných zdrojů nedávají tomuto 
způsobu výroby energie prioritu.

Závěrem se těším na větší účast 
Vás, občanů našeho města, na 
příštím veřejném zasedání zastu-
pitelstva města, na které Vás touto 
cestou i já osobně zvu.

Bohumil Kotlán,
zastupitel a radní města

4) Ing. Aleš Sitař – člen odpověd-
ný za majetek
5) Ing. Blanka Svobodová – člen 
odpovědný za kvalitu stravy a za 
hygienu
• Rada města souhlasí s určením 
místa pro konání slavnostních 
obřadů dle ust. § 4 odst. 4 záko-
na č. 94/1963 Sb., o rodině, ve 
znění pozdějších předpisů tak, že 
vedle „Obřadní síně“ na Masa-
rykově nám. čp. 57 určuje jako 
další místo pro uzavírání manžel-
ství a konání jiných slavnostních 
obřadů Městské muzeum, Masa-
rykovo nám. čp. 1, Bystřice nad 
Pernštejnem.
• Rada města Bystřice nad Pern-
štejnem ve funkci valné hromady 
městských společností schvaluje 
podle ust. § 102 odst. 2, písm. b) a 
c) zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích 
ve znění pozdějších předpisů 

doplatek odměn ředitelům měst-
ských společností za rok 2006 
• Rada města souhlasí s umístěním 
reklamy na fl orbalových mantine-
lech, a to po dobu účasti některé-
ho z mužstev ASK Bystřice nad 
Pernštejnem v I. fl orbalové lize
• Rada města Bystřice nad Pern-
štejnem ve funkci valné hromady 
společnosti Bystřická tepelná s.r.o. 
ukládá řediteli této společnosti 
Stanislavu Loukotovi zpracovat 
ve spolupráci s dozorčí radou spo-
lečnosti „Energetickou koncepci 
města Bystřice nad Pernštejnem“ 
pro další období včetně doporuče-
ní orgánům města k zajištění její 
realizace.
• Rada města Bystřice nad Pern-
štejnem schvaluje poskytnutí 
fi nančního příspěvku ve výši 
20.000 Kč Dagmar Pasterňákové 
v případě její účasti na mistrov-
ství světa ve fi tness ve Španělsku

Výpis ze Zápisu č. 10 z jednání Rady města 
v Bystřici n.P. dne 26. 6. 2007

Dokončení ze str. 3
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Myslím tím stručná sdělení 
o průběhu jednání Zastupitelstva 
města Bystřice nad Pernštejnem. 
O průběhu zasedání RADY se obje-
vila informace p. Kotlána Jarosla-
va v II. čísle Bystřicka, p. MUDr. 
Ptáček na toto téma psal ve III. 
čísle zmíněného měsíčníku. Číslo 
IV a V nám tato sdělení nepodává. 
Tuto skutečnost jsem kritizovala na 
zasedání Zastupitelstva 13. 6. 2007.
Pan místostarosta Vojta mě, i ostat-
ní občany, odkázal na internetové 
stránky. Ti, kdo nevlastní inter-
net, mohou informace z RADY 
a ZASTUPITELSTVA číst bezplat-
ně na internetu v knihovně - konsta-
toval p. místostarosta.

Přesto si myslím, že je řada obča-
nů, kteří si tyto zprávy z radnice 
přečtou v klidu doma. Pamatuje-
me i na ty, kteří s internetem neumí 
zacházet a mnohdy zdravotní potíže 
jim ztěžují tuto komunikaci. Mrze-
lo mě, že žádný ze zastupitelů mě 

Pan Stanislav Koktavý, člověk, 
který byl po většinu svého živo-
ta spojen s městem Bystřice nad 
Pernštejnem. Člověk, který měl 
své běžné starosti a přesto doká-
zal mnoho svého času věnovat 
a využít ku prospěchu ostatních 
občanů tohoto města. Dokázal 
dát najevo vždy svoji nespokoje-
nost, když viděl, že se děje něco 
špatného, něco, s čím nesouhlasil. 
V takových okamžicích dokázal 
vždy projevit svůj názor a vzdoro-
vat komukoliv, kdyby to i staros-
ta byl. Přesto jsme jej ale mohli 
všichni hlavně poznat, jak se sklá-
ní u stožáru městského osvětlení 
a v pokoře rozsvěcuje a zháší lam-
pu jako ten lampář v pohádce Malý 
princ od Saint - Exupéryho. Ten-
to autor zde říká slova, které patří 
i panu Koktavému: „Jeho práce má 
alespoň smysl. Když rozsvítí sví-
tilnu, jako by se zrodilo o hvězdu 
nebo o květinu víc. Když zhas-
ne svítilnu, jako by květina nebo 
hvězda šly spát. Je to moc hezké 
zaměstnání. A opravdu užitečné, 
protože je hezké. (...) Tímto člo-
věkem by všichni pohrdali, král, 
domýšlivec, pijan a byznysmen, 
řekl si malý princ a šel dál svou 
cestou. A přece on jediný mi 
nepřipadá směšný. Snad proto, že 
se zabývá něčím jiným, než sám 
sebou. Lítostivě si povzdechl a ře-
kli si ještě: Je to jediný člověk, 
s kterým bych se mohl spřátelit. 
Ale jeho planeta je opravdu moc 
malá. Není tam místo pro dva... .“

Takto jsme jej poznali a měli 
rádi i my. My všichni, kteří jsme 
se s panem Koktavým spřátelili 
a se kterým jsme spolupracova-
li. Proto jménem těchto všech Ti, 
pane Koktavý moc děkujeme a dě-
kujeme také Tvé rodině za to, čím 
jsi nás všechny mnohdy na její 
úkor poznamenal.

MěÚ

VZPOMÍNKA

Bylo to v čase, kdy se ve Zvoli 
začal budovat nový společenský 
řád, nový způsob života na vesnici. 
Ten nově vznikající způsob života 
na vesnici někteří chtěli a někteří 
nechtěli. V té době se tomu říkalo, 
že začal boj o socializaci vesnice. 
Ten boj se odehrával ve Zvoli vět-
šinou v hostinci p. Kloupara. Tam 
na časté schůze přijížděli okresní 
a straničtí funkcionáři z okresního 
města Bystřice nad Pernštejnem 
a snažili se sedláky a chalupníky 
přesvědčit, aby si založili země-
dělské družstvo, slibovali lepší 
život pro všechny a samozřejmě 
lepší hospodářské výsledky.

Lidé zvyklí na starý způsob 
života se bránili a argumenty stra-
nických funkcionářů neuznávali. 
Takových hádavých schůzí bylo 
bezpočet a nakonec nebylo zbytí 
a družstvo bylo přece založeno. 
Zvolili se funkcionáři, dobytek se 
svedl do velké stáje u Mazlů. Vidě-
li jsme, že leckterá chalupnice si za 
tou svou kravkou vedenou po ves-
nici i zaplakala.

 Žně se odbývaly ještě postaru. 
Stavěly se panáky, potom se u sto-
dol mlátilo. Pokrok se ale nezasta-
vuje, ve Zvoli začínají stejně jak 
jinde kombajnové žně. To bylo 
přede žněmi, když se na návsi 
objevil jeden z těch prvních strojů. 

VÁŽENÍ OBČANÉ - NECHYBÍ VÁM?

Hledání ztraceného času
(Fejeton o tom, jak obyčejná bouře sjednotila občany vesnice)

My, kulturní pracovníci, jsme měli 
uloženo, abychom tu událost řád-
ně využili politicky a zemědělce 
k tomu stroji pozvali. Hospodáři 
přišli, prohlíželi, zkritizovali, ode-
šli. Chalupníci naznali, že to dělá 
velké strnisko a že to vytluče na 
pole mnoho zrna. Hlas lidu však 
vyslyšen nebyl, jsou tu žně, přije-
dou ještě další kombajny, bude se 
sklízet. Přeškolení traktoristé used-
li za volanty a jelo se do polí. Poča-
sí bylo příhodné, slunce se smálo 
na plné vozy vymláceného obilí. 
To však nebylo natolik suché, aby 
se mohlo odvézt do skladů. Kazilo 
by se. Ví jen samotný Bůh, koho 
to napadlo, usušit obilí na silnici, 
která skýtala nejlepší prostor. Na 
silnici k Dolní Rožínce od kostel-
ního rybníka až po Mazlův křížek 
se nahromadilo obilí. Počasí bylo 
nádherné, pšenice se dobře sušila. 
Družstevní agronom měl velkou 
radost, plánoval si, jak usušené 
obilí odveze do okresního skladu 
s předstihem, bude pochválen, že 
ve Zvoli úspěšně dokončily boj 
o zrno. 

Jeho radost však neměla dlou-
hého trvání. Příštího dne odpoled-
ne se obloha nenápadně zatáhla 
a někde nad Račicemi dosti silně 
zahřmělo. Žene se bouřka, bude 
pršet a obilí voda smete do rybní-
ka. Začíná opravdový boj o zrno. 
Úpěnlivý hlas pana starosty v míst-
ním rozhlase, který žádá o pomoc 
všechny občany, aby pomohli 

zachránit úrodu. Mohlo se stát, že 
ti, kteří družstvo nechtěli, nepři-
jdou a katastrofa bude dovršena. 
Tato prognóza se neuskutečnila. Je 
přece známo, že i v jiných situa-
cích český člověk, když hrozilo 
nebezpečí, vždycky věděl, kde je 
jeho místo a co má udělat.

Příznivci a odpůrci družstva za-
pomněli na líté boje, které navzá-
jem sváděli na schůzích a všichni 
přispěchali s potřebným nářadím 
sklízet pšenici. A tak s největším 
úsilím zahraňují velké hodnoty 
svorně vedle sebe příslušníci všech 
politických stran, staří i mladí, selky 
i domkářky, bezzemci, dělníci ura-
nových dolů. Světe div se. Bouře 
se přihnala s deštěm, ale než padly 
první kapky, všechna pšenice byla 
již ve skladech u Macháčků a Sví-
tilů. 

A tak píši o této dávné události, 
která se ve Zvoli skutečně stala, 
jak obyčejná bouře dovedla lidi 
sjednotit pro dobro společnosti 
a pro další život v obci.

 Ovšem, tato jednota netrva-
la dlouho, přišly další problémy, 
konaly se další schůze a lidé se 
opět rozdělovali, přeli se a hádali 
se o rozumné, na různé věci měli 
různé názory, ale nic naplat, život 
šel dál, na polích kolem vesnice se 
muselo orat, sít i sklízet a hrdá sel-
ská obec Zvole se stala opět, jako 
dříve, svým dobrým zemědělstvím 
příkladem celému okolí.

Učitel v.v. Josef Pecina

v této žádosti nepodpořil. Se struč-
ným výtahem z těchto jednání by se 
občan mohl seznámit v Bystřicku. 
Koho by zajímaly podrobnosti, ty by 
našel na internetu.

P.S. 4. června 2007 se na MěÚ 
v Bystřici nad Pernštejnem konala 
beseda občanů s policií ČR. Byli 
přítomni pouze 4 občané! Zde jsem 
kritizovala v pozvánce Bystřicka 
neuvedenou hodinu a dodatečně 
zjištěný nevhodný čas 13 hod. Tři 
přítomní policisté včetně vedoucího 
p. Hamerského byli velice vstřícní. 
Vyzývají nás - občany ke spolupráci. 
Proto bude-li se dít ve vašem okolí 
něco ,,nekalého“, neváhejte a volejte 
jejich přímé telefonní číslo 566 551 
333.

Na jednání bylo mimo jiné domlu-
veno zavedení rubriky ,,Policie infor-
muje“ v Bystřicku a uskutečnění 
besedy s policií a obyvateli DPS.

Libuše Pechová, 
20. června 2007

*  10. 11. 1931
†   21. 6. 2007

POZVÁNKA
na výstavu fotografi í Lucie 

ŽALOUDKOVÉ
„SVĚT MÝMA OČIMA“
v Městském muzeu v Bystřici 

nad Pernštejnem.

Slavnostní zahájení v neděli
5. srpna 2007.

STANISLAV KOKTAVÝ
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A tak se nám tu na stránkách bys-
třických novin usídluje kádrování. 
Toto slovo nikdo nemá moc rád, 
protože je minulým režimem zpro-
fanováno, ale co se dá dělat? Jakýsi 
tajemný Josef Karmazín nám tu začal 
kádrovat kde koho. Loni před volba-
mi nám kádroval způsoby hlasování 
na zastupitelstvu města, pomlouval 
draze vynaložené peníze na velkový-
vařovnu a nezdál se mu nájem za ordi-
nace v městské poliklinice. Minule se 
pustil do starosty a jeho konkurzního 
správcování, je přesvědčen o nekalé 
investici jednoho z podnikatelů a tak 
si myslím, že on je ten pravý, který 
snese všechna lidská i nadpozemská 
srovnání – skoro jako Bůh.

Moje obava je však v tom, že ten-
to Pepík bude pokračovat dál. On je 
snad schopen začít kádrovat i některé 
další podnikatele, jejich čistotu zisků, 
daňová vyrovnání, nebo se snad začne 
zabývat čistotou restitučních nároků 
a jejich výkupů při potřebném zcelová-
ní. Někteří další podnikatelé žádali či 
žádají o dotace různé fondy ČR nebo 
EU. Jsou proti Josefovým soudům 
dostatečně pevní v kramfl ecích? Mož-
ná se trošku budou bát navozování čis-
toty Josefa Karmazína a raději nebudou 

Láska má mnoho podob - lás-
ka k rodině, láska k práci, láska 
k městu, kde bydlím, láska… Mys-
lím, že na ten zbytek, co jsem nena-
psala, stačí pouze několik slovíček: 
láska k bližnímu svému. 

Zpytujme své svědomí a hledejme 
ve svých srdcích to, co by naplňo-
valo naše skutky a činy tím nejcen-
nějším v lidském životě? Najdeme 
v nich opravdu lásku? Všichni máme 
ještě obrovské rezervy. Pojďme je 
společně hledat. Jsou jistě schova-
né v některém koutku našich srdcí 
a zapadlé prachem. Proto je potřeba 
se snažit je oprášit, ale přiznejme si, 
že s tím máme někdy problémy. 

Lidské chování a láska ke všem, 
kteří nás obklopují, láska k rodině by 
měla být samozřejmá. Nepomlouvej-
me se, nehledejme chyby v minulosti. 
Musíme žít pro současnost, pro další 
dny. Nepišme o druhých to, co není 
pravda, nepišme nic, co by mohlo 
ublížit nejenom jednomu člověku, ale 
i jeho blízkým a přátelům. 

Podívejme se kolem sebe a uvidí-
me spoustu krásy v lidech. A když
ji nenajdeme napoprvé, nevadí. 
Nevzdávejme to a hledejme dál. 
Vždyť jsme tady na tomto světě 
kratičkou chvilku a tu je potřeba si 
vychutnat a obohatit vzájemnou lás-
kou a úctou. 

Vím, že nám mnohým tento nej-
důležitější cit schází. A proto na toho 
druhého píšeme články, které dokáží 

do hloubi duše ranit a brát sílu do 
další práce. Ale proč? Co nám ten 
druhý udělal? Je snad zločinec? Nebo 
se provinil jenom tím, že dělá práci 
pro město, které má rád a pro které 
obětuje spoustu hodin? Snad je jeho 
chybou to, že všichni kolem ho mají 
rádi, a to, že je ve své práci úspěšný. 
To mu nezáviďme a snažme se mu 
všichni pomoci ze všech sil. 

Na závěr bych chtěla apelovat na 
všechny - postavme se společně pro-
ti zlu, které nás obklopuje, které tady 
vládne. Dejme přednost činům a ne 
článkům plným zloby a nenávisti, 
článkům ponižujícím a urážejícím, 
článkům, z kterých člověku běhá mráz 
po zádech. Věřím, že všichni znají 
větu, kterou před dvěma tisíci lety 
pronesl Ježíš: Nesuďte nikoho, abyste 
nebyli souzeni. 

Ale přesto doufám, že v každém 
člověku, jistě i v tom, který se snaží 
druhého odsoudit, je kousek dobra 
a někde v srdci i malé, i když nepa-
trné střípky lásky. Jenom je potřeba 
chtít je hledat. A pak, když se na-
jdou, nebude místo pro slova a věty 
v článcích, které ubližují a zraňují 
nás všechny, co je čteme. 

Tak to byla krátká úvaha o lásce 
a jejích podobách a doufám že ti, 
kterým patří, si ji vezmou k srdci 
a napříště věnují čas ztracený psa-
ním článků hledání lásky a krás 
v každodenním životě. 

M.K. – Bystřice n.P. 

Nejsem přímo z Bystřice, ale 
čas od času se setkávám s mnohdy 
úsměvnými, jindy až urážlivými 
články představitelů města, parla-
mentu a dalších rádoby komentá-
torů. V různých tiskovinách jsou 
stejné věci prezentovány naprosto 
odlišně a tak jsem přesvědčen, že 
Dr. Chocholoušek by si smlsnul, a 
to neví, na kom hlavně? Je vidět, že 
vydávání novin se asi vyplácí, pro-
tože zrovna na bystřicku je drobných 
vydavatelů hned několik. 

Pozoruji, že interní válka neutuchá. 
Stále se nabíjí ostrými a očerňování 
nebere konce. Myslím si, že v Bys-
třici se stále něco děje, staví se různé 
věci, pořádají se kulturní i sportovní 
akce, rozpočet je stabilní, a proto by 
se všichni měli povznést nad mali-
chernosti a vnitřní invektivy. Pokud 
někomu jde opravdu o město, měl by 
spojit všechny síly a nebavit se stále 
blbostmi. 

Některé články jsou opravdu 
nudné, nezajímavé a logicky uvažu-
jícímu a málo obeznámenému smr-
telníkovi nic neříkající. Mně osobně 
zaujala kauza týkající se prodeje akcií 
E-ON? Komu se zdá výsledná suma 
za tyto akcie málo? Normálnímu 
člověku ne. Jedině snad naivovi, 
který se domnívá, že přetlačí fi rmu 
z jiné váhové kategorie. Já bych 
se vsadil, že penízky pro město již 
nepříjdou, ale město pěkně zaplatí 
ještě soudní náklady. Za obdržené 
peníze se mohlo připravit mnoho 
akcí! Já bych preferoval rekon-
strukci náměstí. Peníze by snad 
musely stačit a ještě by určitě zby-
lo na další akce. Náměstí na rozdíl 
od okolních komunikací je příšerné 
a nepřejte si slyšet nadávky mé ženy, 
když tudy prochází v podpatcích.

Nechutná kauza se starým člo-
věkem, panem Kořistou? Nemůžu 
pochopit, proč zastupitelé, když (prý 
velkou většinou) občanství tomuto 
člověku odsouhlasili, je dále zpo-
chybňují? Proč tedy byl uveřejněn 

dopis pana Koutníka? Jsem absol-
ventem zemědělské školy. Nevím 
přesně jak moc aktivně pan tehdejší 
ředitel spolupracoval s režimem, ale 
co vím jistě, byl výraznou osobnos-
tí, bez které by škola nebyla tam, 
kde je. Ačkoliv byl ve straně, prá-
vem mu bylo uděleno čestné občan-
ství. Mimochodem, kdo může bez 
zrudnutí ve tváři říci, že nepřímo 
spolupracoval s minulým režimem? 
Já se přiznám, že já ne. Všichni jsme 
s ním nepřímo spolupracovali i pro-
to, že drtivá většina z nás nechtě-
la trávit své mládí v „luxusním 
lochu“ komunistického režimu ne-
bo mít alespoň pokoj od kádrová-
ní. Jistě, bylo tady pár lidí (podo-
týkám velice málo), co se otevřeně 
postavili proti hrůzovládě komu-
nistů, a k nim patřil snad i pan 
Koutník. Nikdy jsem ho neviděl, 
ale vážím si ho. Bojoval za nás 
za všechny, a poté dlouho trpěl 
v komunistických žalářích. Ale to je 
úplně jiná kauza. 

A víte jaký mám ještě pocit 
z těch všech článků? Že všech-
no, co rozhodne součastné vedení 
města, je obrovským trnem v oku 
senátora Novotného. Přitom za jeho 
starostování nebyl jiný názor abso-
lutně možný. Říká se, že rady by se 
daly nazvat dost výstižně jako „one 
man show“. Počínání senátora mi 
připomíná malé dítě, kterému vza-
li hračku (křeslo starosty) a ono si 
ji chce vydupat zpět. Tak to ale asi 
nepůjde a bude se muset počkat na 
nové volby.

Bystřice z pohledu návštěvníka 
v posledních letech velmi poskočila. 
Je to dobře fungující a rozvíjející se 
město, kterému by mohli mnozí závi-
dět. Nechápu tedy proto, proč takové 
osočování, nevraživosti a v koneč-
ném důsledku ubohé a nic neřešící 
obviňování. Je třeba změnit taktiku 
a dále normálně jednat. Bude to pro 
všechny lepší.

B. Martinek, Brno

Láska a její podoby

Kádrovák Josef
o nic žádat. Alespoň zbyde více na 
druhé! Co potom, až začne zkoumat 
dotažení střídavého elektrického prou-
du do míst, kde se tají srdce? Je tu mno-
ho nebezpečných otázek a skutků, kte-
ré by bylo dobré udržet doma. Jak ho 
znám, pustí se do všech neplech skoro 
tak vehementně, jako prokurátor na ho-
dech do berana. Věřte, že je to možné, 
protože já ho znám. Potom však ochra-
ňuj nás sám pán Bůh. Nebo že bychom 
zrušili to souzení berana?

J.K. – Bystřice nad Pernštejnem

Blázinec pro občana, Novinky, 
Bystřicko, Odpich, Mlejn a další

Cyklistický kurz na ZŠ Nádražní
Ve dnech 6. – 8. 6. 

2007 se uskutečnil cyk-
listický kurz třídy 8.A 
s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy. Děti 
strávily 3 dny nejen 
v sedle svých kol, ale 
spíše celodenním pohy-
bem; aktivity jsme se 
snažili vybírat co nej-
pestřejší. Žáci se tedy 
zdokonalovali v tradič-
ních i netradičních spor-
tech. Velký úspěch měl 
zvláště druhý den kur-

zu, který jsme strávili v areálu Orla 
Telnice - Borovinka v Domaníně. 
Spokojení jsme byli také s ubyto-
váním v chatkách našeho základ-
ního tábora v areálu autocampu Na 
kopci ( bývalá Jitřenka ). Myslíme 
si, že přesně tyto zážitky jsou těmi 
pravými v boji s dnešní tzv. kon-
zumní společností, a proto i příští 
rok plánujeme další kurzy. Pokud 
vše dopadne jak má, mohou se žáci 
těšit na vodu, Tak Ahóóóóóój příští 
rok.

Martin Horák, učitel Tv 
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
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 ŠKOLSTVÍ 

Již druhý rok je na Gymnáziu 
v Bystřici n. P. k dispozici pro všech-
ny zájemce kroužek outdoorových 
aktivit. Studenti mají celoročně mož-
nost zdokona-
lit svou fyzic-
kou kondici 
a mrštnost le-
zením na 
umělé stěně v 
bystřické ví-
ceúčelové ha-
le. V přípa-
dě pěkného 
počasí se 
mohli poko-
chat krásami 
nejznáměj-
ších skal ve 
Ž ď á r s k ý c h 
vrších. V uply-
nulém škol-
ním roce náš 
kroužek nav-
štívil mimo 
jiné Rozštípenou skálu v Hamrech 
n. S., Dráteník, Čtyři palice, Vávrovu 
skálu u Pohledce a Paseckou skálu. 
V zimním období jsme uspořádali 

lezeckou výpravu na umělou stěnu 
do Kuřimi. V červnu pořádá škola 
každoročně týdenní cyklistický pobyt 
(nyní ve Skleném u Žďáru n. S.) 

a jeden z těchto 
cyklistických 
dnů byl pro 
zpestření věno-
ván zájemcům 
o horolezení. 
Asi 20 stu-
dentů včetně 
několika učite-
lů vyzkoušeli 
pevnost lan na 
skále Dráteník.

Místní gym-
názium se snaží 
vyjít maximál-
ně vstříc potře-
bám a zájmům 
studentů a sna-
ží se jim zpest-
řit jejich někdy 
„sedavé“ studi-

um. Příští školní rok se tedy můžeme 
opět těšit s řadou z vás na viděnou.

Pavel Svoboda a vedení gymnázia

Bystřice nad Pernštejnem a měs-
to Crimmitschau v Německu již 
řadu let aktivně naplňují myšlenku 
partnerství a spolupráce. Na dny od 
8. do 10. června tohoto roku při-
pravila správa města Crimmitschau 
setkání partnerských měst pod hes-
lem „Mládež v Evropě“. Pozvání 
přijala města Bystřice a německé 
město Wiehl.

Naše město reprezentovalo cel-
kem 44 účastníků, každý podle 
svých schopností a zaměření. Hned 
po příjezdu proběhlo ofi ciální uví-
tání starostou panem Güntrem Hol-
mem a úvodní projevy zástupců 
jednotlivých měst. Pak si místní 
občané s upřímným zájmem a za 
asistence zaměstnanců městské-
ho úřadu převzali naše účastníky 
a odvezli do svých rodin, kde se 
o ně po celou dobu pobytu vzorně 
starali. Pouze menší skupinka byla 
ubytována v příjemném prostředí 
na břehu jezera. Na studenty gym-
názia čekali jejich kamarádi, se 
kterými si už delší dobu  dopisují 
a kterým před rokem nabídli uby-
tování ve svých rodinách při týden-
ním pobytu u nás.

Program celé akce byl rozdě-
len do několika oblastí a nabízel 
i mnohá alternativní řešení, která 
reagovala na zájem zúčastněných. 
Hned první den proběhl diskusní  
pořad na téma  „Škola, vzdělání 
a povolání“. Večer byl pak v režii 
jednotlivých rodin. Druhý den jsme 
se podrobně seznámili s „FAB“, 
což je spolek, který se v rámci 
regionu věnuje mládeži, která má 

Pozvání do Crimmitschau

socializační problémy. Všichni jsme 
byli překvapeni, co všechno město 
nabízí mladým lidem, kteří nemají 
ukončené základní vzdělání a nedo-
káží se rozhodnout pro své další 
zaměstnání. V praktických dílnách  
a studovnách jim poskytnou po 
počátečních pokusech a omylech 
možnost profi lace a získání odbor-
né kvalifi kace. Součástí sociální 
terapie je i společenská výchova 
a příprava na rodičovství, které pro-
bíhají pod odborným vedením soci-
álních pedagogů a psychologů.

Vyvrcholením celého poby-
tu bylo sobotní odpoledne, kdy se 
náměstí před radnicí proměnilo 
v jedno velké jeviště, které patřilo 
mládí. V improvizovaných stáncích 
probíhaly zajímavé prezentace škol, 

část prostranství byla věnována 
sportovním aktivitám a nechyběl 
ani obří altán pro odpočinek a občer-
stvení příchozích. Velmi neformální 
a přátelskou atmosféru ocenili hlav-
ně účinkující kulturního vystoupení. 
A právě tady jsme se předvedli i  my. 
Taneční kroužek ze Střední zeměděl-
ské školy roztleskal diváky ukázkou 
lidových tanců. Komu by se nelíbila 
česká děvčata a chlapci v krojích? 
(Odměnou jim byla následná „pro-
tekční“ návštěva  muzea se země-
dělskou tématikou v Blankenheinu). 
Studentky gymnázia zase rozdá-
valy energii svým aerobikem pří-
mo na městské dlažbě. Výborně se 
také prezentovala ZUŠ. Zasloužilý 
potlesk sklidilo Dechové trio, které 
prezentaci zahájilo i  Montyho Čar-

dáš bravurně zahraný na akordeon 
Pavlínou Bukáčkovou. Nebývalým  
zážitkem bylo vystoupení smyč-
cového. Orchestru N. Kyjovského 
pod vedením Lenky Macháčkové. 
Moderními skladbami se zpěvem 
zaujali německé publikum.

Orchestr čekalo ještě nedělní 
vystoupení v St. Johanniskirche. Po 
sváteční mši zazněly skladby autorů, 
kteří měli vazby na tuto protestant-
skou část Německa, J. S. Bacha, 
G. F. Händela, J. Pachelbela a dal-
ších. Dlouhotrvající potlesk a slova 
chvály od všech pozorných poslu-
chačů včetně zástupců města byly 
skvělou odměnou muzikantům i paní 
dirigentce. Orchestru byla nabídnu-
ta možnost vystupování i v dalších 
kostelech a spolupráce s chrámovým 
sborem St. Laurentiuskirche. 

Tři dny uplynuly jako voda. 
Radost z dobře odvedené práce, 
loučení a nezbytné slzy dojetí.To 
ale není všechno, co nám z celého 
pobytu zůstalo. Pro jednotlivé ško-
ly se otevírají nové možnosti spo-
lupráce, vzájemných výměnných 
pobytů i osobních kontaktů. A to 
snad není zanedbatelná vize. Pev-
ně věříme, že se i nadále budeme 
setkávat s pochopením a podporou 
zainteresovaných měst a také pat-
řičných odborů EU.

Na závěr – jeden velký dík. Ten 
patří paní Andree Beresch – odpo-
vědné pracovnici  radnice v Crimmit-
schau a její dceři Katje, které se nám 
po celou dobu věnovaly s maximál-
ním nasazením a obětavostí.

Milan Hanák

Outdoorové aktivity na gymnáziuOutdoorové aktivity na gymnáziu
Pod záštitou poslance Parlamentu 

ČR Karla Černého proběhl letos již 
10. ročník výtvarné soutěže pro děti 
„Malování s Petrou“. Letos děti malo-
valy obrázky na téma „Děti a sport“ 
a v kategoriích do 3 let, 4 – 5 let 
a 6 – 7 let bylo oceněno 25 nejhez-
čích obrázků. Ceny obdrželi nejen 
vítězové, ale drobné dárky získaly 
všechny zúčastněné děti. Do soutěže 
se zapojily i děti ze tří mateřských 
škol a Základní umělecké školy 

Malí malíři oceněniMalí malíři oceněni
v Bystřici nad Pernštejnem a dosáhly 
krásného umístění. V kategorii 4 – 5 
let obsadily pěkná 4. místa Vladěn-
ka Dvořáčková a Jana Dvořáková, 
3. místo získala Kristýna Koloditso-
vá a kategorii vyhrál Matěj Venclák. 
V kategorii 6 – 7 let pak 4. místo 
získal David Hájek. Blahopřejeme! 
Všem zúčastněným dětem patří velké 
poděkování za krásné obrázky a již 
nyní se mohou těšit na ročník příští.

Jitka Průžová, asistentka poslance

Místostarostka Žďáru nad Sázavou Ing. Dagmar Zvěřinová při 
předávání cen dětem v Bystřici nad Pernštejnem
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Program Ekoškola je uceleným 
projektem vyžadujícím spolupráci 
nejen uvnitř celé školy, ale i školy 
s místní komunitou. Je to program 
dlouhodobý, vhodný pro děti, který 
je vychovává v duchu udržitelného 
rozvoje. Nabízí nám, jak společně se 
žáky pracovat na zlepšení životního 
prostředí ve škole a jejím okolí. 

Ekoškola je mezinárodní projekt, 
do kterého je zapojeno 20 000 škol 
z 38 zemí světa, v ČR je to 120 
škol. Koordinátorem programu pro 
naši republiku je Sdružení Tereza.

Naše škola pracuje na tomto pro-
jektu již druhým rokem. Zabývali 
jsme se čtyřmi tématy – Odpady, 
Energie, Voda a Prostředí ško-
ly. Podařilo se nám ve spolupráci 
s městem Bystřice n.P. a Technic-
kými službami Města Bystřice n.P. 
získat fi nanční prostředky na nákup 
nádob na třídění odpadů: bio, plas-
ty, sklo, ostatní nebezpečný odpad 

Mezinárodní titul Ecoschool

– baterie a na papír jsme si zhotovili 
krabice – „papírožrouty“.

Snažíme se zlepšit prostředí školy 
květinovou výzdobou s popiskami, 
které informují o jejich názvech 
a pěstování. Vyrobili jsme popis-
ky k vypínačům na šetření ener-
gie. Uskutečnili jsme projektové 
vyučování pro celou školu na téma 

Dne 15.6.07 kolem jedné hodiny 
odpolední vyrazilo nás šest odváž-
ných-Radka Janoušová, Ludmila 
Houdková, Kristýna Dobiášová, 
Klára Menoušková, Barbora Kun-
číková a pan profesor Bárta na ces-
tu do Opavy, kde se konalo repub-
likové fi nále v atletickém čtyřboji 
starších žáků a žákyň. Postup jsme 
si vybojovali již v září 2006 v kraj-
ském kole ve Žďáru nad Sázavou. 
Do menšího autobusu nás s sebou 
vzali kluci z Velkého Meziříčí, kte-
ří stejně jako my jeli na čtyřboj. 
Na místo jsme dorazili kolem páté 
hodiny odpoledne. Byli jsme uby-
továni v internátě nejbližší školy 
- v desátém patře. Po příjezdu nám 
byla podána vynikající večeře. 
Pokoje byly celkem pěkné s balko-
ny a výhledem na atletický stadion. 
Ještě večer jsme si všichni povídali 
s některými děvčaty z jiných škol 
o našich sportovních výkonech. 
Večerka byla ve 22:00. Ráno jsme 

Náš atletický výlet
vstali v 7:00, šli na snídani a poma-
lu se přesunuli na stadion. Klasický 
atletický stadion se skládal z osmi 
tartanových drah, dvou doskočišť, 
dvou stanovišť pro skok do výšky, 
sektoru pro vrh koulí a tartanové 
dráhy pro hod míčkem. V katego-
rii dívek se zúčastnilo 14 družstev 
z celé republiky. Závodilo se v dis-
ciplinách: běh na 60m, hod míč-
kem/vrh koulí, skok do dálky/skok 
do výšky, běh na 800m. Po pětiho-
dinovém závodění se nám podařilo 
vybojovat deváté místo s tím, že 
osmé místo nám uniklo o pouhé 
dva body. Dosáhli jsme však mno-
ha skvělých individuálních výkonů. 
Vzhledem k našim omezeným mož-
nostem trénování na školním hřišti 
II. základní školy a k možnostem 
ostatních závodnic, z nichž některé 
se atletice věnují opravdu závodně, 
je to velice dobré umístění. 

Klára Menoušková,
studentka tercie Gymnázia

„Odpady – dopady“. Využili jsme 
různých odpadních surovin, které 
jsme sbírali po dobu čtyř měsíců 
a vzniklé výrobky zkrášlují naši 
školu. V dalších letech bychom 
chtěli zrekonstruovat školní zahradu 
a vybudovat Ekoučebnu v parku 
před školou.

V závěru školního roku se nám 

zúročila naše pilná práce v projek-
tu Ekoškola. Škole byl propůjčen 
mezinárodní titul Ecoschool. Tento 
titul převzali zástupci žáků Radka 
Vášová a Petra Findejsová, zástup-
ci učitelů Mgr. Dagmar Pivková 
a Mgr. Hana Kopecká, ředitelka 
školy Mgr. Alexandra Gabrielová 
a starosta města Bystřice n. P. pan 
Ing. Karel Pačiska, který naši dele-
gaci doprovázel. Tento titul získalo 
ještě dalších 20 škol z celé ČR. Je 
potěšitelné, že naše škola získala 
společně s dalšími 6 školami navíc 
zvláštní ocenění, a to za nejlepší 
zpracování čtyř témat a provedenou 
dokumentaci.

Věříme, že nás toto ocenění po-
vzbudí k další činnosti a za dva 
roky titul obhájíme. Děkujeme za 
podporu Městu Bystřice n.P., Tech-
nickým službám a vedení školy.

Dagmar Pivková, Hana Kopecká
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Protože máme rádi anglický 
jazyk, přijali jsme s nadšením 
zprávu o tom, že 5. června 2007 
uslyšíme angličtinu celé vyučo-
vání – pro někoho nuda, ale pro 
nás hurá – bude Den s anglickým 
jazykem.

Někteří z nás se učí angličtinu 
prvním rokem, někteří už druhým, 
a proto jsou 4. třídy rozděleny do 
dvou jazykových skupin. Tentokrát 
jsme se rozhodli, že spojíme naše 
skupiny i naše znalosti a zahraje-
me si společně hry, díky nimž si 
zopakujeme hláskování, znalost 
barev nebo důležité otázky, které 
si musíme zapamatovat, abychom 
se navzájem domluvili. Nejvíce 
nás bavila hra, která je podobná 
české hře „lodě“ a my jsme měli 
možnost si zahrát její anglickou 
verzi. Velkou radost nám také 

Den s anglickým jazykem

udělala soutěž, kdo udělá nejhez-
čí postavu s popisem jednotlivých 
částí těla v angličtině. Obě čtvrté 
třídy se rozdělily do několika sku-
pin po čtyřech až šesti dětech. Šlo 
nám to hezky od ruky. Jednu posta-
vu si hodláme nechat a o ostatní se 
chceme rozdělit s ostatními třída-
mi, které je mohou používat jako 
učební pomůcku. 

 Velmi nás pobavily hry v pří-
rodě, při kterých jsme se na závěr 
mohli i proběhnout. Za naši snahu 
a píli nás odměnily p. uč. J. Korbá-
řová ve 4. A a p. uč. L. Voráčková 
ve 4. B nejednou sladkostí.

 Co víc si přát? Ještě víc tako-
vých akcí, při kterých máme mož-
nost lépe se poznat a ukázat, co 
v nás je. 

za třídy 4. A a 4. B L. Voráčková,
ZŠ Nádražní 615, Bystřice n.P.
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BYSTŘICKÝ BIGBÍT Z HISTORIE PO SOUČASNOST
- kapitola třetí -

Jak bylo napsáno již v předcháze-
jící kapitole, v roce 1995 se rozpadá 
kapela Bruker. Nicméně i zde se našlo 
několik muzikantů, kteří nedokázali 
dlouhodobě odolat pocitům plných 
zábavových tanečních parketů, tvrdé-
ho povzbuzování fanoušků a příjem-
ných pohledů fanynek. Shodou okol-
ností (jak jinak) se v té době rozpadá i 
mladá kapala Argon z Bukova. Slovo 
dalo slovo a k Frantovi Mazánkovi-
sólová kytara, Rosťovi Benovi-zpěv a 
Slávovi Zánovi-baskytara z bývalého 
Brukeru se přidává bubeník Petr Kul-
ka z Bukova a kytarista Sláva Baxant 
z Rožné z bývalé skupiny Argon. V 
roce 1996 tak začíná hrát nová kape-
la pod názvem Metaxa (bohužel se 
nepodařilo zjistit, zda název souvi-
sí s oblíbenou značkou pití, či jde o 

shodu čistě náhodnou a kapelu pohá-
ní kupředu jiný typ likéru). Kapela 
začala zkoušet (a zkouší dodnes) na 
Bukově tam, kde dříve zkoušel Ar-
gon. Před začátkem koncertování do-
plnil sestavu zvukař Dušan Fiala a 
osvětlovač Jarda Zobač. V této podo-
bě hráli zhruba čtyři roky, kdy odešel 
Sláva Baxant. Jeho nahradil Radim 
Palla z Doubravníku, který byl koop-
tován z Faty Morgany. Nedlouho na to 
nahradil zvukaře Dušana Fialu Luboš 
Buček. Kapela je dodnes nejoblíbe-
nější zábavovou formací na Bystřicku. 
Vsadila pouze na komerční muziku 
klasického bigbítu oblíbenou u mla-
dých lidí. A proto, že už hraje 12 let (a 
jak říkají členové kapely, každý rok je 
pro ně poslední), jsou za léta vybaveni 
velmi slušným vlastním zvukovým 
a světelným aparátem. Zajímavostí 
je, že kapela hraje vždy do Nového 
roku a pokud se na jaře domluví, že 
loňská sezóna nebyla ta poslední (a 
doufejme, že tomu tak ještě nějaký 
rok bude), připraví do května nový 
repertoár, který čítá cca 45 písniček. 
Tito hudební matadoři zvládnou za 
rok zahrát až na 50-ti zábavách.

V roce 1995 se i na Dolní Rožínce 
utváří nové uskupení, které založi-
li Petr Kujal-basová kytara a Pavel 
Antony-kytara. V roce 1996 přichází 
Kamil Vařejka-kytara a Petr Apolín-
bicí a vzniká název Sensitive Hate. 
Kapela vystupuje většinou na sou-
kromých akcích a občas na malém 
festivalu v okolí. V roce 1998 odchá-
zí bubeník Petr Apolín a nahrazuje 
jej po vystřídání několika bubeníků 
Rostislav Ferenc. Kapela začíná 
být i aktivní a pořádá kulturní akce, 
na kterých i vystupuje. V roce 2001 
vydává demo Obscuriti of the soul. 
V roce 2004 opouští kapelu Petr Kujal 
a kapela se ocitá na prahu rozpadu. 
Téměř po dvouleté odmlce a střídá-
ní basáků se kapela na konci roku 
2006 dává opět dohromady a začíná 

skládat nové písně. Co se týká stylu 
hraní, je to něco mezi heavy a thrash 
metalem, ovlivněni jsou pak zejména 
kapelou Megadeth, ale většinou každý 
ze členů poslouchá něco jiného.

Zdá se, že rok 1995 byl velmi 
plodným, neboť v srpnu tohoto roku 
se začala také formovat u Rossích 
v garáži sestava pod názvem Polter-
geist ve složení Honza Rossí-bicí, Jiří 
Stejskal-kytara, Roman Hubek-kytara 
a Pavel Vandírek-baskytara, zpěv. Hrá-
lo se převážně na vypůjčené nástroje 
různých kvalit. Ze změti zvuků vznik-
lo i několik málo vlastních i převzatých 
písniček, které skupina prezentovala 
asi na pěti vystoupeních, například 
v hospodě Krmelec. V červenci roku 
1996 se skupina rozpadá odchodem 
Romana Hubka na vojnu. Přišel čas 
více či méně neúspěšných pokusů 
sestavit ze zůstavších členů novou 
skupinu. Jedna z nich byla i formace 
pod názvem XXL, která se uchýlila 
do zkušebny (a zároveň skoro rockové 
ho klubu) Saši Králíka na Skřipci, a to 
v sestavě Honza Rossí, Luboš Kos, 
Martin Zemánek a Pavel Vandírek. 
Sestava vydržela čtyři měsíce. Poté se 

Pavel Vandírek s Jiřím Stejskalem spo-
jili s Rosťou Ferencem-bicí a Honzou 
Kissem-zpěv z Dolní Rožínky a zaklá-
dají skupinu NT2, která se na podzim 
roku 1999 po příchodu kytaristy Radi-
ma Pally a odchodu Honzy Kisse 
přetransformovala na Fata Morganu. 
Skupina se postupně rozjíždí, v únoru 
2000 nahrává v hudebninách Fran-
ty Macháčka demo „Poslední den“ 
a vystupuje na okolních menších fes-
tivalech a motorkářských akcích, což 
je dáno jednak stylem (něco mezi tra-
sh metalem a punkem) a také tím, že 
se jedná o vlastní tvorbu. Asi po roce 
odchází z časových důvodů Jiří Stejs-
kal a naopak do skupiny vstupuje zpě-
vák Václav Vinkler. V té době skupina 
hraje díky vynikající a radostné spolu-
práci se skupinou Fousatej Hat často v 
okolí Havlíčkova Brodu. Bohužel ve 
Fatě Morganě dojde k neshodám, a tak 
k chystanému nahrávání CD již nikdy 
nedojde a skupina končí svoji činnost 
30.6.2001 na Doubravnickém bigbítu.

Po rozpadu skupiny Goback (viz. 
minulá kapitola) se Laďa Zítka-bicí 
spojil s Ivanem Bauchnerem na klá-
vesy a v roce 1999 začínají dojíždět 
do Jihlavy ke skupině Oranžová 
Brabenec, kde byla tedy Bystřice 
zastoupena 50% podílem. S touto 
formací se jim podařilo natočit i CD 
s názvem „Výlet“. Na křtu, který se 
odehrál v roce 2001 v Kostelci, se 
však kapela nepohodla a ještě ten den 
se rozpadá.

Po rozpa-
du skupiny 
O r a n ž o v á 
Brabenec půl 
roku Laďa 
Zítka s Iva-
nem Bauch-
nerem spe-
kulují, co dál. 
V příhodné 
chvíli jim 
přišel navrh-
nout Pavel 
Va n d í r e k -

basová kytara (exFata Morgana) dát 
dohormady novou kapelu. Zpěvu se 
ujal Vašek Vinkler také z Faty Mor-
gany. Půl roku s nimi hrál i Luboš 
Kos-kytara (exBruker), kterého 
vystřídal Tomáš Halva „Edison“. S 
Tomášem natočili ve studiu Haci-
enda u Miloše Dodo Doležala 10 
věcí na CD „Všechno co nás baví“. 
Poslední dvě věci však již s novým 
kytaristou Milanem Slámou. Skupina 
inspirována Foglarovými Rychlými 
šípy dostala název Bohouš. Členové 
kapely byli, co se týká hudebního sty-
lu, velice různorodí, přes metal, folk, 
a blues po reagee. Kapela zkoušela 
ve zkušebně u Ladi Zítky. Několikrát 
jste je mohli slyšet hrát v Bystřici 
v Millenium Clubu, několikrát v Jih-
lavě, v Havlíčkově Brodě. Ve Svita-
vách dělali předkapelu skupině Mňá-
ga a Žďorp. Často hráli se skupinou 
Fousatej Hat, jednou s Moravou. CD 
„Všechno co nás baví“ vyšlo v roce 
2003, avšak ofi ciálního křtu se již 
nedočkalo. Dnes kvůli pracovnímu 
vytížení Bohouš dočasně nevystupu-
je. (pozn. Bohouš se po odmlce před-
staví na bigbítovém festivalu Pelíšek 
Fest Bystřice 18.8.2007)

V roce 2005 se Ondra Janeč-
ko-kytara,zpěv a Marian „Mařka“ 
Satorie-basová kytara dohodli, že si 
zkusí zahrát pár převzatých písniček. 
Nejprve začali zkoušet u Satoriových 
v bytě a potom si udělali zkušebnu

u Ondry Ja-
nečka. A pro-
tože to cel-
kem šlapalo, 
brzy přizvali 
Zdeňka „Što-
ka“ Vyboš-
toka, kterého 
přemluvili, 
aby začal hrát 
na bicí. Sesta-
vu doplnil i 
Pepa „Hobit“ 
Satorie, který 
už společ-

Sensitive Hate - zleva: Kamil Vařejka, Pavel Antony, Rostislav Ferenc, 
Petr Kujal

Metaxa - zleva dole: Franta Mazánek, Rosťa Beno, Jarda Zobač
            - zleva shora: Sláva Zána, Luboš Buček, Radim Pala, Petr Kulka

Bohouš - zleva Pavel Vandírek, Laďa Zídka, 
Ivan Bauchner, Milan Sláma, Václav Vinkler 
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BYSTŘICKÝ BIGBÍT Z HISTORIE PO SOUČASNOST
- kapitola třetí -

ně s bráchou hrával v Jimramovské 
exskupině Parafi ne. Bratři si vyměnili 
nástroje, Marian vzal sólovou kytaru 
a Pepa baskytaru. Přestože kapela 
teprve začíná, už se jím podařilo 2x 
vyprodat zahrádku v Pivnici u Musi-
lů! Z původního názvu Element byla 
kapela přejmenována po 1.koncertě 
z řad vlastních fanoušků na Exkre-
ment a posléze se přetransformova-
la na Experiment. V roce 2006 se 
zúčastnili soutěže Poličský skřivan.
V současné době hraje vlastní tvor-
bu a přibrala nového kytaristu Pavla 
Novotného z Holic, který je švagrem 
bratrů Satoriových. Ondra Janečko 
se tedy dal na dráhu sólového zpě-
váka. (pozn. Experiment také uvidíte 
na bigbítovém festivalu Pelíšek Fest 
Bystřice 18.8.2007)

Po pozastavení činnosti skupiny 
Bohouš se Milan Sláma-sól. kyta-
ra a Pavel Vandírek-basa společně 
s Lubošem Kosem-sól. kytara 
pokouší dát dohromady novou 
zábavovou formaci. Po počátečních 
personálních nezdarech skupina 
konečně v létě 2006 sežene bube-
níka Luboše Dufka z Radiměře. 

Skupina začíná intenzivněji fungo-
vat s příchodem klávesistky Katky 
Urbanové. Bohužel, na podzim 
musí ze zdravotních důvodů Luboš 
Dufek přerušit hraní, a tak skupina 
hledá nového bubeníka. To se podaří 
a do skupiny přichází Václav Fili-
pi z Bratrušína. Od této chvíle je 
skupina Arzenal kompletní a snad 
dosáhne svého cíle - pobavit sebe 
i všechny, kdo o to budou stát. Kape-
la zkouší v Kundraticích v bývalé 
hasičce a ve svém repertoáru má už 
více jak 45 songů. Hraje starý dobrý 
bigbít a ti, co ji slyšeli, říkají, že to 
šlape. (pozn. Arzenal se představí 
bystřickému publiku jako poslední 
účinkující na bigbítovém festivalu 
Pelíšek Fest Bystřice 18.8.2007, 
kde bude hrát do časných ranních 
hodin).

Parantampareil jako jeden ze 
služebně nejmladších bystřických 
hudebních útvarů vzniká v roce 2004 
na toaletách restaurace Club během 
plesu gymnázia při spontánním setká-
ní dvou spolužáků Filipa Koeniga 
a Davida Kadlece. Do té doby se v rám-
ci jedné třídy držela myšlenka založit 

kapelu ještě s Lukášem Smrčkem 
z Lísku (trubka) a Kamilem Kissem 
z Bystřice (zpěv), ale nakonec z toho 
sešlo. Konečnou sestavu roku 2004 
tvoří David „Káďa“ Kadlec-elektric-
ká kytara, Filip „Keňa“Koenig-zpěv, 
klávesy, Tomáš „Tupejž“ Vostrejž-
bicí. Dokladem recesního pojetí v 
počátcích kapely je tento rozhovor: 
Káďa: „Mám domluvenou kyta-
ru.“ Tupejž: „Hezky, já bych s váma 
docela hrál na bubny. Rytmus, to je 
moje!“ Keňa:„Já umím na klavír, 
ale klidně aj zazpívám.“ Tupejž: „Já 
neznám noty.“ Keňa a Káďa: „To 
je jedno...“. Název Parantampareil 
vymýšlí Tomáš s Filipem v hodině 
francouzštiny ze slov par un tem-
ps pareil, která vytržená z kontextu 
znamenají za takovéhoto počasí, a 
spojí je dohromady s lehkou úpravou 
na výsledný PARANTAMPAREIL 
[paran-tam-pa-rej]. Veškeré texty píší 
všichni tři členové společně během 
školních výletů a exkurzí, proto se 

obligátně drží témat našich dějin a 
svérázně pojatého místopisu (např. 
Slavkov, Kroměříž). Hudební vyba-
vení v té době výrazně pokulhává. 
Tomáš má k dispozici jeden pro-
kopnutý buben s rezavým činelem, 
Filip zastaralý model kláves a mik-
rofon od Ježíška, David schopnou 
kytaru a aparaturu. Zkušebna je zří-
zena v prostorách Restaurantu u Čer-
máků. Zde vzniká první hit – Ikarův 
pád (otextoval Tomáš Vostrejž). Po 
školním výletě do Paříže mezi sebe 
pozorní kluci naverbují nenápadnou, 
ale slibnou hudebnici Lucku Horá-
kovou, od té doby zvanou „Metalý-
za“–klávesy, zpěv. Zlom přichází ve 
chvíli, kdy k plánovanému vystoupe-
ní na den 17. listopadu v aule Gym-
názia zapůjčuje svoji bicí soupravu 
Petr Zavadil. Zkouší se díky ochotě 
vedení školy přímo v aule. Něko-
lik dní před vystoupením si kapela 

zajišťuje basáka (tehdy hrál na oprav-
dický kontrabas) Martina Břenka 
(alias „DJ“), kterému svou vizi pís-
ně vysvětlují ostatní hráči přibližně 
tři hodiny před vystoupením. Ohlas 
po odehrání je překvapivě pozitivní. 
Další vystoupení bylo opět ve škole 
na vánoční besídce, kde odehrají dvě 
písně - Pásli ovce Valaši v rockové 
úpravě a Davidovu autorskou píseň 
s názvem Proč. Na této šou probíhá 
sbírka na zakoupení nových bicích, 
při které se vybralo neuvěřitelných 
osm set korun českých. Bicí v hod-
notě 2000,-Kč získávají vzápětí po 
náročném nakupení úspor a začíná 
se s přípravami na zkoušku ohněm, 
maturitní ples gymnázia. Tvrdá prá-
ce je zúročena i vydáním luxusního 
DVD s názvem „Mrtvák“, to aby na 
tento klíčový okamžik o osmi písních 
nikdo nezapomněl. Parantampareil 
směřují stále k rozmanitějšímu reper-
toáru – gotická Elizabeth od kapely 
XIII. století, valčíkový Slavkov, tem-

né a společensky upřímné Proč, opti-
mistický Ikarův pád a vrcholem jsou 
tři písně ve stylu ska od ruské kapely 
Leningrad. Po několika dočasných 
zkouškách v nedalekých Křídlech je 
díky aktivitě sdružení NADOSAH, 
Města Bystřice a městského muzea 
vytvořena provizorní zkušebna na 
půdě muzea, o kterou se dělila spo-
lečně s punkovou kapelou Holá prdel 
a místními hip hopovými nestory 
Ecce Homo. V současné době mají 
Parantampareil opět rejstřík bohatší 
o několik písní, ať už ryze vlastních, 
nebo textově a hudebně upravených 
originálů. 8. června 2007 jste jejich 
výkon mohli zhlédnout v bystřickém 
Millenium Clubu, kde pořádali tak-
zvaný Parakoncert společně s trojkou 
dalších kapel. (pozn. Parantampareil 
zahájí bigbítový festival Pelíšek Fest 
Bystřice 18.8.2007-kolem páté)

Experiment - zleva Pepa Satorie, Pavel Novotný, Marian Satorie, Zde-
něk Vyboštok, Ondra Janečko

Arzenal - zleva Katka Urbanová, Luboš Kos, Václav Filipi. Milan Slá-
ma, Pavel Vandírek

Parantampareil: Lucie Horáková, Filip Koenig, Tomáš Vostrejž, Martin 
Břenek, David Kadlec

Pokračování na straně 12
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Zubní pohotovost k červenci
a srpnu 2007

ČERVENEC

28.7.2007 MUDr. Anna Špárníková,  Křižanov, zdravotní středisko  
  MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Mor.
29.7.2007 MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš
   MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

SRPEN
  4.8.2007 MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice
   MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova, Velké Meziříčí
  5.8.2007 MUDr. Alena Burešová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Mor.
  MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n.P.
11.8.2007 MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě
  MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n.P.
12.8.2007 MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka
  MUDr. Milena Koutková, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
18.8.2007 MUDr. Danuše Grénarová, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
   MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka
19.8.2007 MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
   MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš
25.8.2007 MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín
   MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172
26.8.2007 MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265
   MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou

Ověření informací a sdělení změn na tel.: 566 688 219

BYSTŘICKÝ BIGBÍT Z HISTORIE PO SOUČASNOST
- kapitola třetí -

NOVÉ VEŘEJNÉ TOALETY

Zubní pohotovost je držena od 8.00 - 12.00 hod.

Nepřetržitá služba ve dnech pracovního klidu: 

Nemocnice U sv. Anny, tel.: 543 183 459

Od 20. července 2007 je 
možné znovu využívat veřejné 
toalety, které byly zbudovány v 
nové přístavbě budovy muzea. 
Otevírací doba je nepřetržitá, 
jelikož vstupné na toalety je 
placeno pomocí mincovního 
zámku na dveřích. Ke vstupu 
je třeba mít pětikorunu. Veřej-
né WC i vstup je střeženo 
kamerovým systémem tak, aby 
se pokud možno zabránilo pří-
padnému vandalizmu. Jedná se 
o provoz zkušební. Po vyhod-
nocení situace vedení města 
zváží případný další možný 
způsob provozu. Veřejné toale-
ty prozatím zřizuje a obstarává 
město Bystřice nad Pernštej-
nem Je třeba dobudovat ještě 
informační systém.

MěÚ

I když celý seriál byl nazván His-
torie bystřického bigbítu, myslím, že 
stojí za zmínku i nové (tedy pro něko-
ho nové:-) trendy v hudbě, které se od 
klasického bigbítu kapičku liší. Nic-
méně se stále více posouvají dopředu, 

Martin Homolkovi (MC’S), DJ Sumo 
(gramofón) a Beat-up (beatbox). 
Kořeny Ecce Homo leží hluboko v 
jejich dětství, kdy bratři Homolkovi 
už v 5. třídě propadli hip hopu. Jo, 
tenkrát ještě nebyly cédéčka a šumě-
jící kazety s interprety jako House 

pod vedením místních Homebojů 
(Dzio, Panda,...) pořádaly první hip 
hopový akce. DJ Sumo byl kámoš 
už nějakej ten pátek, ale DJ jim začal 
dělat až nedávno (asi pár měsíců). 
Jinak Sumec patří do sorty ,,starý 
páky“, páč pamatuje živého 2PACa 
a B.I.G.o. Beat-up začal s „Houm-
ry“ zkoušet asi ve stejné době jako 
Sumec. Důležitý je ještě fakt, že 
až poslední rok ,,jakž takž“ ECCE 
Homo začali zkoušet. Do té doby 
zkoušení dávali rovnou při koncertě. 
Co se týče produkce, hrají do převza-
tých podkladů a Sumec do toho semo 
tamo něco škrábne. Mají i ,,origo“ 
podklad od Beat-upa a Sumce, kterej 
hrají vždycky na začátek koncertu. 
Martin se snaží dělat podklady na 
jednom starým hudebním programu, 
jenže brácha nad tím ofrňuje, že to 
nemá dobrej zvuk a podobný věci. Co 
se týká samotného beatboxu, tomu 
se věnuje ve skupině Ecce Homo i 
samostatně Beat-up Petr Hloušek, 
jehož Nick je B-tup aka Beatclick. 
Beatbox si dává asi tak 1508 dní. 
Hlavní jeho vzory jsou Rahzel, Ken-
ny Muhammad, Killa Kella, Eklips, 
Migel. Čerpá nejčastěji z Hip hopu a 
Drum’n’Bass. Vystupoval asi tak na 
desítce lokálních akcí, beatbox battke 
v Hradci Králové, bigbeatová Křídla.

A pro ty, co netuší, co je to ten beat 
box zač, něco málo z encyklopedic-

kých znalostí od samotného Beatlic-
ka: Beatbox je imitace perkusí, nebo 
jiných hudebních nástrojů, a to pou-
ze za použití úst. Provádí se pomocí 
cíleného ovládání jazyka, tváří, krč-
ních svalů, rtů a kontroly dechu. Tím 
se docílí efekt napodobení rytmu 
a různých nástrojů. Dále se imitují 
různé scratche (zvuk, který vytváří 
DJ za použití gramofonů a mixážní-
ho pultu). Kombinovat lze i se zpě-
vem. Beatbox se často defi nuje jako 
pátý element Hip hopu, ale vyvíjí se 
i samostatně, nebo s vlivem jiného 
hudebního stylu. Mezi průkopní-
ky patří Doug e Fresh, Biz Markie, 
Kenny Muhammad. O rozšíření do 
povědomí široké veřejnosti se nejví-
ce zasloužil Razhel s beatboxovým 
albem Make the music 2000. V Čes-
ké republice lidé nejčastěji znají Bob-
by McFerinna s písní Don´t worry 
be happy, nebo Michaela Winslowa 
imitujícího různé zvuky v Policejní 
akademii. U nás je za nestora bea-
tboxingu považován Boykot, který 
provozuje beatbox 40 let. 

A jak by řekli samotní Ecce homo, 
to by bylo v kostce a v kouli o Ecce 
Homo, Beat-up a DJ Sumo všechno. 
Mějte se fér a co nejlíp to jde. (pozn. 
Ecce homo bude jistě zpestřením big-
bítového festivalu Pelíšek Fest Bys-
třice 18.8.2007) 

VÍCE O FESTIVALU NA WWW.BYST-

mladým lidem se líbí a co je podstat-
né, zabývají se jimi i lidi z Bystři-
ce. Těžko bychom však (prozatím) 
vytvořili celý seriál o bystřickém hip 
hopu, bystřické rapu, bystřických DJ, 
či bystřickém beatboxu. A protože k 
této hudbě patří i vlastní „nářečí“, 
snažili jsem se v textu určité jazyko-
vé libůstky zachytit. Budeme se tedy 
na dalších řádcích někdy pohybovat 
mimo reálnou gramatiku..

Známé uskupení v bystřických 
vodách v sobě snoubí veškeré shora 
uvedené styly. Tito pánové si říkají 
ECCE HOMO. Tvoří je Vlastimil a 

of pain, Kriss Kross… byly menší 
pokladnicí skákající hodnoty. Už v 
té době si však hoši zkoušeli něco 
nahrávat. Martin prskal do kazeťáku 
bráchovi podklad (asi nějak takhle: 
BUM, ČIK, BUM BUM ČIK,…) 
a on do toho repoval. Věčná škoda, 
že se nahrávka nedochovala. Čas pak 
letěl a k hip hopu se pomalu začaly 
nabalovat i jiné žánry, jako reggee, 
folk a jiný pohodový věci, ale hip 
hop jako jejich styl projevu zůstal 
pořád na stejným bodě. S veřejným 
repováním odděleně začali bratři až 
od roku 2002. V Bystřici se v tu dobu 

ECCE HOMO zleva: Petr Hloušek, Martin Homolka, Vlasťa Homolka

Dokončení ze strany 11
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Václav Ondra - kapelník ,,Bystřické kapely“

Městská knihovna informuje

Koncem měsíce června přešla naše knihovna na nový 
knihovní systém Clavius. Z toho důvodu bylo zaevido-
váno pouze 82 svazků knih, z nichž vám nabízíme na 
zpříjemnění letních dnů tento malý výběr.

Knihy pro dospělé:
Matoušek Oldřich  Mládež a delikvence
Pavlosková Karin  Drama mezi oceány
Kellerman Jonathan Únos
Forman Miloš  Co já vím?, aneb Co mám 
   dělat, když je to pravda
Kalista Zdeněk  Karel IV.
Kessler Leo  Smrtihlav
Nemat Marina  Vězeňkyně z Teheránu
David Petr  Za strašidly na hrady
Bradford B.T.  Nástrahy osudu
Monyová Simona  Kudlanka bezbožná
King Stephen  Puls
Spencer LaVyrle  Roky
Neff Ondřej  Digitální fotografi e
Cet Mirco de  Lokomotivy
Vlasák Jan  Tenkrát na východě
Vondruška Vlastimil Intimní historie
Klímová-Pumerová K. Mužům vstup zakázán
Ohl Frauke  Pes a dítě
Child Lee   Nepřítel
Lorenz Konrad  Život se psem není pod psa

Knihy pro mládež:
Vaisová Petra  Román pro dívky
Neumann Kerstin  Koně
Dröscher Vitus  Lidoopi
Hopkins Cathy  Školní krásky a dávný lásky
Estes Allison  Velké vítězství
Awdry W.  O mašince
Kautz Gisela  Kamarádi v sedle
Lanczová Lenka  Náhradní princ

Jako každoročně jsou v oddělení pro děti připraveny

PRÁZDNINOVÉ KŘÍŽOVKY
o drobné ceny.

V následujícím čísle Bystřicka 
přiblížíme našim čtenářům 

možnosti nového knihovního systému 
a online katalogu na našich webových stránkách.

Všechno to začalo na ,,Zemědělském plese“ 
v únoru 2007, kde se setkal starosta Ing. Karel 
Pačiska s vedením dechové hudby ,,Bystřic-
ká kapela“, aby společně diskutovali na téma 
muzikantské aktivity dechovky. Slovo dalo 
slovo a zrodila se myšlenka uskutečnit vždy na 
konci školního roku promenádní koncert ,,Bys-
třické kapely“. Ta by si pokaždé k sobě přizvala 
nějaký dětský dechový orchestr.

Smyslem propojení dětské a seniorské kape-
ly by mělo být, aby se tyto skupiny muzikantů 
vzájemně sblížily a mladým muzikantům v 
dětských orchestrech bylo jasně ukázáno, že 
mají další perspektivu v tomto žánru.

V duchu této myšlenky proběhl dne 
24.6.2007 na Masarykově náměstí v Bystřici 
nad Pernštejnem koncert ,,Bystřické kapely“. 
Hostem 1. ročníku byl Velký dechový orchestr 
ZUŠ Letovice pod vedením ředitele ZUŠ Leto-
vice p. uč. Petra Křivinky. Hlavním organizáto-
rem koncertu byla samotná ,,Bystřická kapela“ 
pod vedením Václava Ondry, dále pak Kulturní 
dům Bystřice n. P. a v neposlední řadě Kultur-
ní komise Města Bystřice nad Pernštejnem. 
Hlavním organizátorem celé akce byl pan sta-
rosta Ing. Karel Pačiska a fi rma WERA WERK 
s.r.o.

Koncert byl směřován na nedělní dopoledne 
tak, aby naši spoluobčané, ještě než usednou ke 
svátečnímu nedělnímu obědu, mohli vyslech-
nout pár pěkných koncertních i lidových písní.

,,Bystřická kapela“ vystoupila se svým no-
vým programem v čele s uměleckým vedoucím 
prof. Josefem Cecavou z brněnské konzervato-
ře, Jiřím Helánem – zpěvákem a konferancié-
rem Moravěnky a známým bavičem a humo-
ristou Liborem Pantůčkem.

Jestli se koncert povedl či nikoli, nechám na 
hodnocení všech vás, kteří jste se zúčastnili. Já 
bych chtěl poděkovat p. Miroslavu Špačkovi 
– provozovateli kulturního domu za pomoc 
při vlastní organizaci, městskému muzeu za 
poskytnutí zázemí a samozřejmě panu staros-
tovi Ing. Karlu Pačiskovi, pod jehož záštitou se 
celá akce uskutečnila.

Nakonec chci poděkovat vám všem, kteří 
jste si přišli obě kapely poslechnout. Nezbývá 
nic jiného, než do dalších ročníků popřát nám 
muzikantům zájem diváků a posluchačů, jim 
zase pěkný hudební zážitek a všem dohroma-
dy stejně slunečné a teplé počasí jako právě 
24.6.2007.

Koncert Koncert 
,,Bystřické kapely“,,Bystřické kapely“

ANGLIČTINA – začátečníci, pokročilí
* lektor: Ing. Jana Koktavá

* říjen – květen, 30 lekcí (1 lekce = 2 

   vyučovací hodiny)

* kurzovné: 1000,- Kč 

NĚMČINA – začátečníci, pokročilí
* lektor: Markéta Kaštylová

* říjen – květen, 30 lekcí (1 lekce = 2 

   vyučovací hodiny)

* kurzovné: 1000,- Kč

JÓGA – začátečníci, pokročilí
* lektor: MUDr. Ludmila Milotínská

* říjen – duben, 28 lekcí (1 lekce = 1 

   hodina)

* kurzovné: 700,- Kč 

JÓGA – začátečníci, pokročilí
* lektor: Miluše Burešová

* říjen – duben, 28 lekcí (1 lekce = 1,5 

   hodiny)

* kurzovné: 840,- Kč

TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ 
VÝCHOVA - mládež
* lektoři taneční školy STARLET Brno

* září – prosinec, 10 lekcí + prodlouže-

   ná a věneček

* zahájení ve čtvrtek 27.9. 2007 v 18.30

   hodin

* kurzovné: 950,- Kč

                    350,- Kč (absolventi z roku 

                                     2005, 2006)

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
– začátečníci, pokročilí
* lektoři taneční školy STARLET Brno

* zahájení: začátečníci v říjnu 2007, 

   4 lekce + prodloužená

                   pokročilí v listopadu 2007, 

   4  lekce + věneček

* kurzovné: začátečníci 900,- Kč/taneční pár

                   pokročilí 900,- Kč/taneční pár

                   začátečníci 

    + pokročilí 1600,- Kč/taneční pár

Kurzy budou zahájeny jen při dostateč-

ném počtu zájemců. Uvedené ceny jsou 

vč. 19% DPH. 

NABÍDKA KURZŮ pro 
školní rok 2007/2008

Kulturní dům v Bystřici 
nad Pernštejnem

Bližší informace: 

Kulturní dům

Luční 764

tel. 566 552 626, 566 550 747

e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
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24. 9. 2007
BOHEMIA LUXEMBOURG 

TRIO
Carlo Jans – fl étna, 

Kateřina Englichová – harfa, 
Jitka Hosprová - viola

Trio Bohemia Luxemburg vzni-
klo jako spojení tří výrazných indi-
vidualit – dvou umělců z České re-
publiky a fl étnisty z Lucemburska. 
Soubor vystupuje na domácí půdě 
v Čechách a Lucembursku, ale 
i v zahraničí. Existence tria inspiruje 
i soudobé skladatele k tvorbě původ-
ních děl pro toto obsazení.

08. 10. 2007
VIOLONCELLOVÝ 

A KLAVÍRNÍ RECITÁL
Bledar Zajmi – violoncello, 

Štěpán Kos - klavír

Bledar Zajmi, studoval na Hu-
debním lyceu v Tiraně v Albánii a na 
HAMU v Praze. Absolvoval mistrov-
ské kurzy v rakouském Semmeringu. 
Ve 12 letech vyhrál 2. cenu v národní 
violoncellové soutěži v Tiraně. V roce 
1999 získal 2. cenu na mezinárodní sou-
těži komorní hudby „Palma d´ORO“ 
ve Finale Ligure v Itálii a v roce 2004 
se stal laureátem soutěže v Rovere 
d´Oro rovněž v Itálii. Je violoncel-
listou komorního souboru Ensemble 
Martinů. Od roku 2000 působí jako 
koncertní mistr skupiny violoncell 
v orchestru opery Národního divadla 
v Praze.

Štěpán Kos, pochází z muzikant-
ské rodiny, oba jeho rodiče i starší 
bratr jsou profesionální hudební-
ci. Vystudoval Konzervatoř v Plzni 
a HAMU v Praze pod vedením 
prof. Klánského. Vedle vystupování 
v sólových recitálech nebo komor-
ních programech se rovněž předsta-
vil v partnerství celé řady orchestrů. 
Odnesl si ocenění z mnoha národních 
a mezinárodních soutěží. 

12. 11. 2007 
HOUSLOVÝ KONCERT 
VÁCLAVA HUDEČKA

Petr Adamec – klavír a nejlepší 
účastník Letních mistrovských 

kurzů V. Hudečka 2007

Václav Hudeček zahájil svoji str-
mou cestu mezi českou a meziná-
rodní interpretační elitu v šedesátých 
letech. Přesně 12. listopadu 1967 
vystoupil na koncertu v Londýně 
s Royal Philharmonic Orchestra. 
O den později ho slyšel legendární 
David Oistrach, předpověděl mu vel-
kou budoucnost a nabídl mu peda-
gogickou pomoc. Od roku 1970 až 
do Oistrachovy smrti v roce 1974 
byl žákem tohoto velkého mis-

tra. Od svého londýnského debutu 
vystupoval po celém světě na nej-
prestižnějších podiích s nejlepšími 
světovými orchestry. Jeho nahrávky 
jsou stále nejúspěšnější produkcí 
v České republice a obdržel za ně 
zlaté a platinové desky.

Petr Adamec, kolínský rodák vystu-
doval pražskou konzervatoř a AMU 
u prof. Raucha. Od roku 1970 působí 
jako profesor na pražské konzervatoři 
a od roku 1991 jako řádný profesor 
pro komorní hudbu na AMU. 

10. 12. 2007 
PÍSŇOVÝ RECITÁL

Petr Matuszek – baryton, Mar-
kéta Dvořáková – mezzosoprán, 

Roman Pallas - klavír

Petr Matuszek je sólistou ope-
ry v Ústí nad Labem, spolupracuje 
s dalšími operními soubory u nás 
i v zahraničí. S úspěchem se zúčast-
ňuje celé řady hudebních festivalů 
po celém světě. Je jedním z předních 
interpretů experimentální hudby. Ve 
svých hlasových experimentech se 
pohybuje napříč hudebními žánry 
a využívá netradiční vokální techni-
ky, např. mongolský a tibetský ali-
kvotní (vícehlasý) zpěv.

Markéta Dvořáková studovala 
zpěv na Konzervatoři v Teplicích. 
V roce 2001 začala svoji sólovou 
dráhu koncertní a operní pěvkyně. Je 
interpretkou soudobé hudby a věnu-
je se i vokální improvizaci. Byla 
pro ni napsána hlavní role v opeře 
Ivo Medka „Vrač“. Od roku 2002 
také spolupracuje s divadlem Archa 
v Praze.

Roman Pallas vystudoval Kon-
zervatoř v Teplicích – klavír a sklad-
bu na AMU v Praze. Je sbormistrem 
dívčího pěveckého sboru Puellae 
Cantates a uměleckým vedoucím 
vokálního souboru Syrinx.

15. 1. 2008 
GRAFFOVO KVARTETO

Štěpán Graffe – housle, 
Lukáš Bednařík – housle
Lukáš Cybulski – viola, 

Michal Hreňo – violoncello

Graffovo kvarteto vzniklo v roce 
1997 na brněnské konzervatoři ve 
třídě Miloše Vacka. Za dobu své exis-
tence získal soubor řadu ocenění na 
mezinárodních soutěžích - 1. cenu 
na soutěži komorních souborů ACT 
v Londýně, 1. cenu v Schwerinu, 
zvláštní cenu francouzské asocia-
ce Forum Voix Etouffeés atd. Mezi 
stěžejní repertoár kvarteta patří 
smyčcové kvartety Leoše Janáčka, 
za jejichž interpretaci získalo dvakrát 
Cenu Nadace L. Janáčka za provedení 
v německém Reichnau a v Londýně.

12. 2. 2008
VEČER KLAVÍRNÍ 

IMPROVIZACE
Jiří Pazour – klavír

Jiří Pazour absolvoval Kon-
zervatoř v Praze v oboru skladba 
a klavír, poté pokračoval ve stu-
diu skladby na AMU. Jeho sólo-
vá koncertní činnost je zaměřena 
především na klavírní improviza-
ce. Jeho večery si získávají svoji 
dynamikou, spontánností a roz-
manitostí velkou popularitu jak 
doma tak i v zahraničí. Poslucha-
či koncertů si mohou na známém 
tématickém materiálu srovnat 
např. hudební řeč baroka, kla-
sicismu, romantismu, impresio-
nismu nebo jazzu či pop-muzic. 
V průběhu druhé části koncertu 
již vstupují posluchači jako spo-
lutvůrci programu. Večer impro-
vizace Jiřího Pazoura je vždy 
mimořádným uměleckým zážit-
kem jak pro hudební znalce, tak 
i pro laické milovníky hudebního 
umění.

18. 3. 2008
INSTRUMENTAL TANDEM

Libor Janeček – kytara, Petr 
Zámečník – akordeon

Instrumental tandem vznikl v roce 
1993. Od tohoto roku koncertuje po 
celé České republice, ale také na 
hudebních festivalech, vernisážích 
a soutěžích v mnoha zemích Evropy 
– Rakousku, Německu, Slovensku, 
Rumunsku, Švédsku atd. Repertoár 
koncertního dua zahrnuje především 
argentinské skladby Astora Piazzolly 
a jihoamerickou hudbu, soudobou 
českou hudbu, ale i hudbu klasickou 
a romantickou.

Květen
JAKUB PUSTINA – baryton

Jakub Pustina je absolventem mis-
trovských pěveckých kurzů Petera 
Dvorského a dále pěveckých kurzů 
A. Baarové-ČR, Ch. Mihailescu-
Rumunsko a A Nonata-Kanada. Od 
počátku pěvecké kariéry je veden 
předním sólistou Národního divadla 
v Praze Václavem Zítkem. V r. 2004 
a 2005 získal 1. cenu a stal se abso-
lutním vítězem mezinárodní pěvecké 
soutěže „Pražský pěvec“, konané pod 
záštitou ND v Praze. V roce 2006 se 
stal fi nalistou mezinárodní pěvecké 
soutěže v rakouském Deutschland-
sbergu a získal 1. místo na meziná-
rodní pěvecké soutěži ve slovenských 
Vrablích.

KPH 2007-2008KPH 2007-2008

Dům dětí a mládeže, který pra-
cuje v Bystřici nad Pernštejnem 
již mnoho let jako středisko pro 
volný čas, je díky svému bohaté-
mu zaměření 
schopen oslo-
vit početnou 
skupinu dětí 
a mládeže. Na 
vedení záj-
mové činnos-
ti se podílejí 
interní peda-
gogové a ex-
terní spolu-
pracovníc i . 
Právě těmto 
externím zaměstnancům bychom 
chtěli poděkovat za jejich práci, 
kdy vystupují nejen jako vedoucí 
kroužků, ale i jako rádci a konzul-
tanti.

Bez nadsázky lze říci, že DDM 
svoji bohatou nabídkou aktivit 
všeho druhu, od sportovních, přes 
umělecko-kulturní až po v ně-
kterých případech i individuální 
výuku, je důležitou a nepřehlédnu-
telnou součástí zájmového vzdě-
lávání. To s sebou přináší zvý-
šené fi nanční náklady na rozběh 
těchto činností a těch se, jak vši-

DDM děkuje za spolupráci
chni víme, mnohdy, bohužel, ne-
dostává. 

V poslední době nám na naši 
činnost fi nančně přispěly společ-

nosti Wera 
Werk s.r.o. 
a Rathge-
ber k.s. Ne-
z ů s t a l o 
p o z a d u 
ani Město 
B y s t ř i c e 
nad Pern-
š t e j n e m 
p r o s t ř e d -
n i c t v í m 
f i n a n č n í 

podpory z rozpočtu města. Za 
přispění všech těchto sponzorů 
jsme dětem pořídili nový náby-
tek do učebny keramiky, výtvar-
né výchovy a realizovali spoustu 
akcí, jako např. Akademie DDM, 
Pohádkový les ke Dni dětí, Všeu-
měl na DDM a další.

Pracovníci DDM všem spon-
zorům chtějí poděkovat za spo-
lupráci, popřát krásné prožití 
dovolených a do budoucna věří, 
že podpora rozvoje mimoškolní 
činnosti bude pokračovat.               

pracovníci DDM

KPH 2007-2008KPH 2007-2008
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Nedělní odpoledne muselo být 
stvořeno pro hledání ztraceného 
času, pro oživování zapomenu-
tých přítomných chvil časů dávno 
minulých. Vnímám je takto živě 
od doby, kdy jsem začal navště-
vovat pamětníka, pana Václava 
Síse z Bystřice nad Pernštejnem, 
se kterým rekonstruujeme obraz 
let prvorepublikových v Bystři-
ci. Neuvěřitelná paměť pana Síse 
a přehled, se kterým odkrývá Bys-
třici let třicátých a čtyřicátých, nás 
přivedla k desítkám jmen, příběhů 
a osudů. Osobnost Rudolfa Bera-
na si zaslouží, abychom si připo-
mněli 65. výročí jeho úmrtí.

Rudolf Beran se narodil 9. břez-

Rudolf Beran 
*  9. 3. 1904

†  15. 6. 1942

na 1904 v Bystřici nad Pernštej-
nem. Rodina Beranových měla na 
bystřickém náměstí sklenářství. 
Rudolf se aktivně podílel na kul-
turním životě města jako sokolský 
cvičitel. Byl inspektorem Hasič-
ské pojišťovny, jednoho z nejvý-
znamnějších pojišťovacích domů 
své doby, který založil další bys-
třický rodák Edmund Fiša. Sokol-
ská výchova a vztah k vlasti byla 
důvodem, proč se Rudolf Beran 
nemohl nikdy smířit s fašistickou 
okupací republiky. Proto se zapo-
jil do protifašistického odboje 
v organizacích Rada tří a Obra-
na národa. Rok 1942 měl být ro-
kem, „konečného řešení české 
otázky“. Na střeše dnešní budovy 
Právnické fakulty v Brně, která 
byla tehdy sídlem řídící úřadov-
ny Gestapa, stál německý nápis: 
„Německo vítězí na všech frontách 
pro Evropu!“ 

Dcera Rudolfa Berana, paní 
Alena Sárová z Brna souhlasila 
s uveřejněním a citací částí deníku 
psaného její matkou pro své děti 
v období od zatčení Rudolfa Bera-
na po jeho popravu. Následující 
řádky nepotřebují komentáře.

„Vzkaz z památníku: 
17. března 1942, toto datum, 

nechť Ti dítě moje utkví navždy 
v paměti. O čtvrt na dvanáct dopo-
ledne odvezlo Gestapo tatínka do 
vazby. Vytáhli ho z Vašeho kruhu, 
bez ohledu na Vaše dětské slzy 
a modlitby-neměli slitování. Když 
se s námi loučil, byla jeho posled-
ní slova: Nezapomeňte nikdy, že 
jsem byl vlastenec! Šel s velkou 
bolestí v srdci od Vás, ale šel hrdě 

a statečně. Až jednou budeš Alen-
ko velká, budu Ti vše vyprávět, 
dnes nemohu psát tak, jak bych 
chtěla. Ale přijde čas, kdy se to 
dozví celý svět. Boží mlýny melou 
pomalu, ale jistě!“

18. dubna 1942, včera jsem byla 
v Kounicových kolejích (Kounico-
vy koleje v Brně byly za okupace 
vězením pro české vlastence-pozn. 
autora) za tatínkem. Byl jeho svá-
tek. Nebudu Ti zde dítě zlaté líčit 
to bolestné shledání-tu hrůzu při 
pohledu na něj, co z něj za měsíc 
udělali, ale věř, že jeho první 
otázka byla co děláte Vy a že stále 
jen na Vás myslí a rád by dal kolik 
let svého života jen za to, aby Vás 
mohl vidět a Vás pohladit. Musí-
te být hodné, aby až se vrátí, měl 
z Vás radost!

19. května 1942, včera jsem byla 
podruhé za tatínkem v kolejích. 
Chudák, už je ho jen stín, stále jen 
vzpomíná na Vás a nemůže se už 
dočkat, až ho pustí domů. Musíte 
se děti hodně modlit, neb v tomto 
případě může pomoci jedině Bůh, 
je mu jistě velmi smutno. Už je tři 
měsíce ve vazbě.

15. června, druhé datum, kte-
ré se Ti musí Alenko plamennými 
písmeny vepsat do Tvé duše. Před 
slunce východem umučili srdce, 
které bilo jen pro Vás a milovaný 
národ. Nejvyšší cenu položil Tvůj 
otec na oltář drahé vlasti. Kéž 
by tato a tisíce podobných obě-
tí nebylo marných a krev těchto 
národních mučedníků vykoupila 

alespoň Vám mladým klid a mír. 
Ty už jsi Alenko velká, ledaco už 
chápeš, nezapomeň nikdy, kdo 
Vám vzal toho, který Vás tolik 
miloval. Buď v první řadě dob-
rou vlastenkou, dokážeš to nyní 
tím, když budeš pilná, poslušná 
a budeš se dobře učit. Tím nejlépe 
uctíš památku svého velkého otce.

3. ledna 1943, konečně máme 
Nový rok 1943. Snad jsme z toho 
kouzelného kruhu venku. Nic 
jiného si pro Vás děti nepřeji, 
jen zdraví, abyste byly hodné, 
na tatínka vždycky vzpomínejte 
s láskou a snažte se, abyste se 
mu v jeho dobrých vlastnostech 
podobaly. Tím jste povinni jeho 
památce, ale i své drahé nešťast-
né vlasti!“

Kounicovými kolejemi prošlo 
za okupace asi 30 000 českých 
vlastenců, 800 se již nikdy nevrá-
tilo. 14. listopadu 1941 zemřel 
v Kounicových kolejích také po-
slední moravský zemský prezident 
Jaroslav Mezník, rodák z Kři-
žanova. Byl postřelen stráží při 
sebevražedném úmyslu a zemřel 
při pádu z okna. Jeho syn, Prof. 
PhDr. Jaroslav Mezník patří mezi 
nejvýznamnější české historiky 
a při jeho přednáškách na Filozo-
fi cké fakultě v Brně se mezi stu-
denty vždy považovalo za čest prát 
se o poslední volné židle. Vzácní 
lidé, napadá mne, kteří přenesli 
prvorepublikový Masarykův odkaz 
přes zlé časy skrze své děti a stali 
se tak nesmrtelnými. „Nuže!“, řekl 
by jistě T. G. Masaryk.

Ladislav Pokorný 

Ohlédnutí za XII. ročníkem Mezi-
národního hudebního festivalu 13 
měst CONCENTUS MORAVIAE

na téma
České sny 2007 - Hudební spolu-

práce napříč Evropou
31. května – 30. června 2007

Festival CONCENTUS MORA-
VIAE v roce 2007 podvanácté 
nabídnul posluchačům příležitost 
propojit mimořádné hudební zážit-
ky s návštěvou půvabných zámků
a kostelů a procestovat během měsí-
ce června řadu malebných měst 
a městeček Jižní Moravy a Vyso-
činy. Ke 32 festivalovým koncer-
tům v osmnácti městech se přidalo 
15 koncertů žáků Základních umě-
leckých škol. Hudebnímu mládí 
tak věnoval letošní festivalový roč-
ník široký prostor k prezentaci.

Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst 
CONCENTUS MORAVIAECONCENTUS MORAVIAE

Program festivalu s podtitulem 
„České sny – Hudební spolupráce 
napříč Evropou“ připravil Aleš Bře-
zina, muzikolog, skladatel a ředitel 
Institutu Bohuslava Martinů. Dra-
maturgie iniciovala řadu zcela ojedi-
nělých spoluprací mezi špičkovými 
českými a zahraničními umělci. Pro-
slulé i méně hrané skladby českých 
skladatelů všech období zazněly 
v zajímavých a mnohdy překvapi-
vých kontextech ke kompozicím 
autorů zahraničních. 

Návštěvnost koncertů a dopro-
vodných akcí se vyšplhala přes 
6.500 návštěvníků.

V letošním roce se festival 
CONCENTUS MORAVIAE stal 

již podruhé českou částí meziná-
rodního kulturního projektu ČES-
KÉ SNY 2007, jehož zahraniční 
část pokračuje až do 8. prosince. 
V rámci projektu se v 19 evrop-
ských zemích uskuteční 120 kon-
certů, jejichž protagonisty budou 
nejen profesionální hudebníci, ale 
i žáci ZUŠ. 

Z nejbližších koncertů můžeme 
uvést: 
24. 7. Montpellier - Pavel Šporcl, 
Petr Jiříkovský
29. 7. Sermoneta - Capella Apol-
linis, Barbara Maria Willi, Jana 
Semerádová, Sergio Azzolini 
10. 8. Nagycenk - Akadémia Quar-
tet, Karel Košárek

1. 9. Crimmitschau – naše němec-
ké partnerské město představí 
v rámci slavnosti „Setkání rodáků“ 
Ondřeje Havelku a jeho Melody 
Makers v programu Rhapsodie 
v modrém pokoji

Celý projekt bude zakončen 
8. prosince koncertem v polské Lód-
zi. Více informací o celém festiva-
lu naleznete na www.ceskesny.cz
V příštím roce se bude MHF 13 
měst CONCENTUS MORAVI-
AE konat v období 31. 5. – 29. 6. 
2008 a tématem bude „Stará hudba 
ze zemí Visegrádu“. Dramaturgyně 
Barbara Maria Willi při přípravách 
programu spolupracuje s kolegiem 
dramaturgů ze čtyř visegrádských 
zemí.

Již nyní jsou všichni příznivci 
krásné hudby na další ročník fes-
tivalu srdečně zváni.

BYSTŘÍ LIDÉ A KULTURA 
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Když jsme se před rokem vrátili 
z Paříže a dohodli se, že se za rok 
podíváme do Říma, zdál se nám rok 
neuvěřitelně dlouhý. A najednou jsme 
z Itálie zpět. Právě 4. května tohoto 
roku jsme se totiž „nalodili“ my, téměř 
všichni zaměstnanci ZŠ Štěpánov nad 
Svratkou společně s několika věrný-
mi cestovateli, do krásného autobusu 
pana Holešovského a vyrazili jsme za 
krásami, jejichž stáří je u některých 
i neuvěřitelných 2000 let. V sobotu 
ráno jsme ale neodolali a pozastavili 
na pár hodin v Benátkách.

 Benátky se rozkládají na 118 ost-
růvcích, dá se v nich napočítat 150 
kanálů a neuvěřitelných 400 mostů. 
Město, které jsme si snad ani nedo-
kázali dříve představit, nás přímo 
uchvátilo. Místo městské hromadné 
dopravy a taxíků tu prostě jezdí lodě, 
protože tam, kde obvykle bývají silni-
ce, je tady voda. Naše cesta začala na 
lodi po kanálu Grande. Lodí jsme se 
dostali téměř až do centra. Centrum, 
to je náměstí svatého Marka, měst-
ského patrona. Stejnojmenná katedrá-
la je pro naše oko skutečně poněkud 
exotická díky svému neobvyklému 
byzantsko-orientálnímu stylu. Kostel 
má celkem pět portálů zdobených 
mozaikami a reliéfy. Pod hlavním 
oltářem jsou uloženy ostatky svatého 
Marka a nad ním se tyčí baldachýn 
ze zeleného mramoru, podepíraný 
ne obyčejnými mramorovými, nýbrž 
rovnou alabastrovými sloupy. Kdyby 
pro nic jiného, pro tenhle zážitek se 
vyplatí odstát nekonečnou frontu na 
náměstí ve společnosti tisíců holu-
bů. Ti nadělají téměř víc škody než 
neustále se opakující záplavy, ovšem 
když chtěla místní radnice jejich počet 
poněkud usměrnit, ozvali se občané 
a jako jeden muž prohlásili, že na své 
holuby si sáhnout nedají, neboť by 
město přišlo o atmosféru. Milovníci 
jmenovaných opeřenců tedy nadále 
mohou na místě zakoupit pytlík zrní 
a ptáky krmit. Následky pak musíte 
ovšem přičíst pouze sami sobě. Obdi-
vovali jsme tu vše – gondoly, které 
jsou zásadně černé barvy, gondoliéry, 
kteří stále ještě oblékají dobové úbo-
ry a používají dlouhá bidla, kterými 
neobyčejně zručně loď uvádějí do 
pohybu, paláce, kdysi skutečně pře-
pychové, nyní už sice trochu omšelé, 
ale stále hodně působivé. Opouštěli 
jsme Benátky nádherně dojati a moc 
si přáli, abychom se sem ještě někdy 
vrátili. Ale to už nás čekala cesta do 
hotelu. Měli jsme před sebou 600 
kilometrů, které nám zpříjemňo-
valo vypravování našeho průvodce 
– nezapomenutelného „Ernesta Ami-
ga“. Tento 75-ti letý odborník na Itálii 
nás prostě nepřestával udivovat svý-

poklad nejznámější, Michelangelovu 
Pietu. Dokonalý a nenapodobitel-
ný obraz smutku a čirého zoufalství 
matky, držící na klíně mrtvého syna. 
To je ovšem pouze jeden artefakt, 
u něhož se člověk zastaví se zataje-
ným dechem. Jenomže na výzdobě 
kostela se podílel doslova každý 
umělec, který ve své době něco 
znamenal. A takových byly v onom 
zlatém věku italské renesance desít-
ky. Zážitků bylo mnoho – prohlíd-
ka baziliky, výstup do svatopetrské 
kupole, prohlídka vatikánské krypty, 
kde je hrob papeže Jana Pavla II. stále 
plný květin a velkým zážitkem bylo 
pravé poledne, když k návštěvníkům 
Vatikánu (tedy i k nám) z okna pro-
mluvil papež Benedikt XVI.

Chtěla bych se v tomto článku 
podělit o všechny dojmy, ale to by 
asi nestačilo celé číslo zpravodaje, 
a tak snad již jen stručně. Během 
nedělního odpoledne a pondělí jsme 
ještě stihli další krásy Říma – baziliku 
Santa Maria Maggiore s úchvatnými 

mi znalostmi a všichni jsme se shodli 
na tom, že i on má lví podíl na naší 
obrovské spokojenosti se zájezdem. 
Cesta k hotelu ubíhala i s fi lmem 
Účastníci zájezdu a naši řidiči „Karel 
a Karel“, ve skutečnosti pan Sedláček 
a Procházka předváděli mistrnou jíz-
du plnou klidu a bezpečí.

V neděli po dobré snídani jsme se 
vydali do Vatikánu. Vatikán, který 
vznikl na základě tzv. Lateránských 
dohod, které byly uzavřeny mezi 
italským státem a Svatým stolcem 
11. února 1929, nás přivítal krásným 
slunným počasím. Vystáli jsme si 
frontu a už jsme na Svatopetrském 
náměstí s bazilikou sv. Petra. Mohu 
potvrdit to, co jsem dříve jenom 
slýchávala – jeden den, natož pár 
hodin na důkladnou prohlídku pro-
stě nestačí. Připomenu tedy alespoň 

Cesta do Říma
mozaikovými stropy a podlahami, 
lemovanými čtyřiceti sloupy a s kaplí, 
jejíž autor Flaminio Ponzio se nechal 
inspirovat Sixtinskou kaplí ve Vati-
kánu. A také baziliku San Pietro in 
Vincovi, tedy Svatý Petr v řetězech, 
která byla původně vybudována jako 
schrána na řetězy, v nichž byl před 
svou popravou zakován svatý Petr, 
jeden z dvanácti Kristových apoštolů. 
Později sem, na boční lodi, instalova-
li sochu Mojžíše. Mramorová socha 
v nadživotní velikosti zobrazuje sedí-
cího muže, ne už nejmladšího, ale 
stále ještě dost silného, aby se mohl 
stát vůdcem svého lidu a vyvést jej 
z egyptského otroctví. Hodně pozorný 
divák jistě najde ve spleti vousů Mi-
chelangelův zašifrovaný autoportrét.
  Jenomže Řím, to nejsou zdaleka 
jenom kostely. Milovník antiky se 

tady může úplně klidně zbláznit jen 
při pohledu na zbytky Kolosea, obří 
stavby pro 55 000 sedících diváků, 
v níž se kdysi odehrávaly krvavé 
souboje gladiátorů (byli to přede-
vším otroci se speciálním výcvikem), 
štvanice na divoké šelmy (dovážené 
do Říma z dalekých krajů), pozemní 
boje a konečně námořní bitvy, které se 
odehrávaly v aréně napuštěné vodou.

Od Kolosea jsme pomalu došli do 
střediska náboženského a občanského 
života starého Říma zvaného Fórum 
romanum, které bylo tvořeno bazili-
kami, chrámy, památníky a obchody, 
jejichž krásu a vznešenost dodnes 
dokládají i pouhé ruiny, jež tu zbyly.

Další obdiv si jistě zasloužil Kapi-
tol, Palatin, Marcelovo divadlo, turis-
ticky proslavená Ústa pravdy, Fontá-
na di Trevi (všichni jsme sem hodili 
minci, abychom se do Říma vrátili), 
Španělské schody, náměstí Popolo, 
Pantheon (jeden z nejvýznamnějších 
a nejzachovalejších antických chrá-
mů na světě) apod.

Nedá se popsat vše, co jsme viděli, 
srdíčko bolí i z toho, co jsme neviděli. 
Řím, to je krása. Krása. 

Dopřáli jsme si i posezení v kavár-
nách, pravou římskou kávu, pizzu, 
ochutnali jsme jejich vyhlášené víno. 

Zájezd byl úchvatný. Chtěla bych 
jménem všech 49 „účastníků zájezdu“ 
poděkovat těm, které jsem již jmeno-
vala, ale zejména i cestovní kanceláři 
Čestyl Brno a jejímu majiteli, Jiřímu 
Hájkovi, který pro nás (ostatně tak, 
jako vždy) připravil nevšední zážitky. 

A ptáte se, kam pojedeme příště? 
No, máme nabídku čtyř míst. Evropa 
je tak nádherná. Zatím vede Londýn. 
Uvidíme. Ale jedno je jisté. Už se 
nemůžeme dočkat, až nás opět týden 
před odjezdem zachvátí cestovní 
horečka, začneme na chodbě vytvářet 
debatní kroužky (co s sebou vzít….), 
prostě, až se zase „nalodíme“ do auto-
busu……. Jana Romanová

Městys Strážek vyhlašuje
na základě § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (škol-

ský zákon), v účinném znění, 
a v souladu vyhláškou č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, 

konkursní řízení
na funkci ředitele/ky

Základní školy a Mateřské školy 
Strážek příspěvková organizace

Požadavky: předpoklady stano-
vené zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů (dále 
jen „zákon“) – pro výkon funkce 
ředitele školy dle § 5, předpokla-
dy podle § 3 (plná způsobilost 
k právním úkonům, bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost, prokázaná 
znalost českého jazyka) a odbor-
ná kvalifi kace podle § 7 nebo 
§ 8 zákona, dále znalost školských 
předpisů, organizační a řídící 
schopnosti.
Přihlášky zasílejte do 15. 8. 2007 
na adresu zřizovatele: Městys 
Strážek, 592 53 Strážek 13. Obál-
ku označit: Konkurs ZŠ neotvírat
K přihlášce doložte: ověřenou 
kopii dokladu o splnění předpo-
kladu odborné kvalifi kace podle 
§ 7 nebo § 8 (doklady o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání), výpis 
z evidence Rejstříku trestů ne starší 
3 měsíců, doklad o zdravotní způ-
sobilosti k výkonu funkce ředite-
le, doklad o průběhu zaměstnání 
potvrzený posledním zaměstnava-
telem, podrobný profesní životopis, 
koncepci rozvoje a řízení školy.
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A spoustu nádob, sekyr, kusy kol, náramky, perly, kotlíky, pánve, 
zlaté vlasové spony, dokonce i obilí a zbytek kovářské dílny. Mno-

hým kostrám chyběly ruce, 
nohy i hlavy. Na kamenném 
oltáři ležely dvě useknuté žen-
ské ruce se sponami a prstenci 
a vedle polovina lidské lebky.

Jindřich Wankel datoval 
nálezy do 7. – 6. st.př.n.l., tedy 
do doby kultury hallstattské. 
Ostatně šperky, perly a další 
věci stejného druhu se našly 
přímo v Hallstattu. Wankel 
dále neznal, že nalezl místo 
pohřbu hallstattského náčel-
níka, jehož tělo bylo vloženo 
na pohřební vůz a spáleno 

v dřevěném srubu. Obřad byl doprovázen krvavými obětmi, kdy byly 
povražděny především ženy, některým i usekli ruce. Nakonec bylo 
vše zavaleno balvany. Polovinu lebky dešifroval jako číši k pití, pro-
tože bývalo zvykem pít z lebek nepřátel. Vždyť ještě v roce 1465 byl 
donucen Lev z Rožmitálu, vůdce Poděbradova poselstva po Evropě, 
pít z podobné lebky. Našlo se tu celkem mnohem více předmětů, než 
bývalo zvykem v královských hrobkách.

Wanklovým nálezem si lámou hlavu vědci už druhé století. Antro-

„Týden o astronomii“ na ZŠ Štěpánov

V týdnu od 14. do 18. května 2007  
proběhl na naší škole ve všech roč-
nících výchovně vzdělávací projekt 
nazvaný „ Týden o astronomii“.

Poznatky z astronomie o plane-
tách, hvězdách, o Slunci, o naší Zemi 
se prolínaly ve všech vyučovacích 
předmětech. Žáci si procvičili vyhle-
dávání v encyklopediích. Sestavovali 
si vlastní vesmírné deníky, do kterých 
si svoje zápisky a obrázky ukládali. 
V matematice porovnávali velikos-
ti planet sluneční soustavy a jejich 
vzdálenost od Slunce. Ve své fan-
tazii si představovali mimozemské 
civilizace. Zahloubali i do historie. 
Kdo první obhajoval teorii, že Země 
je kulatá? Kdy byl vynalezen prv-
ní dalekohled k pozorování hvězd? 
Kdy se člověk dostal do vesmíru? 
Jak vypadá vesmírná raketa? Hledali 
jsme odpovědi na desítky dalších otá-
zek. S chutí jsme si přitom zazpívali 
písničku Planety, kterou nám k té-
to příležitosti složila paní učitelka 
Kunčíková. Děti si vytvořily i vlastní 
modely planet sluneční soustavy.

Věříme, že se nám u žáků podařilo 
probudit hlubší zájem o astronomii. 
Netradiční výuka přinesla obohacení 
pro všechny a každý se nechal vlákat 
do tajemna vesmíru.

 Celým svým počínáním jsme se 

také snažili vzdát poctu významné-
mu člověku – astronomovi – našemu 
bývalému občanovi – panu Josipu 
Kleczkovi.

Pan Josip Kleczek prožil své dět-
ství právě tady u nás ve Štěpánově. 
Zde na břehu řeky Svratky jej uchvá-
tila hvězdná obloha, kterou pozoroval 
vlastnoručně sestaveným dalekohle-
dem. Již jako malý chlapec se chtěl 
stát astronomem a dokázal si jít za 
svým cílem, stala se z něj světově 
uznávaná osobnost.

Docent RNDr. Josip Kleczek, 
DrSc. (nar. 1923) ještě v současné 
době působí v Astronomickém ústa-
vu Československé akademie věd 
v Ondřejově. Stále publikuje odbor-
nou literaturu. Napsal celou řadu 
vědeckých prací, většinou ze sluneč-
ní fyziky např. Nitro hvězd, Plazma 
v laboratoři a ve vesmíru, Šestijazyč-
ný astronomický slovník. Pracoval na 
zahraničních hvězdárnách a předná-
šel na univerzitách v různých zemích. 
Zastává funkce v Mezinárodní ast-
ronomické unii. Kromě odborné 
a pedagogické činnosti se věnuje popu-
larizaci moderních poznatků o vesmí-
ru. Z knih: O čase, Měsíce průvodci 
planet, Astronomický a astronautický 
slovník, Nitro Slunce a život na Zemi, 
Naše Slunce, Vesmír a člověk, Slunce 

a člověk, Velká encyklopedie vesmí-
ru… Pro děti: Naše souhvězdí, Ener-
gie, Naše Slunce.

Pan Kleczek nám přislíbil, že 
pokud mu práce a čas dovolí, přijede 
se za námi podívat. Má náš kraj a pře-
devším Štěpánov upřímně rád a s lás-
kou se sem vrací. Vzpomíná na svá 
oblíbená místa – na Stavskou, Lázy, 
Hradisko, Chocholík, Luzník … a na 
milovanou řeku Svratku. Přejeme si, 
aby se naše setkání uskutečnilo.

Na závěr našeho výchovně vzdě-
lávacího projektu proběhla prezen-
tace výsledků práce žáků na 1. i na 
2. stupni. Žáci jednotlivých ročníků 

představili svá zkoumání na chod-
bách školy. Děti z prvního stupně  se 
při své prezentaci sešly v jedné tří-
dě a pochlubily se svými výsledky. 
Společně jsme přivítali milého hosta 
pana učitele Valacha, který na pana 
Kleczka zavzpomínal. Děkujeme za 
poutavé vyprávění.

Rovněž bych chtěla poděkovat 
všem učitelům ZŠ Štěpánov, kteří se 
s chutí pustili do tvorby a realizace 
tohoto projektu.

Když jsme přijeli do Býčí skály po dlouhých 14 letech znovu, ten-
tokrát se Společností Františka Kroha, překonali jsme Šenkův sifón 
i navazující prostory suchou nohou. Tolik vody totiž dokázali speleo-
logové odčerpat. 

Naše další cesta vedla do nedalekých Křtin. Už z dálky nám silue-
ta kostela Panny Marie signalizovala, že přijíždíme do úplně nového 
světa. Tento nádherný projekt je dílem Jana Blažeje Santiniho Aichla, 
tedy stavitele, jenž nechal své nesmazatelné stopy i u nás na Žďársku. 
Kostel utrpěl požárem v květnu 1844 i bombardováním o 101 rok 
později. Když jsme v chrámu kupovali pohlednice, sáhl jsem si i po 
brožurce o historii kostela. Napsal ji Marek Šenkyřík, právě ten, jehož 
jsem před časem přivedl k chodbě v Jeřábku. Však jeho speleologové 
nepátrají jen v Býčí skále. Pracovali i v Křtinách a pod kostelem našli 
v dubnu 1991 rozlehlou kryptu. Bylo v ní pochováno nejméně 974 lidí 
a 12 lebek mělo výzdobu černou barvou ve tvaru vavřínového věnce a 
písmene T na čele. Tedy opět souvislost s Hallstattem, protože stejně 
zdobené lebky se našly i tam. Z návštěvy tohoto malebného městečka 
v Solné komoře si pamatuji na maličký hřbitůvek, kde jsou nuceni 
nebožtíci uvolňovat místo novým zájemcům, lebky se popíší a uloží 
v márnici.

Celý náš bezvadný výlet skončil nakonec ve Vídni. Naším cílem 
bylo Přírodovědné muzeum plné vycpaných zvířat, dinosauřích 
modelů, nerostů, mohutných meteoritů a také archeologických expo-
nátů. Jsou tu nálezy z Býčí skály, náš cíl. A tak jsme obdivovali vitríny 
plné šperků, zbraní a nádob (všechny je měl v rukou Jindřich Wankel), 

Mužům SK Rožná se podařilo 
postoupit ze IV. třídy do vyšší sou-
těže. Od počátku se tým pohyboval 
v čele tabulky a po podzimu byl na 
3. místě, ale s minimálním odstu-
pem na 
vedou-
cí Roz-
s o c h y 
B. Na 
jaře se 
zdálo, 
že se 
soupeři 
v z d a -
lují, ale 
úspěš-
ný fi niš 
a série 
v ý h e r 
v posledních kolech přinesly kýžený 
postup. Na  něm se podíleli tito hráči: 
Beran Jaroslav, Beran Karel, Filip Jan, 
Hanus David, Hanus Jan, Hloušek 
Josef, Janeček Martin, Krajčo Dali-

bor, Kunc  Pavel, Novotný Dušan, 
Prokop Jiří, Sádecký Pavel, Sýko-
ra Pavel, Špaček Ladislav, Špaček 
Tomáš, Štěrba Jaroslav, Švestka Fran-
tišek, Uhlíř Marek, Valenta Dušan, 

Vyžrálek 
Vít. Nej-
l e p š í m 
s t ře lcem 
týmu byl 
D a l i b o r 
K r a j č o , 
k t e r ý 
v s t ř e l i l 
25 branek
a byl i nej-
l e p š í m 
s t ře lcem  
celé IV. tří-
dy. Tre-

nérem úspěšného celku byl David 
Hanus.

Popřejme hráčům SK Rožná pěk-
nou dovolenou a od podzimu jim 
budeme držet palce ve III. třídě.

SK Rožná – postup do III. třídy!

Dáša Kameníková
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polog M. Stloukal rozlišil 40 lebek na 17 mužských, 11 ženských, 10 
dětských a 2 neurčil. Naopak Wankel byl přesvědčen, že mužských 
lebek je maximálně pět. Vědci odmítali názor, že by šlo o rituální 
pohřeb a vytasili následující verze.

Mohlo jít o vznícení a výbuch moučného prachu nebo plynů – tato 
kdysi populární domněnka se zase zavrhuje. Nebo šlo o dlouhodobé 
obětiště, kde se konaly krvavé oběti po dlouhý čas a nakonec se tu zří-
til strop. Podle poslední verze se právě sem uchýlili řemeslníci, kteří 
pak byli zmasakrováni nepřítelem.

Docent V. Podborský z fi lozofi cké fakulty Brno posunul dataci 
nálezů do 6.-5. st. př.n.l. V roce 1984 uspořádalo Okresní muzeum 
v Blansku seminář, na němž se polemizovalo o uvedeném nálezu. 
Vzešel z něj sborník „Wankelův nález v Býčí skále ve světle nejnověj-
ších objevů“, který však nepřesvědčuje, že by Wankel chybně inter-
pretoval svůj nález.

Z Předsíně jsme šli 320 metrů dlouho jeskyní až k několika schůd-
kům, které vedly k vodní tůni. Dvě pamětní desky zde připomínají 
jednak tři návštěvy Aloise z Lichtenštejna (1792-1817) a dále návště-
vu samotného císaře Františka II. a a jeho choti Marie Terezie v roce 
1804. Voda před námi je tzv. Šenkův sifon a zde po staletí jeskyně pro 
obyčejné smrtelníky končila. Wankel však věděl, že za vodou jeskyně 
ještě pokračuje, netušil však jak daleko. Za pomoci potápěčů byl sifón 
překonán teprve v roce 1921 a za ním objevena „Nová Býčí skála“. Do 
ní nás Standa Mayer lákal. 

Nastoupili jsme do lodičky, v níž šplouchala voda, a pomocí ručko-

vání po provazu jsme se kos-
trbatě dostali přes sifón. Pak 
jsem vykročily do nových 
prostor a brzy se brodily 
Jedovnickým potokem, jenž 
tu v délce 350 m protéká. 
Voda byla strašně ledová, my 
se brouzdali po kolena jen 
v rifl ích, div, že jsme to neod-
stonali. A doktor Mayer si 
ještě pochvaloval: „Kdybyste 
byli nachlazení, tak vás to tu 
dá do pořádku! Tady je léči-
vý vzduch.“ My jen drkota-
li zuby a myslili si své. Tak 
jsme došli až k Přítokové-
mu sifónu a ten jsme obešli 

chodbou, uměle střílenou od roku 1984. Došli jsme až po dveře, které 
tu chrání následnou krasovou výzdobu. Touto překážkou byl Stanislav 
překvapen, protože s sebou nevzal potřebné klíče. Chodba pokračuje 
ještě 800 m, pak je další obstřílený sifón a pak se jde asi 2 km až 
po Srbský sifón, který odděluje Býčí skálu od Rudického propadání. 
Celkem se tu dá urazit snad až 8 kilometrů, my však u vzpomínaných 
dveří skončili. Zpáteční cestou jsem aspoň prolezli různé odbočky, 
ledová voda nám stoupala až k pasu.

22                          23

Žijeme obklopeni krásnou pří-
rodou a krajinou Českomoravské 
vrchoviny. Vídáme denně mnoho 
krásných stromů. Přesto k jedno-
mu stromu máme zvláštní vztah. 
Je to dub u prosetínského evange-
lického kostela. Tento strom, jehož 
stáří nelze přesně určit a v Prose-
tíně se pouze traduje, nás spojuje 
s historií.

Stál tu už v době, kdy naši 
předci bojovali o možnost svo-
bodně vyznávat své náboženství. 
Jako nevolnické obyvatelstvo byli 
nuceni hlásit se k jediné povolené 
církvi - katolické. Lidé z Prosetí-
na a okolí vyznávali protestant-
skou víru svých otců a ještě před 
vydáním Tolerančního patentu se 
tajně scházeli ke službám Božím. 
Prosetínští rodáci Martin Juren, 
Tomáš Juren a Řehoř Jakubec stáli 
v čele evangelíků ve zdejším kraji 
a bojovali o možnost se ke své víře 
otevřeně přihlásit a veřejně konat 
bohoslužby.

Když císař Josef II. vydal roku 
1781 Toleranční patent, shromáž-
dili se Prosetínští podle ústně tra-
dovaného podání právě u dubu na 
panské zahradě a po řeči Martina 
Jurena se rozhodli všichni přihlásit 
k povolenému helvetskému vyzná-
ní. Právě tehdy byl náš dub svěd-
kem statečnosti a jednoty celé ves-
nické pospolitosti. A pak si během 

několika měsíců prosetínští evan-
gelíci postavili u dubu modliteb-
nu. Podle tradice byl tehdy strom 
200–250 let starý.

Co vše náš dub zažil?
Boje za svobodu vyznání, radost 

a nadšení z jejího nabytí, velké 
úsilí při rychlé stavbě modlitebny 
a při její pozdější přestavbě, stav-
bu věže na konci 19. století … 
Radosti, štěstí i slzy - vždyť stojí 
u kostela a tam se konají svatby, 
křty i pohřby. Těch slz bylo asi víc 
- kolem kostela je přece hřbitov. 
Na čestném místě v úpatí dubu leží 
někteří prosetínští faráři. 

A taky ví náš dub o odvaze míst-
ních lidí za 2. světové války, kdy 
v okolí obce pracovala partyzán-
ská skupina a v kostele byla ukryta 
vysílačka.

Při pohledu na dub se rojí v hla-
vách otázky: jak bychom obstáli 
ve srovnáni s našimi odhodlaný-
mi a statečnými předky? Dokáza-
li bychom se v rozhodující chvíli 
semknout, potlačit malicherné 
spory a stát jednotně pod dubem? 
A klademe si tu i otázky velmi 
osobní, pod dubem leží nejbližší 
mnohých z nás a je tam možná 
i naše místo ….

Lidé přicházejí a odcházejí, 
a dub stojí. Mohutný, krásný, plný 
síly. Pevný bod v prostoru i čase.

Kateřina Fučíková

ší publicita. O tom, kdo z fi nalistů 
zvítězí, rozhoduje veřejnost hla-
sováním. Odměnou pro vítězný 
strom bude jeho odborné ošetření 
na jaře příštího roku.

V tomto roce jsme se rozhodli 
přihlásit do ankety Strom roku dub 
stojící u evangelického kostela 
v Prosetíně. Je to krásný a mohut-
ný strom a navíc má zajímavou 
historii. Nechtěli jsme si tento 
strom nechat pouze pro sebe. 

Byli jsme velmi mile překvape-
ni, když jsme se na konci června 
dozvěděli, že náš dub – jeden z 88 
nominovaných stromů - postoupil 
mezi 12 fi nalistů. O vítězi ankety 
bude rozhodovat veřejnost pomocí 
dárcovských SMS, podpisy v hla-
sovacích arších a pomocí kuponů 
uveřejněných v tisku. Hlasování 
začíná 1. srpna a bude trvat do 
11. října 2007. 

Motto projektu: „Prostřednic-
tvím stromů pomáháme lidem 
nalézt cestu k přírodě i k sobě 
navzájem.“

Už jste slyšeli o anketě Strom 
roku? Možná. Třeba zprávu 
o tom, že v roce 2005 se vítězem 
této ankety stal známý pernštejn-
ský tis. Nadace Partnerství pořádá 
tuto anketu od roku 2002. Cílem 
projektu je zábavnou formou upo-
zornit veřejnost na význam stromů 
pro životní prostředí a přivést lidi 
k zájmu o prostředí, ve kterém žijí.

Do ankety mohou své oblíbe-
né stromy navrhovat jednotlivci, 
rodiny, obce, fi rmy, školy, instituce 
- kdokoli má zájem. Nezáleží na 
druhu stromu. 

Co se s navrženými stromy děje 
dál? Porota složená z odborníků 
a osobností vybere z návrhů 12 
fi nalistů, kterým je věnována vět-

Prosetínský dub fi nalistou ankety Strom roku
Prosetínský dub je jediným 

zástupcem kraje Vysočina ve fi ná-
le ankety. Podpořte ho i Vy! A při-
jeďte se na něj podívat! Prosetín je 
přece nedaleko! 

Podrobné informace o tom, jak 

hlasovat, uveřejníme v srpnovém 
čísle Bystřicka. Anketu můžete 
také sledovat na adrese www.nada-
cepartnerstvi.cz nebo na www.pro-
setin.cz.

Kateřina Fučíková 

Dub u evangelického kostela v Prosetíně
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SK Bystřice n.P. – fotbalová sezóna 2006-2007
Fotbalová sezóna 2006-2007 před-

stavovala pro činovníky, hráče i fa-

noušky SK Bystřice n.P. sezónu vel-

kých očekávání. Obě mužstva mužů, 

A mužstvo v krajském přeboru kraje 

Vysočina a B mužstvo ve III. třídě 

okresu Žďár n.S., nastupovala k zaha-

jovacím utkáním s ambicemi nejvyšší-

mi – postupem do Divize a postupem 

do Okresního přeboru. Družstvo 

dorostu, nebo spíše zůstatek hráčů, 

byl poslán na hostování do Štěpáno-

va, který proto přihlásil své družstvo 

do Krajského přeboru a byl očekáván 

vzestup jak výkonnosti, tak i docház-

ky hráčů. Družstva mladších a star-

ších žáků byla dobře zabezpečena po 

stránce trenérské i personální a hrála 

také Krajský přebor Kraje Vysočina. 

Družstvo přípravek bylo po dlouhých 

jednáních s trenéry odhlášeno z Kraj-

ského přeboru a hrálo v této sezóně 

Okresní přebor přípravek.

Mužstvo mužů A i B zahájilo sou-

těže dle předpokladů a po podzimní 

části byla obě mužstva na 1. místech 

svých soutěží. Do jarní části soutěže 

nastoupilo mužstvo A s cílem uhájit 

první místo a dosáhnout tak histo-

rického úspěchu bystřické kopané 

– postup do Divize. Bohužel, hráčům 

pod vedením trenéra Hovorky se 

nedařilo podle představ svých, tre-

néra, fanoušků a činovníků. Po celou 

jarní část se mužstvo bilo o postup 

s Havlíčkovým Brodem a Humpol-

cem, avšak body ztracené zejména se 

soupeři ze spodní části tabulky nám 

na konci sezóny chyběly. Mužstvo 

A nakonec tedy skončilo na 2. místě, 

když v posledních zápasech porazilo 

i své dva největší soupeře. Naopak 

B mužstvo pod vedením trenéra 

Berana od začátku jarní části sou-

těže nenechalo nikoho na pochybách 

o tom, kdo bude vítězem III. třídy, 

a postoupilo do Okresního přeboru 

rozdílem třídy.

Dorostenci, kteří hráli Krajský pře-

bor za družstvo Štěpánova, se také 

neztratili. Starší se umístili na průměr-

ném 10. místě, avšak mladší doros-

tenci na pěkném 6. místě. Zejména 

v závěru sezóny se však projevila sta-

rá bolest této věkové kategorie – špat-

ná životospráva a nespolehlivost hrá-

čů jak při docházkách na trénink, tak 

i na vlastní utkání. V podzimní části 

sezóny družstvo vedli trenéři Nunvář 

a Nemrah, v jarní část už pouze tre-

nér Rebenda. Starší žáci se po slabém 

začátku v podzimní části soutěže 

výrazně zlepšili a pod vedením trené-

ra Korbičky obsadili pěkné 6. místo. 

Hráči i trenér v průběhu jarní části 

litovali podzimního výpadku, protože 

mohli nakonec bojovat i o nejvyšší 

umístění. Družstvo mladších žáků 

pod vedením trenéra Ondry podáva-

lo po celou sezónu průměrné výkony 

a skončilo na 9. místě. Je třeba však 

připomenout, že za družstvo hrála asi 

jedna třetina hráčů z kategorie přípra-

vek, a proto toto družstvo bude přísli-

bem do nové sezóny. Starší přípravka 

bez problémů zvítězila v Okresním 

přeboru přípravek a mladší se umís-

tila na 2. místě. Družstva přípravek 

vedli trenéři a trenérky Velenová, 

Malátová, Svoboda, Vojta a Jirčík.

Sezónu 2006-2007 můžeme z obec-

ného pohledu hodnotit jako sezónu 

víceméně úspěšnou a je třeba na ni 

navázat zlepšenými výkony a pří-

stupem hráčů ve všech věkových 

kategoriích. Do nové sezóny 2007-

2008 nastupují všechna naše družstva 

v Krajských přeborech Kraje Vyso-

čina, když byla do soutěží znovu při-

hlášena družstva dorostu a přípravek. 

Muži B budou hrát nejvyšší okresní 

fotbalovou soutěž – Okresní přebor, 

když v minulých dvou sezónách vždy 

ze svých soutěží postoupili výše.

Bolavou patou kopané v Bystři-

ci n.P., a myslím si, že i ostatních 

sportů a zájmových činností, je malý 

zájem dětí a jejich rodičů o zapojení 

svých potomků do sportování, ať už 

je to kopaná, jiný sport a nebo jenom 

zájmová činnost. Dalším problémem 

je nedostatek kvalifi kovaných a nebo 

i nekvalifi kovaných dobrovolných tre-

nérů k družstvům mládeže. Vyzýváme 

tímto rodiče, aby svoje pohybově nada-

né děti ve věku již od 5. let přivedli do 

družstev nejmenších fotbalistů a poku-

sili se třeba i trošku pomoci s jejich fot-

balovou výchovou. Třeba právě jejich 

syn nebo jeho kamarád je budoucí 

Tomáš Rosický nebo Petr Čech.

  Na závěr bych chtěl poděkovat 

všem, kteří se podíleli hráčsky, tre-

nérsky, organizačně a fi nančně na 

podpoře a zlepšování úrovně kopané 

v Bystřici a jejího zázemí, které nám 

právem závidí celý Kraj Vysočina. 

Dík patří především městu Bystři-

ce n.P., které se na podpoře kopané 

podílí z největší části, ale také míst-

ním fi rmám, které nás podporují, jako 

jsou BETON SPH s.r.o., Stavebniny 

Zeman, Wera Werk s.r.o., František 

Vícha Autotrio, E-Mont s.r.o., PKS 

INPOS, Sagras a.s., Zemservis Miro-

slav Trnka, MEGA a.s., MEGA-TEC 

s.r.o., Bystřicko a.s., O.S.A., s.r.o., 

Korzo s.r.o., RZ-Radek Zeman, Lé-

kárna Arnika, Restaurace Hotelovka 

a mnoho dalších menších, avšak také 

důležitých sponzorů.

E. Ondra – sekretář SK Bystřice n.P.

Ve dnech 2.- 5. srpna 2007 opět 

zavítají na Vysočinu cyklisté, aby 

absolvovali pět etap 11. ročníku 

mezinárodního cyklistického eta-

pového závodu mužů VYSOČINA 
2007, který je jedi-

ný etapový závod 

pořádaný na území 

ČR. Závod má ten-

to rozpis etap :

2. srpna - 1. eta-
pa 132 km Nové 

Město n. M. (start 

13:00 – cíl 16:20 

hod.)

3. srpna - 2. etapa 124,8 km Bys-

třice n.P. (12:00 – 15:05)

Start i cíl etapy bude v Bystřici 

n.P. v Hornické ulici. Cyklisté budou 

absolvovat 4 okruhy vedené přes Vír, 

Veselí, Dalečín, Písečné (vrchařská 

prémie) do Bystřice n.P. Pokud bude 

CYKLISTIKA

pro cyklisty příznivé počasí, lze oče-

kávat absolvování jednoho okruhu 

přibližně za 45 minut. 

4. srpna - 3. etapa 97,5 km Žďár 

nad Sázavou (9:00 – 11:20)

4. srpna - 4. eta-
pa 18 km – časov-

ka jednotlivců Žďár 

n.Sáz. (15:30)

5. srpna - 5. etapa 

162 km Žďár n.Sáz. 

(9:00 – 13:10)

U všech etap 

budou zajišťovat 

bezpečný průběh 

závodu dopravní policisté z Brna 

a Žďáru n.S. ve spolupráci s policisty 

obvodních oddělení a pořadatelskou 

službou v místě průběhu jednotlivých 

etap. Zveme tímto všechny příznivce 

cyklistiky.

Milan Plocek – ředitel závodu

V neděli 10. června jsme uspořá-

dali III. kolo Meziklubové soutěže 

ve střelbě z Libovolné a Sportov-

ní malorážky 60 ran v leže a 2x20 

ran polohový závod - 20 ran v leže, 

20  ran v stoje a 20 ran v kleče.

V LM 60 muži zvítězil Jiří Mater-

na ze Žďáru nad Sázavou. Z našich 

střelců skončil Josef Roháček na 

11. a Tomáš Ráčil na 13. místě. 

V dorostenecké kategorii SM 60 

zvítězil Miroslav Havlík z Třeště. 

Z našich střelců Jiří Zach 5. místo.

V polohovém závodě LM 3x20 

muži zvítězil Jiří Materna ze Žďáru 

nad Sázavou. V družstvech zvítězilo 

Mostiště, naši střelci skončili až na 

6. místě.

ZE STŘELECKÉHO KLUBU

8. července jsme se zůčastnili 

Velké ceny SSK Nové Město na 

Moravě.

V kategorii muži LM 60 zvítězil 

Petr Kaman ze Žďáru nad Sázavou, 

naši střelci: 17. Jaroslav Nečas, 19. 

Oto Musil a 21. Josef Roháček. 

V dorostenecké kategorii SM 60 

zvítězil Jiří Zach z Bystřice nad 

Pernštejnem.V kategorii ženy, juni-

orky se umístnila na 1. místě Petra 

Kaštánková ze Slatiny Brno. Eliška 

Čapková z Bystřice nad Pernštejnem 

se umístnila na 4. místě.

Další závod na střelnici v Cho-

choluši se uskuteční 2. září. IV. kolo 

Meziklubové soutěže.

Za SSK Vobr František

Na fotbalovém stadionu v Bystřici 

nad Pernštejnem se v sobotu 2. 6. 2007 

uskutečnilo okresní kolo v požár-

ním sportu v kategorii mužů, žen, 

dorostenců a dorostenek. Soutěžilo 

se ve třech disciplínách, a to požární 

útok, štafeta 4 x 100 m s překážkami 

a 100 m překážek jednotlivci. Soutěže 

se zúčastnilo šestnáct družstev dobro-

volných hasičů z celého okresu Žďár 

nad Sázavou. Akce byla pořádána ve 

spolupráci Okresního sdružení hasi-

čů ČMS a dobrovolných hasičů bys-

třického okrsku. Hasiči touto cestou 

děkují Městu Bystřice n.P. a Areálu 

sportu, s.r.o. za umožnění uspořádání 

této soutěže.

Velitel okrsku Vít Mičín

POŽÁRNÍ SPORT
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Letní sezóna na

Ski-areálu Olešnice

Přijďte si vyzkoušet 
adrenalinové aktivity

pro děti i pro dospělé !!!
(travní káry, paintball, moun-

tainboard,..)
ubytování; občerstvení;

podnikové akce,...

www.ski-areal.cz

tel.: 731 333 910 

• www.zbavteseuveru.cz Tel. 608 653 629
• Stříhání psů, Hodonín u Kunštátu, t. 721308702
• Rychlé půjčky bez poplatku. (www.pujcime-vam.cz) Telefon:

777 034 567
• Hledáme spolupracovníky pro poskytování nebankovních půjček. 

Zajímavé provize! Tel.: 608 034 567 (www.profi real.cz)
• Hledáme brigádníky na rozvoz knih s vlastním autem. Telefon:

731 106 246
• Stavební fi rma hledá zedníky, tesaře, elektrikáře, topenáře, instalaté-

ry do HPP i na ŽL k dlouhodobé spolupráci na samostatných zakáz-
kách. Práce v Brně a okolí. Nástup možný ihned. Kontakt: 603 476 
699

• STUDNY – čištění, opravy studní, odebírání vzorků, vyhledávání 
vody. Tel.: 732 846 836

• Prodám byt v osob. vlast. 4+1 s lodžií a garáží v domě. Tel.: 603 922 
587

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

Nabízíme volné 

prostory k pronájmu.

Masarykovo nám. 46 

(nad novou poštou) 

vhodné jako 

kanceláře nebo 

prodejna.

Informace na tel.: 

724 314 457

Orel oznamuje, že cvičení rodičů s malými dětmi nebylo přerušeno 
a probíhá v Orlovně i přes prázdniny, každé úterý od 10.00 hod. Rodiče 
mohou vzít s sebou i mladší školáky.                                    Kučerová M.

V neděli 24. června proběhlo na orelském hřišti první veřejné vystou-
pení několika členů oddílu his-
torického šermu. Po krátké scénce 
o lidské chamti- vosti pokračovalo 
odpoledne sou- těžemi pro děti. 
Své silácké výko- ny si však mohli 
vyzkoušet i dospě- lí, např. hodem 
polenem, nebo v přetahování lanem 
a v přetlačování v kruhu apod. Poča-
sí bylo nádherné a 
děti radostně odcházely se sladkými odměnami za výko-

Odpoledne s historickým šermem a soutěžemiOZNÁMENÍ

Závěrečný turnaj stolního tenisu
Na závěr sezóny stolního tenisu v kategorii žáků uspořádala ve středu 

dne 13. června odpoledne bystřická orelská jednota v Orlovně před-
prázdninový turnaj v této kategorii, na který pozvala i žáky z jednoty 
Jimramov. Turnaje se zúčastnilo pět místních žáků bystřické jednoty 
a jeden žák z Jimramova. Turnaj byl sehrán systémem každý s každým, 
což bylo celkem 15 zápasů. Vítě-
zem turnaje se stal jimramov-
ský zkušený hráč Vojtěch Šikula, 
druhé místo obsa- dil Lukáš Suchý 
a třetí Tomáš Jelínek. Na dal-
ších místech se umístili Tomáš 
Smejkal, Vladan Macho a Anto-
nín Krásenský, všech pět hráčů 
z bystřické jed- noty. Tři nejlepší 
hráči obdrželi diplomy a sladké 
odměny, ale i na další spoluhráče nějaká ta drobná odměna také zbyla. 
Mladým hráčům přejeme hezký prázdninový odpočinek se spoustou pří-
jemných zážitků a hodně úspěchů po prázdninách v dalších turnajích.

Vydařený turistický výlet s překvapením

Do deštivého rána se v sobotu 16. června probudili účastníci turistického 
výletu „Údolím říčky Loučky.“ Jistě mnohé toto počasí od výletu odradilo, ale 
to se nakonec umoudřilo a ti, kteří volili „ano, půjdeme,“ udělali jen dobře. 
Pochod probíhal vcelku zdárně, až do chvíle příchodu do oblasti Trenckovy rok-
le, kde výletníky čekalo nemilé překvapení. Původní turistická trasa byla pře-
značena, zřejmě z toho důvodu, 
aby nevedla po soukromých 
pozemcích tam- ních chatařů 
a směrována přes řeku bez mostu, 
či jiného přecho- du, do strmých 
skal rokle. A tak naši vý-
letníci, když se nechtěli vrátit, 
a to oni za žádnou cenu 
nechtěli, museli přebrodit pěkně 
bosky či v san- dálech říčku 
a vydat se dále, netušíc však, 
co je ještě čeká. Na trase vede-
né po skalis- kách, si museli 
vyzkoušet „kam- zičí techniku 
lezení,“ mnohdy i po čtyřech, a to především v místech, kde nebylo žádné bez-
pečné zajištění, které by tu měli zřídit ti, co mají na starosti značení takovýchto 
turistických tras vedoucích nebezpečnými úseky. Výlet se ale i tentokrát  vyda-
řil, pravda, byl trochu namáhavější, ale ve zdraví ho zvládli všichni účastníci, 
zdatní i méně zdatní. Vrátili se bohatší o další zajímavé poznatky a dojmy, 
unavení, ale šťastní a spokojení z vlastního výkonu. 

Další výlet bude plánován až na měsíc září, v srpnu se totiž mnozí účastní 

týdenního pěšího pochodu na Velehrad. Kučerová M.

Kučerová M.

Kučerová M.



� nové, silnější solárium 
� kvalifiková obsluha 
� prodej solární kosmetiky 

a vitamínových doplňků
� garantujeme 100% servis 
� 6,- Kč/min.
� permanentka 5,- Kč/min.

    
    

Otvírací doba dle domluvy 6 dnů v týdnu. 
telefon: 732 212 818 

Novoměstská 32, Bystřice nad Pernštejnem 

 SOLÁRNÍ STUDIO 
SOŇA

INZERCE 
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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

PILAŘSKÁ VÝROBA
pořez kulatiny

prodej řeziva

trámy

střešní latě

kratina

MOBILNÍ KATR
pořez kulatiny u zákazníka

Jaroslav Kabelka

mob.: 608 328 299
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Siemens Electric Machines s.r.o. 
Hledá kolegy na následující pozice:

   Výrobní profese:    Technicko-obchodní 
                            profese: 

-   elektromechaniky do navijárny   
-   se�izova�e automatické a numerické linky na lisovn�            -   offer managery (prodejce)

     -   obráb��e  NC a CNC                                   -    technology 
-    pozice pro obsluhu lisu                         -    konstruktéry 
-   nástroja�e
-   mistr výroby       
   
                   

         Nabízíme:

- zázemí silné mezinárodní spole�nosti
    - odpovídající finan�ní ohodnocení 

- další odborný a osobnostní rozvoj (jazykové kurzy) 
- sociální výhody a benefity-5týdn� dovolené, p�ísp�vek na stravování, penz.p�ipoj.

           Více informací naleznete www.semd.cz

                     Pokud Vás tento inzerát oslovil, pošlete nám Váš strukturovaný životopis
nebo nás kontaktujte na níže uvedené adrese. 

Siemens Electric Machines s.r.o.  e-mail: lackova.hana@siemens.com     Tel.   549 426 801 
Drásov 126 ,66424           klara.jerabkova@siemens.com      Tel.   549 426 813 
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DS REAL STAV s.r.o.
Viniční 82, 615 00 Brno

Tel.: 548 213 073, 
mob.: 605 299 944, 605 299 945

Česká spořitelna, a.s.
pobočka Bystřice nad Pernštejnem

Masarykovo nám. 298
tel.: 420 566 591 212

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Výstavba moderních viladomů v rezidenční zóně „Rovinky“ 

Mimořádně výhodné podmínky při poskytování hypotečních úvěrů na koupi
bytových jednotek v tomto projektu od České spořitelny, a.s.

� Hypotéka až do 100% hodnoty nemovitosti
� Zdarma odhad nemovitosti a výpis z KN
� Zvýhodněné podmínky pro studenty a mladé lidi do 36

let a podnikatele

1+kk − 39,20 m2 a 50,15 m2 − od 781.337,− Kč 
− měsíční splátka úvěru 3.908 Kč

2+kk − 70,35 m2 − od 1,393.648,− Kč 
− měsíční splátka úvěru 6.971 Kč

3+kk − 91,10 m2 a 91,35 m2 − od 1,805.825,− Kč
− měsíční splátka úvěru 9.032 Kč

úrok 4,39% p.a., fix na 1 rok, splatnost až 30 let

_____________________________________________
� dřevostavby
� stavební systém IZOBLOK 
� samonivelační podlahy 
� anhydritové podlahy 
� sádrokartony
� zateplování fasád 
� krovy a střešní konstrukce 
� stavby na klíč

______________________________________________
� vynikající tepelné vlastnosti 
� úspora investic a nízké provozní náklady 
� možnost četných referencí 

telefon: 731 041 495 
 777 041 491 
 566 531 145 
email: info@rr-drevostavby.cz
www.rr-drevostavby.cz

Projekty a realizace 
 nízkoenergetických domů
po celé ČR

Novoměstská 32, Bystřice nad Pernštejnem 
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