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Je to tak jednoduché! Při procház-
ce po našem krásnem městečku či 
místních částech nás něco zarazí. 
Něco se zdá v nepořádku. Něco hyz-
dí naše město či ohrožuje obyvatele. 

Každý „Bystřičák“ má možnost 
přispět k nápravě!

Den s hejtmanem v Bystřici 
nad Pernštejnem

Mikroregion Bystřicko a město 
Bystřice nad Pernštejnem byly další 
oblastí, kterou ve středu 25. břez-
na navštívil hejtman Jiří Běhounek 
v rámci svých pravidelných cest po 
kraji Vysočina. Hejtman Běhounek 
společně s prvním náměstkem Vla-
dimírem Novotným se setkali nejen 
s představiteli města a Městského 
úřadu v Bystřici nad Pernštejnem, ale 
navštívili také fi rmu Wera Werk, míst-
ní zemědělskou školu a debatovali 
s bystřickými seniory. Na závěr 
návštěvy se uskutečnilo jednání se 
starosty celého Mikroregionu Bys-
třicko.

Výsledek návštěvy lze shrnout do 
těchto poznatků:

- Bystřice je příkladem města, které 
se snaží hledat příležitosti, prostředky 
a možnosti, jak přispět ke svému roz-
voji a maximálně zvýšit kvalitu života 
svých občanů. 

- Hejtman Běhounek velice ocenil 
spolupráci fi rmy Wera Werk s Vyšší 

odbornou školou a Střední odbornou 
školou v Bystřici nad Pernštejnem 
a Střední školou technickou ve Žďáře 
nad Sázavou při vzdělávání a praktic-
ké výuce studentů. Wera Werk nabízí 
studentům například letní brigády, 
stipendia, absolvování povinné pra-
xe nebo podporu při koupi učebních 
pomůcek v prvním ročníku studia. 

- Během návštěvy Vyšší odborné 
školy a Střední odborné školy byl 
tématem číslo jedna objekt školního 
statku a jeho využití a také plánované 
opravy a investice v budovách školy. 

- Velice živá byla debata se seniory, 
kdy většina dotazů směřovala k regu-
lačním poplatkům ve zdravotnictví. 

- Z jednání se starosty bystřické-
ho mikroregionu vyplynulo několik 
dlouhodobějších problémů, např. se-
verojižní propojení kraje Vysočina, 
dopravní dostupnost regionu, stano-
vení ochranných pásem kolem vodní 
nádrže Vír, podpora mikroregionů 
obecně a další.

Máte možnost pomoci při zjedná-
vání nápravy. Dříve se zapomínalo 
a hlavně se o věcech nevědělo. Dnes 
vedení města zřídilo pro tyto případy 
novou variantu, jak být ve spojení 
s radnicí. Stačí, když budete mít u sebe 
mobilní telefon s fotoaparátem. A ješ-
tě potřebujete uložit telefonní číslo: 
739 639 323. Zaslanou MMS obdrží 
starosta města Ing. Karel Pačiska jak 
do svého mobilu, tak i do počítače 
a může hned zjednat nápravu. Ve-
dení města uvítá, pokud k fotografi i 
bude připojený i krátký text, kde jste 
problém nafotili. V případě, že ne-
máte možnost odesílat MMS, uvítá 
radnice i krátkou textovou zprávu 
s popsaným problémem. O jaké fotky 
je zájem? Odstavené autovraky, po-
čmárané fasády domů, černé skládky, 
vyvrácené značky. Prostě cokoliv, co 
uvidíte, a co se vám nebude líbit. 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje ve spolupráci s ob-
čanským sdružením Diakonie Broumov – Oblastní  středisko sociální 
pomoci Úpice humanitární sbírku na pomoc potřebným občanům. Sbír-
ka se uskuteční ve dnech 20., 22., 27. a 29. května 2009. Sběr věcí pro 
potřebné občany bude zajištěn v uvedené dny vždy od 15.00 do 17.00 
hodin v garáži ve dvoře Polikliniky v Bystřici nad Pernštejnem.

Sbírá se zejména letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 
utěrky záclony, látky, péřové a vatové přikrývky včetně stanů, spacích pytlů, 
polštářů a dek, nádobí, funkční elektrické spotřebiče, hygienické a toaletní 
potřeby, školní potřeby a hračky.

Žádáme, aby věci byly kvůli transportu zabalené do igelitových pytlů 
nebo krabic.

Pokud to bude ze strany občanů možné, je vítán i příspěvek na dopravu.
Organizátoři sbírky žádají občany, aby na sběrné místo nedodá-

vali matrace, papír, nábytek, dětské kočárky, pračky, lednice a další 
objemné předměty!!!
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Městské muzeum v Bystřici n. P.
Vás zve na výstavu

Co muzeum skrývá 
aneb sbírkový program muzea

Výstava potrvá do konce června
Otevřeno Út až Pá
od 1. 5. So a Ne

Od 8.00 - 11.30   12.30 - 16.00

Vírské výletyVírské výlety
Výlety půjdeme v sobotu 9. května 2009, prezentace účastníků bude 

v Galerii „Na Bahnech“ ve Víru od 7.00 do 11.00 hodin, ukončení do 
17.00 hodin. Výlety se konají za každého počasí. Startovné je pro děti 
10 Kč a pro dospělé 20 Kč. Občerstvení zajištěno.

Udělejte něco pro své zdraví a dobrou pohodu, poznávejte své okolí. 
V letošním výročním roce, pořádáme již 10. ročník, jsme pro Vás při-
pravili pět desetikilometrových tras. Tyto trasy můžete libovolně plánovat 
jako 20 km, 30 km, 40 km, případně 50 km trasu.

1. trasa 10 km: Vír – Karasín (rozhledna) – Vír
2. trasa 10 km: Vír – Chlum – Hluboké (hospůdka Pohádka) - Kluba-

čice (vyhlídka) – Vír
3. trasa 10 km: Vír – Zubštejn (přes Pyšolec) – Vír (zastavení u Vír-

ského mlýnku)
4. trasa 10 km:  Vír – Javorův kopec – Horní les (rozhledna) – Chlum 

- Klubačice (vyhlídka) – Vír
5. trasa 10 km: Vír – Pyšolec – Hraběcí stolek – Vír
6. trasa 15 km: Vír – Pyšolec – Hraběcí stolek – Rovečné - Horní les 

(rozhledna) - Javorův kopec – Vír
7. trasa 24 km: Vír – Olešnice – Horní les (rozhledna) - Javorův ko-

pec – Vír
8. trasa 50 km: Vír – Olešnice – Horní les (rozhledna) – Nyklovice  – 

Bystré – Sulkovec - Dalečín – Vítochov – Karasín (rozhledna) - Vír 

Petr Janďourek, Vír 28,  tel.: 739 990 292, e-mail: jandourek@vpo.cz
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 ZPRÁVY Z RADNICE 

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

                          

  KV TEN 2009 
Datum Akce Místo Organizátor 

28. 4. 2009 P vecký recitál byst ického rodáka Petra Špa ka - KPH MS KD KD 
28. 4. 2009 Akordeon nap í  staletími (18.00 hod.) M stské muzeum ZUŠ 
30. 4. 2009 arod jnice u koupališt  KD 
30. 4. 2009 Pálení arod jnic pod rozhlednou Karasín rozhledna Karasín 

30. 4. – 3. 5. 2009 5. arod jnický wellness slet Sportovní hala Hana Kabrnová 

  1. 5. 2009 Pernštejnské peklo 2. ro ník (otev ené mistrovství Vyso-
iny v duatlonu), prezentace 8.00 – 9.30, start v 10.00 hod. 

Byst ice n. P.  
- Bratrušín 

M. Špa ek,  
P. Bezchleba+DDM Byst ice 

  1. 5. 2009 Tane ní zábava se skupinou ARZENAL Rozsochy  
  2. 5. 2009 Rockový ve er se skupinou Kroky VS KD KD 
  2. 5. 2009 URGH + Bloody work + ... Na ost í nože Millenium klub Millenium klub 

  3. 5. 2009 Koncert: Otvírání studánek (Bohuslav Martin ) 18.00 hod. M stské muzeum – 
p dní sál 

M stské muzeum  
a Cappela Allegra 

  3. 5. 2009 VC m sta Byst ice nad Pernštejnem St elnice SSK SSK Byst ice n. P. 
  7. 5. 2009 Kinokavárna – Nestyda VS KD KD 
  8. 5. 2009 Turnaj ve florbalu  Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 
  9. 5. 2009 Serwatt + SCA + Crate Millenium klub Millenium klub 
  9. 5. 2009 Závody v Taekwondo Sportovní hala Hyánek 
  9. 5. 2009 Vírské výlety – prezentace od 7.00 – 11.00 hod. Vír a okolí obec Vír 
  9. 5. 2009 Jarmark ulice Tyršova p. Ji í N mec 

  9. 5. 2009 Rybá ské závody – XVIII. ro ník (dosp lí) 
prezentace a losování stanoviš  6.30 hod. Vojt v rybník - Vír 

MO MRS Vír, Diamo s.p., 
o.z. GEAM Dolní Rožínka 
– závod Chemická úpravna

10. 5. 2009 Rybá ské závody – XVIII. ro ník (d ti) Vojt v rybník - Vír 
MO MRS Vír, Diamo s.p., 
o.z. GEAM Dolní Rožínka 
– závod Chemická úpravna

10. 5. 2009 D tská hasi ská liga (1. ro ník) – pro žákovská hasi ská 
družstva 6 - 15 let Blažkov Sdruž. hasi  ech,Moravy 

a Slezska, okr.D.Rožínka 

10. 5. 2009 Blahop ání ke Dni matek (8.30 hod.) u kostela sv. 
Vav ince Orel + farnost 

11. 5. 2009 Divadlo pro d ti – O dobru a zlu VS KD KD 

12. 5. 2009 Pravidelná sch zka len  Sdružení k es anských senior  
regionu Byst icko (od 14.00 hod.) Orlovna  SKS + Orel 

13. 5. 2009 Memento – po ad pro školy VS KD KD 
15. 5. 2009 Zpíváš, zpívám, zpíváme VS KD ZŠ T.G.M. a KD 

15. - 17. 5. 2009 Víkend s aerobikem Sportovní hala Roman Ondrášek 
16. 5. 2009 ZAPOMENUTÁ MINULOST + Sensitive Hate + MAGIC EYE Millenium klub Millenium klub 

16. 5. 2009 „Za krásami Vyso iny“ – 33. ro ník tur. pochodu 
prezentace od 6.00 – 10.00 hod. okolí Byst ice n. P. DDM 

17. 5. 2009 Divadlo Noc na Karlštejn  VS KD KD 

17. 5. 2009 D tská hasi ská liga (1. ro ník) – pro žákovská hasi ská 
družstva 6 - 15 let Rožná Sdruž. hasi  ech,Moravy 

a Slezska, okr.D.Rožínka 
18. 5. 2009 Klavírní recitál Vlastimila Jur íka sál ZUŠ ZUŠ 
21. 5. 2009 Koncert KPH – P emysl Kšica kostel sv.Vav ince KD 
21. 5. 2009 Koncert žák  sál ZUŠ ZUŠ 
22. 5. 2009 Odpolední diskotéka VS KD KD 

22. - 24. 5. 2009 Víkend s aerobikem Sportovní hala Zita Svobodová 

22. 5. 2009 „Vyso inou za zdravím i poznáním“ – výstava fotografií  
M.  Pe áze a R. Zamazala (15.00 hod.) M stské muzeum M sto Byst ice n. P. 

22. 5. 2009 Jarní koncert – p vecký sbor Studánka (18.00 hod.) M stské muzeum – 
p dní prostor sbor Studánka 

23. 5. 2009 Memoriál Zde ka Vav í ka (start od domu . 22 v 10.00 hod.) obec Vír rod. Vav í kova a Valova 
23. 5. 2009 Jarní slavnost (u p íležitosti 100. výro í založení Orla) 14.00 hod. sport. areál Borovinka sport. areál Borovinka 
23. 5. 2009 Turistická vycházka Dev t skal (viz pozvánka) sraz vlak. nádraží Orel 

23. 5. 2009 Hip Hop Ve er pod taktovkou Ecce Homo a Beatup 
Showmastera Millenium klub Millenium klub 

24. 5. 2009 D tská hasi ská liga (1. ro ník) – pro žákovská hasi ská 
družstva 6 - 15 let Branišov Sdruž. hasi  ech,Moravy 

a Slezska, okr.D.Rožínka 
24. 5. 2009 II. kolo Meziklubové sout že St elnice SSK SSK Byst ice n. P. 

25. 5. 2009 Absolventský koncert akordeonist  ZUŠ Martiny Pechové, 
Aleny Skulové, Lenky Svobodové, Jany Trojanové M stské muzeum ZUŠ 

26. 5. 2009 Kino: Animované pásmo pohádek VS KD KD 

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

29. 5. 2009 D tský den parkovišt  u KD  
29. - 31. 5. 2009 M R ve florbalu žák  Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

30. 5. 2009 Byst ickem kolem Vírské p ehrady – 5. ro ník horského 
b hu (14.30 start hlavního b hu) 

okolí Vírské 
p ehrady 

obec Vír  a AO TJ 
Jiskra Vír 

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

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

a Slezska, okr.D.Rožínka 
30. 5. 2009 Fotbalový turnaj „O pohár obce St ítež“ St ítež obec St ítež 
30. 5. 2009 p ekvapení + Parantampareil + Poletíme? Millenium klub Millenium klub 
31. 5. 2009 Župní turnaj v petanque (jen pro leny Orla) orelské h išt  Orel župa Metod jova

31. 5. 2009 Zahájení poznávací akce: S Vodomilem Zub í zemí 2009 
10.00 hod.,  fotbalový stadion  

fotbalový stadion 
Byst ice n. P. M sto Byst ice n. P. 

do konce ervna Co muzeum skrývá aneb sbírkový program muzea M stské muzeum M stské muzeum 
duben - erven Pflegr v Karasín IV. (literární sout ž) Byst ice n. P. Spole nost Fr. Kroha

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Sňatky

18. 4. Lenka Ludvíková
          Michal Vala

Narození

LEDEN 2009
14. 1. Julie Slabá

ÚNOR 2009
  4. 2. Vojtěch Peňáz
10. 2. Radim Beran
13. 2. Simona Podušková
16. 2. Jan Satorie
20. 2. Nela Sedláčková
25. 2. Aleš Mičín

Jubilanti

DUBEN 2009
Else Horáková  97 let
Ludmila Kučerová  75 let

KVĚTEN 2009
Františka Peringerová 89 let
Adolf Mittelbach  75 let
Josef Nedoma  75 let
Drahoslava Kučerová  75 let
Milan Lacina  75 let

Úmrtí

  1. 3. Stanislav Hulák
13. 3. Jan Juračka
22. 3. Antonín Bouček

Město Bystřice nad Pern-
štejnem a Klub českých tu-
ristů hledají dobrovolníky na 
provádění kontrol poškození 
značení na cyklostezkách na 
územní mikroregionu Bys-
třicko. Zájemci se mohou 
hlásit v redakci nebo u Aleše 
Sitaře na tel.  725 102 542.

DOBROVOLNÍCI

   PP O Z V Á N K A 
 

sportovní areál Borovinka v Domanín  Vás zve na 
 

J A R N Í    S L A V N O S T 

u p íležitosti 100. výro í založení Orla 
 

v sobotu 23. kv tna 2009 
za átek ve 14.00 hod 

 
Program – sout že pro d ti, cimbálová muzika, ukázky orientálních tanc  skupiny  

z Byst ice n. P. a další doprovodný program, projíž ky na koních, tombola, volný vstup  
na sportovišt  a d tský hrad, ob erstvení zajišt no. 

 

ZE STŘELECKÉHO KLUBU 

V neděli dne 29. března jsme se 
zúčastnili Mistrovství ČR AVZO ve 
střelbě ze vzduchových zbraní, kte-
ré se letos konalo v Hanušovicích. 
Z našich řad jsme v kategorii mužů 
v puškové disciplině měli zastou-
pení Otou Musilem, který v silné 
konkurenci obsadil 15. místo. Ví-
tězství a mistrovský titul si vystřílel 
Jiří Materna ze Žďáru n. S. Junior-
skou kategorii ovládl Filip Žilin-
ský z klubu AVZO Poličná, další 
bystřický střelec Jiří Zach se pak 
umístil na 4. místě. Tímto závodem 
jsme také ukončili vzduchovkovou 
sezónu, po které budou následovat 
závody malorážkové.                

Za SSK Jiří Zach 
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ZPRÁVY Z RADNICE

Rozdělení fi nančních příspěv-
ků z grantu rozvoje kultury pro 
rok 2009

Rada města schválila návrh ko-
mise kultury na přidělení příspěvků 
z grantu rozvoje kultury ve městě: 
Sportovní klub – Letní kino – ve 
výši 10.000 Kč, ZO ČSCH – Pod-
zimní výstava drobného zvířectva 
– ve výši 5.000 Kč, Veterán Tat-
ra – klub – Malé Muzeum Malých 
Motocyklů – ve výši 8.000 Kč, 
Veterán Tatra – klub – Memoriál 
F. Proseckého sen. a Rallye Vyso-
čina - ve výši 15.000 Kč, Classic 
car króžek Brno – Classic Car 
Weekend – ve výši 25.000 Kč, 
ZUŠ – mezinárodní setkání mláde-
že v Bystřici n. P. – ve výši 17.000 
Kč, ZUŠ – festival dechových or-
chestrů Vysoké Mýto – ve výši 
5.000 Kč, ZUŠ – pronájmy sálů 
KD Bystřice n. P. – ve výši 13.000 
Kč, ZUŠ – DPS Studánka – sboro-
vé oblečení – ve výši 17.000 Kč, 
ZUŠ – DPS Studánka – koncert 
v Moravském krasu – ve výši 3.000 
Kč, ZUŠ – Recitál Anežky Šejno-
hové – ve výši 12.000 Kč, Hudeb-
ní škola YAMAHA – 2 vystoupení 
v KD – ve výši 3.000 Kč, Ing. Hy-
nek Jurman – tisk publikace „ Čí-
tanka Vysočiny“ – ve výši 10.000 
Kč, Orel Jednota – přehlídka písní 
Luhačovice a oslavy Kroměříž – ve 
výši 8.000 Kč, Bystřická kapela 
o.s. – koncert na bystřickém náměs-
tí – ve výši 3.500 Kč.

Rozdělení fi nančních prostřed-
ků z grantu sportu a mládeže pro 
rok 2009

Rada města schválila návrh komi-
se sportu a mládeže z grantu sportu: 
Orel Jednota – 50 000 Kč, Orel 
župa – 6 500 Kč, SK Bystřice 180 
000 Kč, DDM – 45 000 Kč, VOŠ 
a SOŠ – 45 000 Kč, SSK Bystřice – 
45 500 Kč, TK Bystřice 55 800 Kč, 
ASK Bystřice – 180 000 Kč, Sokol 
Bystřice – 180 000 Kč, aerobik Jitky 
Exlové – 48 400 Kč. Z grantu mlá-
deže rada na návrh komise schváli-
la: Karel Kubeš – 9 100 Kč (dětský 
den zaměřený na motorky, ukázky 
motorek, motorkářská mše …), MŠ 
Bystřice 12 000 Kč (akademie MŠ), 
DDM – 11 200 Kč (den dětí, všeu-
měl, akademie, pochod za krásami 
Vysočiny), gymnázium – 10 000 Kč 
(reciproční výměna studentů), ZŠ 
TGM – 12 900 Kč – (taneční lidový 
soubor), SK Bystřice – (den dětí, 
turnaje neregistrovaných…), VOŠ 
a SOŠ – 50 000 Kč (folklórní, ta-
neční, hudební a dramatický krou-
žek, mezinárodní setkání mládeže), 
Areál sportu – 3 500 Kč (den dětí 
v hale), Junák – 21 400 Kč (nákup 
stanů, aktivity v tělocvičně …).

Sleva nájemného na městské 
tržnici

Byla zahájena práce na akci „ná-
městí“, kde první etapou je prů-
chod městskou tržnicí. Nájemce 
pan Minh vycházel při všech jed-
náních městu vstříc. Protože panu 
Minhovi fakturujeme nájemné mě-

Z  r a d y  m ě s t a
síčně, byli jsme nuceni za měsíc 
únor provést snížení nájemného. 
Z nájmu za přízemí objektu, které 
bylo zavřeno a vyklizeno přesně tý-
den v měsíci únoru, tzn ¼ měsíce 
února, bylo panu Minhovi faktu-
rováno o jednu čtvrtinu méně. Ob-
dobná situace byla v měsíci břez-
nu. Protože pan Minh otevřel od 
9. 3. 2009, za měsíc březen bude 
fakturováno totéž jako v měsíci 
únoru. Od měsíce dubna 2009 bude 
uzavřen dodatek ke smlouvě, kte-
rým bude zmenšena pronajatá plo-
cha původních 450 m2 o 80 m2, kte-
ré byly zabrány průchodem. Rada 
schvaluje snížení nájemného a bere 
na vědomí, že od dubna 2009 bude 
plocha městské tržnice zmenšena 
o 80 m2.

Žádost Základní školy Bystřice 
n. P. o nezvyšování nájemného

V souvislosti s vyhlášením infl ač-
ního koefi cientu ČSU za rok 2008 ve 
výši 6,3 % zaslal fi nanční odbor ná-
jemcům nebytových prostor ozná-
mení o předpokládaném navýšení 
nájemného od 1. 1. 2009. Nájemné 
pro základní školu je stanoveno na 
částku 93 580,- Kč ročně ve čtvrtlet-
ních splátkách, navýšení nájemného 
o 6,3 % by činilo 5 896,- Kč, opět 
rozpočteno do 4 splátek. Základní 
škola je zřízena krajem Vysočina, 
opravy budovy hradí z provozního 
rozpočtu, ke své žádosti připojila 
výčet oprav, které byly uskutečně-
ny od roku 2003 a zatížily provozní 
rozpočet školy. Opravy probíhaly se 
souhlasem města a byly nutné z hle-
diska provozu školy. Předpokládaná 
výše oprav na rok 2009 je plánová-
na ve výši 50 000 Kč. Jestliže dojde 
k navýšení nájemného budovy, bude 
ZŠ nucena tuto částku snížit. 

Nedostatečné opravy budovy po-
tom následně vedou k rozsáhlým 
investičním nákladům, které jako 
vlastník budovy bude povinno hradit 
město. Rada města zamítla žádost 
o nezvyšování nájemného a dopo-
ručila zvýšit nájemné z budovy č.p. 
60 – Základní škola Bystřice n. P. 
dle  infl ačního koefi cientu vyhláše-
ného ČSÚ. 

Žádost TJ SOKOL Bystřice 
nad Pernštejnem, ŽUPA Havlíč-
kova

Na minulém zasedání rady města 
byla projednávána žádost TJ SO-
KOL o poskytnutí zálohy z před-
pokládaných grantových programů 
na rok 2009. Grant komise sportu 
je rozpočtován ve výši 800 tis. Kč, 
grant údržby majetku ve výši 300 
tis. Kč. V roce 2008 byla TJ Sokol 
poskytnuta dotace z rozpočtu města 
ve výši 100 tis. Kč za účelem do-
fi nancování vytápění sokolovny, 
podmínkou bylo nečerpat z grantu 
majetku po 2 roky. Dotace byla dle 
vyúčtování použita účelově a vy-
čerpána v roce 2008. Komise gran-
tu sportu a mládeže dne 2. 3. 2009 
schválila podporu TJ Sokol na rok 

2009 ve výši 180 000 Kč, po schvá-
lení radou města bude poskytnut 
TJ Sokol neprodleně. V této chvíli 
je žádost o poskytnutí zálohy bez-
předmětná.

Je nutné zdůraznit, že grant pod-
léhá řádnému vyúčtování. Není ur-
čen na opravy budov, na provozní 
výdaje. Rada požadovala po zá-
stupcích TJ Sokol předložit přehled 
hospodaření roku 2008 a návrh na 
rok 2009. Jednatelka TJ předloži-
la náklady a výnosy v souvislosti 
s budovou sokolovny neúplné a dá-
le návrh rozpočtu na rok 2009. 
Byla pozvána na zasedání rady dne 
10. 3. 2009 k projednání další čin-
nosti TJ Sokol v Bystřici nad Pern-
štejnem. Rada města vzala na vě-
domí rozbor hospodaření TJ Sokol 
za rok 2008 a rozpočet na rok 2009 
s tím, že příspěvek z grantu komi-
se mládeže a sportu bude TJ Sokol 
převeden bezodkladně.

Žádost DDM Bystřice nad 
Pernštejnem o neuplatnění in-
fl ační doložky a úhradu výměny  
jističe a výdajů s tím spojených

Finanční odbor na základě vyhlá-
šení infl ačního koefi cientu ČSÚ ve 
výši 6,3 % zaslal všem nájemcům 
budov oznámení o zvýšení nájem-
ného. Nájemné pro budovu č.p. 
68 činí 64 008 Kč za rok, infl ační 
nárůst by činil 4 033 Kč. DDM je 
zřízen krajem, opravy budovy hra-
dí ze svého provozního rozpočtu. 
DDM ke své žádosti připojil se-
znam oprav, které v posledních le-
tech provedl. Neprovedení oprav by 
časem vedlo k rozsáhlým investič-
ním nákladům, které by město jako 
vlastník budovy bylo povinno hra-
dit. Dále DDM podal žádost o po-
skytnutí úhrady na výměnu jističe 
a výdajů s tím spojených. V souvis-
losti s výměnou el. vytápění v roce 
2003 byl pořízen jistič 3x250A. Na 
základě monitoringu bylo zjiště-
no, že postačí jistič 3x80 A. Roz-
díl v platbách mezi těmito jističi 
je 8 tis. Kč měsíčně. DDM žádá 
o proplacení výměny jističe ve 
výši 11 tis. Kč a současně o pokry-
tí nákladů v souvislosti s poplatky 
za nadměrný jistič ve výši 16 tis. 
Kč. Vzhledem k tomu, že jistič je 
součástí budovy, město je povinno 
hradit výměnu jističe a FO dopo-
ručil uhradit i výdaje související 
s užíváním nadměrného jističe. 
Rada města zamítla žádost o ne-
uplatnění infl ační doložky a do-
poručila zvýšit nájemné v budově 
č.p. 68 dle infl ačního koefi cientu 
vyhlášeného ČSÚ. Rada města sou-
hlasila s úhradou výměny jističe ve 
výši 11 tis. Kč. Rada města odlo-
žila rozhodnutí o úhradě nákladů 
spojených s užíváním nadměrného 
jističe ve výši 16 tis. Kč a uložila fi -
nančnímu odboru provést rozpočto-
vé opatření na tyto výdaje a vyžádat 
rozbor příčin spojených s montáží 
a užíváním nadměrného jističe.

Prodloužení nájemního vztahu
Manželé Žídkovi mají pronaja-

té rekreační zařízení Domanínský 
rybník  s ukončením nájmu 31. 12. 
2010. Vzhledem k plánovanému 
odbahnění Domanínského rybníka 
(vypuštění rybníka) bude příští rok 
z hlediska rekreace totálně ztra-
cen. Otázka roku 2011 z hlediska 
napouštění  je také nejasná. Žídko-
vi by rádi prodloužili nájem o tři
roky do konce roku 2013, aby 
mohli investovat do oprav a zaří-
zení udržet na solidní úrovni. Rada 
schválila prodloužení nájmu na 
rekreační zařízení Domanínský 
rybník s manžely Žídkovými do 
31. 12. 2013.

Příspěvek na elektřinu obcho-
du a motorestu v Rovném

Majitelem budovy obchodu 
a motorestu je pan Rumler, který 
objekt pronajímá jiným subjektům 
zvlášť. V současné době je situace 
taková, že nájemníci prakticky ná-
jem neplatí a jsou na hranici přeži-
tí. Jedním ze způsobů pomoci, je 
úhrada elektrické energie. Místní 
samospráva Rovného a Divišova 
navrhla příspěvek za spotřebovanou 
elektrickou energii ve výši 30 000 
Kč. Peníze budou použity z pro-
vozních nákladů osadních výborů, 
a to 1/3 z provozních nákladů míst-
ní části Divišov a 2/3 z provozních 
nákladů místní části Rovné. Rada 
města schválila úhradu elektrické 
energie objektu prodejny a moto-
restu v obci Rovné z provozního 
kapitálu místních částí Rovné a Di-
višov tak, že 1/3 fi nanční částky 
bude hrazena z provozních ná-
kladů místní části Divišov a 2/3 
z provozních nákladů místní části 
Rovné.

Fond rozvoje bydlení
Na základě výzvy na podávání žá-

dostí o půjčku z FRB s termínem 15. 
3. 2009 město obdrželo 12 žádostí 
s celkovou požadovanou částkou 
1 095 tis. Kč. Dne 20. 3. 2009 byly 
žádosti projednány v komisi FRB. 
Vzhledem k tomu, že částka určená 
radou města je 1 100 tis. Kč, nebylo 
nutné vyřadit žádnou žádost. Komi-
se schválila všechny žádosti, někte-
ré s podmínkou. 

Publikace o městě – schválení 
záměru

Rada města schválila záměr na 
vydání knihy o městě Bystřice nad 
Pernštejnem v souladu s obsahem 
návrhu PhDr. Vladimíra Cisára 
s těmito dalšími podmínkami: a) 
smlouvy s jednotlivými autory bu-
dou uzavřeny (vč. rozsahu prací) 
před započetím díla – zajistí Mgr. 
Radek Vojta, b) rada města bude 
čtvrtletně informována o postupu 
prací, c) před předáním do tisku 
bude kniha předložena v elektronic-
ké podobě včetně grafi ckého uspo-
řádání ke schválení radě města, d) 
okamžitě budou zahájeny práce na 
získání dotace na tuto publikaci. Do 
příštího zasedání rady města bude 
předložen fi nanční plán publikace.
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Stavební ofenzíva

S jarem a rychle probudivším se sluníčkem se rozjely stavební práce 
v našem městě s nebývalou razancí. Po vyschnutí terénu pokračují terénní 
práce na atletickém stadionu, vzniká parkoviště pod poliklinikou a práce 
na náměstí není snad ani potřeba komentovat. Na ulici Jívové už je praktic-
ky ukončena první etapa – tedy demolice bývalého objektu prodejny, také 
u domů na ulici Lipové se dokončuje výměna oken a natření fasády. 

Čilé stavební práce probíhají u polikliniky, kde se buduje objezd. Po-
zornost a zvědavost většiny občanů určitě vzbudil „soubor výkopů“ po 
celém městě. Jedná se o 53 nových kontejnerových stání, kde budou 
umístěny zbrusu nové nádoby pro bílé a barevné sklo, plasty a papír. 
Během měsíce května začnou práce na chodníku a parkovišti na ulici 
Okružní.                                                            Josef Vojta, místostarosta

Výměna oken na ulici Lipová

Budování parkoviště u polikliniky Příprava kontejnerového stání na ulici Ant. Štourače

Demolice obchodu na ulici Jívová

Jak jsem se stal hodnotitelem Jak jsem se stal hodnotitelem 
projektů Kraje Vysočinaprojektů Kraje Vysočina

Vzhledem k funkci krajského 
zastupitele jsem byl nedávno no-
minován jako hodnotitel někte-
rých projektů Fondu Vysočiny. 
Obdržel jsem jednotlivé projekty, 
seznam formálně splňujících krite-
ria podání a na druhé straně těch, 
co nesplňují. S taškou plnou kon-
krétních projektů jsem se vydal 

k domovu. V podvečer jsem začal 
prvotní inventuru a tady mě čekalo 
zděšení. Bylo podáno 224 projektů 
v celkové výše požadované  dota-
ce činí více než 4 miliony. Co je 
ale zarážející? Z Bystřice a okolí 
projekt ani jediný! Copak my nic 
neděláme? Bystřice má pořadate-
le akcí, kteří nepotřebují peníze? 
Mně se to nezdá. Pro peníze se 
chodí na radnici, protože je to nej-
jednodušší!

Tato praxe ale asi po mé zkuše-
nosti skončí. Když mohou nejmenší 
obce žádat o peníze na své projekty, 
věnovat se přípravě a nakonec být 
úspěšné, proč to nejde v Bystřici 
nad Pernštejnem? Otevřely se mi 
oči, a příště se zcela vážně budu 
ptát: „Co jste pro věc udělali, než 
jste se vydali na radnici?“

Toto jsou přínosy mé práce 
v krajském zastupitelstvu.

Karel Pačiska

Zpráva velitele SDH Bystřice Zpráva velitele SDH Bystřice 
nad Pernštejnem za rok 2008nad Pernštejnem za rok 2008

Jednotka SDH Bystřice nad Pern-
štejnem se zaměřuje na pomoc při 
výjezdech jednotky HZS, k nimž je 
povolána krajským operačním stře-
diskem. Naše jednotka v roce 2008 
zasahovala při 12 požárech, pěti tech-
nických pomocích a pěti taktických 
a prověřovacích cvičeních. Jednou 
byl vyhlášen planý poplach. Jednotka 
jednou nevyjela k požáru pro poruchu 
vozidla CAS 25. Ve spolupráci s HZS 
byla porucha během 2 dnů odstraně-
na. Jednotka se zúčastnila výjezdu na 
technickou pomoc do obce Rovné na 
požádání starosty města, kde bylo pro-
vedeno vyčištění odpadového kanálu 
po předcházející povodni v obci. Zde 
došlo k zaplavení sklepu a garáže.

Při zásazích nedošlo k zranění 
ani usmrcení zasahujících přísluš-
níků. Všechny výjezdy jsme absol-
vovali s vozidlem CAS 25. 

28. října 2008 převzal SDH nové 
vozidlo CAS 15 značky Renault, kte-
ré se v současné době zajíždí. Po zaje-

tí vozidla a agregátů bude provedena 
prohlídka a vozidlo bude zařazeno na 
výjezd. Nové vozidlo se v současnos-
ti upravuje a doplňuje o prvky, které 
zvýší akceschopnost jednotky. Toto 
vozidlo je schopno zasahovat při růz-
norodých akcích, ať se jedná o požáry, 
technickou pomoc atd. Vozidlo nebu-
de zasahovat při běžných dopravních 
nehodách. Toto je dáno časovým 
limitem výjezdu jednotky SDH (10 
minut) po vyhlášení poplachu, kdy 
ve většině případu je jednotka SDH 
málo použitelná. Samozřejmostí je, 
že při větších zásazích při nehodách 
jednotka na požádání krajského ope-
račního střediska vyjíždět bude.

Velitel SDH Bystřice n. P. 
por. Stehlík Alois

V příštích vydáních měsíčníku 
Bystřicko se budeme zaobírat otáz-
kou vybaveností a hlavně cenovou 
výší vybavování jednotlivých pří-
slušníků ochrannými prostředky.

Foto: -bv- Foto: -bv- 

Foto: -hj- Foto: -hj- 



Před časem byl na mne vznesen do-
taz – požadavek, zda bych něco nenapsal 
o tom, zda a jak houby kumulují ve 
svých tkáních radioaktivní prvky. A to 
především se zřetelem na jejich růst 
v oblasti radioaktivních rud (a jejich 
těžby) v naší oblasti. Původně jsem na 
tento požadavek nechtěl vůbec reagovat, 
protože problematika je natolik kompli-
kovaná, že by to bylo na studii o stech 
stránkách. Nakonec přece jen reaguji na 
tuto výzvu a pokusím se v rámci „mých“ 
odstavců uvést alespoň to nejdůležitější, 
byť to nebude, zřejmě, s náležitými ná-
vaznostmi, odkazy, vývody atd.

Především bych chtěl shrnout všech-
ny dosavadní poznatky do jedné věty 
na začátek, ač by to mělo být na konci. 
Obsahy kumulovaných látek ve tkáních 
hub (a to nejen radioaktivity) mají za-
nedbatelné zdravotní riziko pro kon-
zumenty. Vyvarovat bychom se měli 
však sběru hub na silně intoxikovaných 
místech: hrázích odkalovacích nádrží, 
výsypkách z dolů, ale i na silně hno-
jených polích a zahradách (kde často 
rostou třeba bedly a žampióny). Dále 
bychom neměli mít houbová jídla jako 
hlavní jídla po celý týden, ale konzumo-
vat by se měly přiměřeně. A to platí pro 
celé území naší republiky, i pro sběry 
v přírodě blízkých poměrech na horách či 
v chráněných územích.

Houby radioaktivitu skutečně kumu-
lují, a to intenzivněji než třeba zelené 
rostliny. Přesto existují mezi jednotlivý-
mi druhy odlišnosti ve schopnosti tyto 
radionuklidy kumulovat. Menší obsahy 
byly prokázány např. u žampiónů, ho-
lubinek, čirůvek, bedlí, vyšší pak třeba 
u hřibu hnědého, kozáku březového.  
Musím také připomenout, že jsou místa, 
kde radioaktivní horniny často vystupují 
až k zemskému povrchu. Na zahrádkách 
zde lidé pěstují mrkev, mají nad výchozy 
své ložnice apod. Přesto nedochází k vý-
znamnější mortalitě zdejšího obyvatel-
stva v důsledku tohoto fenoménu.

V houbách jsou obsaženy radioak-
tivní izotopy draslíku 40K a v mizi-
vém množství i izotopy uranu a thoria. 
Tyto radionuklidy se vyskytují, v různé 
míře, po celém našem území a jejich 
aktivita je nízká. Dále houby akumulu-
jí izotopy z radioaktivního spadu. Je to 
např. z radioaktivního spadu z havárie 
atomové elektrárny v Černobylu a také 
z bývalých testů jaderných zbraní. Jsou 
to radioizotopy cesia 137Cs a 134Cs (to 
je v současné době již většinou vymyté 
z půdního horizontu). Takže se tomuto 
ataku stejně nevyhneme, když budeme 
sbírat houby jinde.

Pokud sníme každoročně 2,5 kilo-
gramu volně rostoucích hub, dostaneme 
do sebe dávku ozáření odpovídající jen 
0,15% dávky ozáření, kterou za rok běž-
ně přijmeme z dalších potravin a z pří-
rody. Pro zajímavost: například rostliny 
jitrocele, podobně jako houby, lehce ab-
sorbují radioaktivitu, jestliže se její obsah 
v ovzduší rychle zvýší.

Kromě radioaktivity houby (stejně 
jako jiné rostliny) přijímají různé ne-
žádoucí kontaminanty z ovzduší (spa-
liny z motorů, exhalace), jako olovo, 
kadmium, rtuť nebo mohou být konta-
minovány organickými látkami, jako 
PCB, DDT aj. Škodlivé látky se mohou 
usazovat i na povrchu plodnic hub. To 
však platí, jak jsem již předeslal, i pro 
pěstované rostliny, které jsou součástí 
naší stravy. Zvláště v dlouho rostoucích 
plodech se látky více hromadí (třeba 
dýně, hrušky).

Takže několik rad pro houbaře:
- mladší plodnice hub obsahují méně 

škodlivin,
- sbírejte houby na různých místech, 

snížíte tak pravděpodobnost, že by všech-
ny byly silně kontaminované,

- v houbařské sezóně nejezte víc než 
půl kila čerstvých hub týdně a během 
zimy 10 až 20 gramů sušených hub týd-
ně.

Jaroslav Čáp

7. Houby jako akumulátory různých prvků

Opravte si v inforočence

Praktičtí lékaři:
MUDr. Dagmar Petrová
telefon: 566 688 215
Po, St   7:00 - 13:00
Út         7:00 - 10:00     13:00 - 18:00
Čt          7:00 - 9:00       12:00 - 15:00
Pá          7:00 - 11:30
 
MUDr. Pavel Kudláček
telefon: 566 688 247
Po          7:00 - 10:30
Út, St     7:00 - 12:00
Čt         13:00 - 18:00
Pá           7:00 - 12:00

MUDr. Aleš Ptáček
telefon: 566 688 217
Po         7:00 - 11:00     13:00 - 17:00
Út         7:00 - 11:00
St          7:00 - 10:00      13:00 - 18:00
Čt          7:00 - 10:00
Pá         7:00 - 12:00

MUDr. Tomáš Trávníček
telefon: 566 688 226
Po          7:00 - 9:30        14:00 - 18:00
Út          7:00 - 13:00
St         13:00 - 17:00
Čt           7:00 - 13:00
Pá           9:30 - 13:00

MUDr. Oldřich Sáblík
telefon: 566 688 216
Po, St   7:00 - 13:00
Út         7:00 - 9:00       11:00 - 15:00
Čt         7:00 - 10:00     13:00 - 18:00
Pá         7:00 - 12:00

Logopedie:
telefon: 566 688 249
Po     8:00 - 15:00      Mgr. Olga Pavlíková
Čt   13:00 - 17:30      Mgr. Markéta Šimková

Česká pošta, s.p., pošta Bystřice n. P.
telefon: 566 551 010 (566 552 017)
Po - Pá   8:00 - 11:00   12:30 - 17:00
So           8:00 - 10:00     

ZAJÍMAVOSTI,  ZPRÁVY Z MĚSTA A ŠKOLSTVÍ
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Tektonická zemětřesení na ZŠ TGM?

Nemusíte se bát, žádné praskliny 
ve zdech budovy, žádná zborcená 
schodiště ani oběti na životech!

Jedna z kapitol učiva geologie 
v 9. ročníku se zabývá vznikem 
a důsledky tektonických zemětře-
sení. Několik zvídavých nadšenců 
třídy 9. A se rozhodlo, i pod do-
jmem nedávných zemětřesných 
událostí v Číně a v Indonésii, se-
stavit jednoduchou mapu světa 
s vyznačením oblastí, ve kterých 
k otřesům zemské kůry převážně 
dochází. 

A začala třítýdenní práce o pře-
stávkách, několik odpoledních po-
bytů ve škole při vyhodnocování 
a zakreslování získaných údajů, 

hodně práce doma. Leona Tomšů 
plasticky znázornila mohutná po-
hoří na dnech oceánů – středoo-
ceánské hřbety, v oblastech konti-
nentů hradby pásemných pohoří.

Odborné konzultace v oblasti 
výtvarných technik s paní učitel-
kou Koscielniakovou a zeměpisné 
záludnosti diskutované s paní uči-
telkou Klusákovou.

Andrea Vrbková spotřebovala 
hodně temperových barev při ba-
revném znázornění oblastí zem-
ského povrchu, hlubokomořských 
příkopů a pásemných pohoří.

Obě děvčata získala velké množ-
ství informací, a to i obrazových, 
o nejhorších zemětřeseních za po-

sledních 100 roků. Stručný popis 
z pohledu autorek těch nejzajíma-
vějších je součástí mapy. 

Mapa je k vidění ve druhém 
poschodí naší školy, jedničky za 
odbornou činnost jsou zapsány 
v žákovských knížkách.

Leona Tomšů: „Proč jsem zača-
la pracovat na projektu? Téma mně 
přišlo velmi zajímavé, chtěla jsem 
blíže poznat příčiny zemětřesení.“

Andrea Vrbková: „Co mně vý-
zkum přinesl? Mnoho nových po-
znatků z oblasti litosféry, poznání 
ničivých účinků zemětřesení.“

Luboš Koudelka 

V zimě poloprázdná Vírská 
přehrada se díky jarnímu tání 
rekordně rychle zaplnila a počát-
kem dubna zase jednou přetékala 
přepadem.                             -HJ-

Povídání o houbách



těmito slovy se děti loučily s hořící 
„Morenou“ na mostě přes řeku. Byl čtvr-
tek 2. dubna a po dlouhých přípravách 
a povídání si o tom, jak zima končí, kdy 
byl první jarní den, kdo je to Morena 
a proč se pouští po vodě, p. učitelky 
s dětmi vynesly Morenu z mateřské školy.

Zimě jsme naposledy zazpívaly, 
řekly básničku a hořící Morenu jsme 
doprovodily podél řeky. U splavu se 

sice zachytila a dlouho se snažila vyplavat a dostat na břeh, ale voda si ji 
nakonec stejně odnesla. Jaro už je tu! Pokud se přece ještě někdy objeví 
sníh a nebo mrazík, pak děti z mateřské školy Pohádka ví, že to není na 
dlouho. Vždyť Morena už odplavala z našeho města.

A navíc mají důkaz: vlastnoručně vyrobenou malou Morenku doma na 
proutku.                                                                        MŠ Pohádka Bystřice n. P.

ŠKOLSTVÍ 
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Zimo, zimo táhni pryč, nebo na tě vezmu bič, …

I na ZŠ TGM jsme četli dětem
Projekt „Celé Česko čte dětem“ vznikl na podporu čtenářství a zájmu o kni-

hu nejen u dětí, ale u všech věkových kategorií. Zapojily se knihovny, mateřské 
i základní školy a v rámci projektu Bystřicko čte dětem nechyběla ani ta naše. 

Zájem o knihu přišlo podpořit i několik hostů. Jedním z nich byla vy-
chovatelka ŠD paní Eva Sedláčková, která připravila program pro děti I. B. 
Paní Jaroslava Ťupová předčítala z knihy J. Čapka – O pejskovi a kočičce 
pro žáky z I. A a C. Vzácným hostem byla spisovatelka paní Jarmila Ko-
nečná, která navštívila žáky třetích ročníků. Příjemné chvilky strávily děti 
druhých a čtvrtých tříd předčítáním a vypravováním o vlastních knihách. Do 
projektu se zapojil i ředitel školy Ja-
roslav Sláma, který vypravoval a četl 
dětem z oblíbené knihy svého dětství. 
Z pozitivních reakcí dětí i pozvaných 
hostů soudíme, že i v dnešní době po-
čítačů je kniha stále přítelem člověka 
a že děti nebudou číst pouze ve škole, 
ale i s rodiči doma.                                                                   

J. Jílková, Z. Vomočilová,ZŠ TGM

Druhý březnový týden byl na ZŠ Nádražní něčím zvláštní. Běžná výuka 
byla zkrášlena o kulturní zážitek. Ten vnesla  do naší školy akce Bystřicko čte 
dětem.

Už od pondělka pobíhali starší žáci od knihovny do tříd a vybírali ty nej-
vhodnější tituly, jakými by nadchli své mladší spolužáky. Všechny třídy 
1. stupně byly takto obdarovány - starší četli mladším. A nejen to! Připravili si 
pro své malé spolužáky nejrůznější otázky vážící se k přečtenému textu, nej-
různější rébusy a aktivity.

Skutečně slavnostní odpoledne bylo to středeční. Navštívily nás osobnosti 
celým svým životem spjaté se školou a dětmi - bývalá ředitelka této školy paní 
Milada Ondráčková a bývalá ředitelka školy ve Víře paní Jaroslava Šudomová. 
Překvapily naše žáčky četbou vskutku napínavou z knihy Záhada Pavoučího 
domu anglické spisovatelky Enid Beytonové a ukázkou jim přesně šitou na 
míru. Parta dětí luští záhady a postupuje podle pečlivě připraveného plánu. 
Temný opuštěný dům, kde se daří pavoukům. Děti postupně odhalují, jaká 
tajemství dům ukrývá. Naši malí i větší posluchači seděli, poslouchali a ani 
nedutali. Když četba končila, objevil se na jejich tvářích výraz zklamání. 

V tu chvíli paní Šudomová vybídla děti k další aktivitě. Připravila pro ně 
tvůrčí dílnu, kde se pokoušely úhlem vyjádřit atmosféru ukázky. Když se po-
tom všechny jejich výtvory sdružily, vznikla černočerná tma. A to bylo ono! 
Vlastně děti samy dokázaly vyjádřit pocit, který je provázel při četbě ukázky.

Z tohoto odpoledne si odnášely kromě trochu ušmudlaných rukávů od úhlu 
i pocit příjemně prožitých chvil a poznání, že čtenářem se člověk nerodí, ale 
postupně se jím stává.                                          M. Homolková, M. Sochorová, 

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

I bystřická škola čte dětem

Expedice FinskoGymnázium Bystřice n. P. uspo-
řádalo od 8. do 16. března 2009 
v pořadí již třetí jazykovou výměnu 
s fi nskou partnerskou školou v Hal-
li. Na tento pobyt jsme získali grant 
z Fondu Vysočiny, který kryl cca 
50% nákladů. Zbytek nákladů si 
hradili studenti. Studenti byli uby-
továni v hostitelských rodinách, 
kde zakusili fi nský způsob života 
se vším, co k tomu patří. Strávi-
li jsme ve Finsku krásných 7 dní, 
kdy jsme ve všední dny chodili do 
školy a účastnili se jejich výuky. Ja-
zykem komunikace byla angličtina 
jak ve škole, tak v rodinách. Stu-
denti si začali vyměňovat e-maily 
již před mnoha měsíci, takže se 
již znali s fi nskými přáteli po in-
ternetu, ale k seznámení tzv. „face 
to face“ došlo až ve Finsku.Nejen 

pro učitele angličtiny bylo velmi 
poučné, jak studenti komunikují 
v cizojazyčném prostředí a jak se 
musí přizpůsobit situacím, které ve 
škole nelze navodit. Na konci května 
(21. až 27. 5. 2009) budeme hostit 

fi nské kamarády u nás a budeme se 
snažit jim oplatit jejich pohostinnost. 
Myslím, že v těchto dnech bude an-
gličtina ve zvýšené míře znít nejen 
u nás na gymnáziu, ale i po našem 
městě. Rád bych na tomto místě 

poděkoval Městu Bystřice n. P. 
za podporu druhé části výměny 
z grantového programu Mládež.

Za Gymnázium Martin Bárta, 
učitel anglického jazyka

Barbora Smolková…. když se 
řekne Finsko, určitě se většině z nás 
vybaví pojem „země tisíce jezer“. 
Ano, najdeme zde téměř 200 tisíc 
krásných jezer, na kterých tamní 
obyvatelé rybaří za pomoci speciál-
ních prutů. Kromě jezer zdejší kraji-
ně dominují lesy zaujímající rozlohu 
76 %.  Čtvrtina území leží za po-
lárním kruhem, tudíž se dá zažít 
půlnoční Slunce. Běžnou faunou 
jsou losi, hnědí medvědi, sobi, vlci. 
Ve velkém Fini také produkují papír, 
čímž si vysloužili titul největšího vý-
robce papíru v Evropě….

(Pokračování příště)

Od ledna do konce března vyměnili žáci třetích a čtvrtých tříd Základní ško-
ly TGM tělocvičnu za bystřický bazén. Absolvovali povinný plavecký výcvik.

Byli rozděleni podle výkonnosti do dvou družstev. Zatímco neplavci 
a mírně pokročilí překonávali strach z vody a učili se základním stylům, plavci 
již zdokonalovali plavecké způsoby, které znali. K výuce patřil také nácvik 
skoků do vody. Většina dětí se naučila plavat tak dobře, že bez větších problé-
mů zvládla závody na 25 metrů. Ti nejlepší uplavali i více než 200 metrů. Na 
závěr všechny děti obdržely „mokré“ vysvědčení, ti nejšikovnější i diplom za 
úspěšné umístění v závěrečném závodě.

Důležité je, že se všichni žáci 3. tříd opět těší na další kurz plavání ve 
4. ročníku. Letošní čtvrťáci se s plaveckým výcvikem rozloučili v bazénu ve 
Žďáru nad Sázavou.                        Jana Šikulová a Iveta Čuhelová, ZŠ TGM

A hurá do bazénu!
Dne 12. 2. 2009 se ve Žďáře n. S. uskutečnilo okresní kolo konverzační 

soutěže v němčině. Naši školu, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615, repre-
zentoval Vladimír Krbůšek z 9. A. V okresním kole zvítězil, postoupil 
do krajského kola, které se konalo 6. 3. 2009 v Jihlavě, kde se umístil na 
2. místě se ztrátou půl bod na vítěze. K úspěchu blahopřejeme a děkuje-
me za vzornou reprezentaci školy.

J. Rybnikářová, učitelka německého jazyka

Konverzační soutěž 



Dne 26. 3. 2009 se kona-
lo na ZŠ T. G. Masaryka v 
Bystřici nad Pernštejnem 
okrskové kolo ve šplhu o ty-
či v kategorii 1. – 5. tříd. 
Své síly si zde změřili žáci 
ze základních škol Nedvě-
dice, Zvole a obou bys-
třických škol. Všichni zá-
vodníci podali velmi dobré 
výkony. Ti nejlepší postou-
pí do okresního kola, které 
se bude konat ve Žďáře nad 
Sázavou. 

První místa ve svých ka-
tegoriích obsadili Tereza Kolářová (ZŠ TGM), Bohdan Janda (ZŠ TGM), 
Květa Dvořáková (ZŠ Nedvědice), Ondřej Mifek (ZŠ TGM), Vendula Ve-
lenová (ZŠ TM), Jiří Nykoliv (ZŠ Zvole), Zdena Stojkovičová (ZŠ Ná-
dražní), Tomáš Zloch (ZŠ Nedvědice), Denisa Korbářová a Marek Peňáz 
(ZŠ TGM).

Všem závodníkům přeji hodně sil a pěkná umístění v okresním kole.
Jana Zítková, ZŠ TGM

ŠKOLSTVÍ, SPORT A OSTATNÍ
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Rok 2008 byl další úspěšný rok 
v historii našeho klubu, zejména po 
stránce výsledků. TK měl celkem 63 
členů, z toho bylo 12 dětí do 15 let, 
další děti se zúčastňovaly tréninků 
a absolvovaly tenisovou školičku. 

V soutěžích startovala tři družstva 
dospělých a jedno družstvo mlá-
deže. „A“ v KS III. obsadilo celkově 
3. místo s 5 výhrami a 2 porážkami. 
Tento výsledek lze považovat za vel-
mi dobrý a je předpoklad ho v letošní 
sezóně obhájit. Družstvo nastupovalo 
v sestavě Jaroslav Balabán, Zdeněk 
Kolář, Ivan Kučera, Petr Kučera, 
z Letovic hostující Klára Kotoučková 
a Sára Švédová. „B“ hrálo OP mužů, 
s 5 výhrami a 2 porážkami skončilo 
celkově 3. Družstvo hrálo v sestavě 
David Kratochvíl, Vladimír Handl, 
Zdeněk Kolář a René Pros. Družstvo 
„C“ obsadilo v „OS“ 5. místo s bilan-
cí 3 vítězství a 4 porážky. Sestava 
družstva byla Zdeněk Veteška, Milan 

Tenis v roce 2008
Veteška, Karel Zivčák, David Exl 
a Josef Exl. Naši starší žáci hráli KS 
III., bohužel velmi špatně se scházeli 
na zápasy, jeden zápas jim byl z důvo-
du nedostatečného počtu hráčů na 
utkání zkontumován. S jednou výhrou 
a 5 porážkami obsadili celkově 7. mís-
to. Družstvo hrálo v sestavě Dominik 
Handl, Marek Svoboda, Filip Švéda, 
Jan Veteška, Tereza Jančová a Viktoria 
Königová. Všechna družstva trénují 
venku 2x týdně, v hale potom žáci 
2x týdně. Začínajícím dětem jsme 
v lednu a únoru opět pořádali ve spor-
tovní hale tenisovou školičku, které 
se zúčastnilo 6 dětí. Stále se zde pro-
jevuje problém, že většina dětí, které 
nemají tenisové rodiče, s tenisem brzy 
skončí. Pro naše hráče jsme uspořádali 
několik turnajů  a také halový OP star-
ších žáků a OP starších žáků. Halový 
turnaj starších žáků vyhrál Dominik 

Černík TC MJ Brno, kterému do fi nále 
z důvodu horečky nenastoupil Zdenda 
Kolář, červencový celostátní turnaj 
starších žáků ELCOM CUP 2008 
vyhrál Zdenda Kolář, ve fi nále zdolal 
Slováka Haruštiáka dvakrát 6:0, vítězi 
čtyřhry se stali Kolář, Bradáč. Velký 
úspěch dosáhl rovněž Dominik Handl, 
který se stal přeborníkem okresu Žďár 
nad Sázavou v kategorii mladších 
i starších žáků. Již 30. ročník „Bystřic-
kého turnaje mužů“ vyhrál Jaroslav 
Balabán, když ve fi nále porazil Ivana 
Kučeru. Podařilo se nám uspořádat již 
třetí ročník turnaje rodičů s dětmi, toho 
se zúčastnilo 7 dvojic. 

Nejlepším hráčem klubu je opět 
Zdenda Kolář. Jako hráč TK Agrofert 
Prostějov se stal mistrem ČR ve dvou-
hře, ve čtyřhře i ve družstvech, vše 
v kategorii mladších žáků. Ve věkové 
kategorii mladších žáků obsadil na 

celostátním žebříčku celkově 3. místo. 
Díky těmto výsledkům byl Zdenda 
Kolář na plesu sportovců vyhlášen 
nejlepším sportovcem města za rok 
2008 v kategorii sportovců, kteří 
z města pochází, ale soutěží mimo 
Bystřici n. P. Po zásluze byl mezi oce-
něnými na vyhlášení sportovců za rok 
2008 také Dominik Handl.

V loňském roce jsme na kurtech 
opravili sociální zařízení a v závěru 
roku s fi rmou Mega-Tec technicky 
upravili zavlažování tak, aby nedochá-
zelo ke znečištění nasávaným pískem. 
Tyto práce se nám podařilo uskutečnit 
zejména díky velké podpoře Města 
Bystřice n. P. a také našich partnerů 
ABC Kovopit Engineering, Beton 
SPH, Cormen a ELCOM. Výsledky, 
které naši hráči dosáhli, byly vel-
mi dobré a určitě se budou snažit je 
v letošní sezóně zopakovat. Budeme 
jim v tom určitě pomáhat.

Zdeněk Mašík, předseda TK 

Nejlepší „šplhouni“ se sešli na ZŠ T. G. Masaryka 
Mezi nejzajímavější měsíce školního roku ve školní družině ZŠ T. G. Ma-

saryka patří měsíc březen.
V týdnu od 2. 3. – 6. 3. proběhl Zdravotnický týden. Učili jsme se, jak se 

obvazují rány, jak se chovat u lékaře a kterak předejít úrazům. Součástí toho-
to týdne byla návštěva lékárny Arnika, kde si s námi popovídal pan lékárník 
a odkud jsme si odnesli řadu poučných prospektů.

Ve dnech 9. 3. – 13. 3. jsme měli projekt „ Dětství bez úrazů“, v němž nás 
paní vychovatelky poučily o předcházení úrazům venku, ve škole i doma. 
Při této příležitosti naše II. oddělení ŠD navštívilo požární zbrojnici, kde se 
nám věnoval hodný pan hasič. Vyzkoušeli jsme, jak se sedí v požárním autě, 
předvedli nám výstroj hasičů a viděli jsme výjezd k akci, protože se stala 
autonehoda.

Také jsme měli besedu o knihách, kde nám  hlavně o přírodě povídala paní 
L. Navrátilová. 

Aby odešla zima, vynášeli jsme Moranu. Připravili jsme si básničky a pís-
ničky o jaru a některé děti tančily.

Po celý březen jsme vyráběli velikonoční výrobky a pro děti a rodiče paní 
vychovatelky uskutečnily velikonoční odpoledne, kde pod vedením paní Ja-
rošové děti i rodiče vyráběli velikonoční košíky z pedigu.

Výstavka velikonočních výrobků a ozdob potěšila nejenom děti, ale i je-
jich rodiče.                              žákyně Jana Šejnohová, Michaela Hlaváčková

                                                               II. odd. ŠD při ZŠ T. G. Masaryka

Předjaří a děti ve školní družině

V roce 2008 bylo hlavním úkolem 
centra Nadosah rozjet terénní sociální 
práci v Bystřici nad Pernštejnem. Za 
úspěch lze považovat fungující legální 
stěnu, kde se za celý rok objevilo přes 
šedesát graffi ty výtvorů. V rámci toho-
to projektu jsme spolupracovali také 
s jedním uživatelem „graffi ty scény“, 
který se stal naším dobrovolníkem 
a pravidelně dohlíží na pořádek a zpro-
středkovává informace o streetworku 
dalším uživatelům. Terénní sociální 
práce (dále jen streetwork) se ofi ciál-
ně rozjela v únoru 2008. Nejdříve se 
podařilo zmapovat terén, zjistit kam 
uživatelé chodí a jak tráví svůj čas. 
Současně jsme pomohli uživatelům 
se zřízením Skateparku v Bystřici 
nad Pernštejnem, který funguje od 
podzimu a jeho hlavním lákadlem je 
U-rampa. 

Metodicky jsme doprovázeli uživa-
tele našich služeb při sepsání žádosti 
projektu na Nadaci Vodafone ČR, 
od které získali částku 200 000,- Kč. 
Nadosah v druhé polovině roku přijal 

Nadosah v roce 2008
dalšího pracovníka a začal spolupraco-
vat s dobrovolníky. Dále se u nás vystří-
dala řada praktikantů, stážistů nebo byl  
umožněn i výkon trestu obecně pro-
spěšných prací po dohodě s Probační 
a mediační službou. Prezentovali jsme 
se též na Dni charity k 15. výročí ve 
Žďáře nad Sázavou. 

V nízkoprahovém klubu vznikla 
nová kontaktní místnost, kde je prostor 
pro řešení individuálních zakázek s uži-
vateli a poradenství. Nadosah rozběhl 
také nové webové stránky, které plá-
nuje v roce 2009 ještě více zkvalitnit. 
Kromě sociální služby mohli uživatelé 
využít v klubu či v terénu řadu volno-
časových aktivit. Uživatelé se zapojili 
do celoroční hry N-Games 2008, kde 
se soutěžilo v řadě aktivitách (stolní 
fotbal, junglspeed, ping-pong, největ-
ší stavba ze špejlí, piškvorky, člověče 
nezlob se aj.). Dále proběhlo promítá-
ní zajímavých fi lmů s tématickým ob-
sahem blízkým jejich životnímu stylu, 

kulinářské dílny, možnost navštívit 
lezeckou stěnu či bazén, víkendovka 
v Praze nejen s příznivci skateboardin-
gu, nocovky, Graffi ty Jam - malování 
graffi ty na legální stěnu a sololity spo-
jené s výstavou fotek z let minulých, 
výstava graffi ty ve žďárské knihovně, 
to vše a ještě mnohé další bylo možné 
prožít a zažít s centrem Nadosah. 

Nadosah realizoval nejen nízkopra-
hový klub a streetwork, ale též pro-
gramy primární prevence a adaptační 
kurzy. V nízkoprahovém klubu jsme 
poskytli pro 202 uživatelů 5 801 výko-
nů sociální služby (informační servis, 
poradenství, krizová intervence, situ-
ační intervence, skupinová práce aj.) 
i volnočasových aktivit. Ve streetwor-
ku se uskutečnilo pro 70 uživatelů 
246 výkonů sociální služby a volno-
časových aktivit. V programech pre-
vence jsme realizovali 85 programů 
pro 67 tříd, kterým prošlo 1 633 žáků 
či studentů. Centrum realizovalo také 

dvoudenní pobyt pro děti za podpory 
sociálního odboru Městského úřadu 
Bystřice nad Pernštejnem. 

Tým též prošel řadou supervizí 
a odborného vzdělávání. Zařízení 
je aktivním členem pracovní skupi-
ny nízkoprahových zařízení pro děti 
a mládež pro kraj Jihomoravský 
a Vysočinu, dále byl při zakládá-
ní pracovní terénní podskupiny pro 
kraj Jihomoravský a Vysočinu. Jsme 
členem České asociace streetwork 
a 11. 3. 2008 jsme obdrželi osvědčení 
o úspěšném absolvování hodnocení 
kvality tohoto občanského sdružení na 
dobu tří let do 31. 5. 2010. Udělen nám 
byl též certifi kát od MŠMT na Progra-
my specifi cké primární prevence uží-
vání návykových látek poskytované 
v rámci školní docházky. 

Věříme, že i rok 2009 bude stejně 
tak úspěšný jako ten loňský. Děkuji 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na naší činnosti. 

Autor tiskové zprávy: Robert Knebl, 
vedoucí centra Nadosah
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Zubní pohotovost ke květnu 2009

KVĚTEN 2009

  1. 5. MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Velké Meziříčí, 603 206 336

  2. 5. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334

  3. 5. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160

  8. 5. MUDr. Milena Koutková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 623 908

  9. 5. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město n. M., 566 615 436

10. 5. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 552 444

16. 5. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129

17. 5. MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 124

23. 5. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 566 628 788

24. 5. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 533 618 060

Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.

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

NON STOP POHOTOVOST

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

Dnes bych vás chtěla 
seznámit s jedním velmi 

zajímavým oborem a tím je pozi-
tivní psychologie. Pomáhá nám li-
dem zvládat nejenom běžné život-
ní situace, ale i ty tragické. Učí nás 
dívat se na věci i události z obou 
stran. Člověk většinou chce vi-
dět pouze jednu stranu mince, ale 
ona existuje i ta druhá. Například 
nemoc je běžně brána pouze jako 
negativní zkušenost. Ovšem když 
se na to podíváte z hlediska pozi-
tivní psychologie, uvědomíte si, 
že právě nemoc pomáhá člověku 
v osobnostním růstu a uvědomění. 
Velmi často se setkávám s názory 
pacientů, kteří tvrdí, že na nemoci 
není pouze jen to špatné. Ona jim 
sice něco vzala, ale na druhou stra-
nu i mnoho dala. Především jim 
pomohla uvědomit si důležitost 
a podstatu lidského bytí, vytřídit 
přátele, protože právě v krizovém 
období člověku zůstanou opravdu 
jen ti důležití. Pozitivní psycholo-
gie vlastně staví na tom, co člově-
ku dává sílu do života: naděje, lid-
skost, moudrost a odpuštění.

NADĚJE je síla, která dává člo-
věku a jeho konání směr. Ten, kdo 
má naději, ví, kam směřovat a jeho 
cesta je přímá. Člověk bez naděje 
je jako loď bez kormidla. Směřu-
je, kam vane vítr nebo teče proud. 
S její pomocí vidíme, kam míří-
me, a to dává smysl našemu bytí. 
Naděje se vytváří již v dětství 
a hodně záleží právě na našich ro-
dičích, zda nám ji dopřejí tím, že 
budou podporovat naši zvídavost 
- nechají nám možnost samostat-

7. Pozitivní psychologie 7. Pozitivní psychologie 

ného jednání. Pokud nám nedají 
možnost samostatnosti, neumožní 
ani rozvoj naděje.

LIDSKOST to je to, co dělá člo-
věka člověkem. Je tvořena láskou, 
a ta se skládá z úcty k druhému 
a z péče – jestliže mám někoho rád, 
tak se o něj starám. Do lidskosti je 
potřeba zařadit i laskavost, protože 
jen ten, kdo je laskavý, dokáže 
doopravdy milovat. A také velko-
rysost, pouze velkorysý člověk je 
krásný uvnitř.

MOUDROST, která se tak často 
zaměňuje s chytrostí, inteligencí, 
dokonce i s vychytralostí. Moud-
rost má ovšem v sobě něco navíc. 
Moudrý člověk je tvořivý, zvída-
vý, má chuť se stále učit novým 
věcem, má otevřenou mysl a vní-
má s dychtivostí vše, co se kolem 
děje. Jeho perspektivní uvažování 
mu umožňuje vidět dopředu.

ODPUŠTĚNÍ, smíření. Kolik 
lidí kolem nás udělalo něco, co 
nepovažujeme za fér? Odpustit 
ovšem neznamená zapomenout, 
ale je to způsob, jak zabránit tomu, 
aby nám minulost přestala dikto-
vat, jak bude vypadat naše budouc-
nost. Pokud se naučíme odpouštět, 
zůstaneme svobodní. Zbavíme se 
zloby a vzteku. Zbavíme se nega-
tivních emocí a budeme nezatíženě 
hledět na svět. Je důležité odpustit 
i sám sobě a zbavit se tak těžkých 
myšlenek, studu a výčitek.

Letmým pohledem na pozitivní 
psychologii uzavírám tyto příspěv-
ky. Mým cílem bylo  seznámit vás 
s oblastí, která je v dnešní mate-
riálně zaměřené a hektické době 

poměrně opomíjená – s psycholo-
gií, s některými jejími zajímavost-
mi, pohledy i nástroji.

Pokud vás mé příspěvky na 
chvíli zastavily a donutily přemýš-
let, tak splnily svůj účel. Když ne, 
nevadí, každý jsme jiný, a to je 
také správné. 

Chtěla bych vám nabídnout své 
znalosti právě z této oblasti. Pokud 
budete mít problém, se kterým si 
momentálně nevíte rady, můžete ho 
napsat (i anonymně) na www.pro-
zeny.cz, kde odpovídám v poradně 
Zeptejte se psychologa, nebo mě 
kontaktovat přímo (v inforočence 
naleznete potřebné informace).

Před nedávnem jsem potkala 

jednoho staršího pána, který mi vy-
kládal o své životní lásce – ,,mode-
lařině“. Když byly jeho děti malé, 
mohl se svým autíčkům věnovat 
pouze v noci. Ráno musel  vše 
uklidit (bydlí ve dvoupokojovém 
bytě), aby nebral ostatním prostor. 
Nyní děti odrostly, odešly a on má 
konečně svůj kout neustále připra-
vený a k dispozici. Zde je sám se-
bou, dělá to, co ho baví a náležitě 
si to užívá. Říká tomu ,,hrací kou-
tek“. Takže přála bych každému, 
aby měl svůj ,,hrací koutek“, kde 
by se mohl seberealizovat a naplno 
žít podle svých představ. Mějte se 
hezky.

Jitka Bukáčková, psycholožka

OKNO DO DUŠEOKNO DO DUŠE

v 

                                  kraje 
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ZÁJMOVÉ ORGANIZACE A ZAJÍMAVOSTI

V současné chvíli jsou přípravy na 
druhý ročník Bystřického léta v plném 
proudu. A pokud se nic zvláštního 
nestane, program by měl být následu-
jící. Tradičně zahájíme Nedělním do-
polednem s dechovkou, a to v neděli 
14. 6. od 10.00 hodin v amfiteátru 
na Masarykově náměstí. K poslechu 
a možná i k tanci nám zahraje, tak jako 
každý rok, Bystřická kapela tentokrát 
společně s dechovým souborem ZUŠ 
Bystřice nad Pernštejnem. Pořadem 
nás provede Jiří Helán - moderátor 
a zpěvák brněnské Moravěnky.

Další akcí budou v pátek 26. 6. Ba-
lady a romance, tj. vystoupení smyč-
cového orchestru Něhoslava Kyjov-
ského s rockovou skupinou Arzenál. 
A protože je škoda nevyužít již při-
praveného zázemí (vč. velkoplošných 

Pěší trasa květnové turistické vycházky povede v sobotu 23. 5. 2009 
z  Devíti skal přes Medlov do Nového Města na Moravě. Sraz účastníků je na 
vlakovém nádraží v Bystřici n. P. v 6.20 hod., ve Žďáře n. S. v 7.30 hod. Pře-
prava ze Žďáru n. Sáz. se uskuteční pravidelnou autobusovou dopravou. Ne-
členům Orla bude poskytnut příspěvek na dopravu za předpokladu společné 
jízdenky. Orelský turistický oddíl zve všechny milovníky turistiky také z řad 
veřejnosti k účasti na této vycházce. Orel zahájil každý čtvrtek od 20.00 hod 
v orlovně pravidelné cvičební hodiny jógy. Cvičení je vhodné pro všechny od 
10 let, zdravé i zdravotně handicapované. V hodinách se budou praktikovat 
uvolňovací cviky, jógové pozice (ásany), dechová cvičení a relaxace.

Díky pravidelnému provádění jógy dochází k zlepšení pružnosti páteře 
a pohyblivosti kloubů, uvolnění a posílení svalů, harmonizaci orgánů, podpo-
ře látkové výměny, posílení imunitního systému, odstranění stresu a nalezení 
vnitřní vyrovnanosti. Na cvičení potřebujete: pohodlné oblečení, deku. Cena: 
členové Orla zdarma, ostatní 20,- Kč za cvičební hodinu. Kontaktní osoba: 
Helena Šípková, tel.: 776 049 535.                                                  Kučerová M.

Musíme kladně hodnotit práci 
všech našich oddílů a poděkovat všem 
jejich vedoucím, že také díky jim se 
naše členská základna i nadále roz-
růstá, a to především o děti a mládež.

Oddíly – jako karate, stolní tenis 
(dospělí i mládež), badminton, fotbal, 
fl orbal, lyžařský, šerm a turistický 
pracují pravidelně po celý rok, příle-
žitostně pak kuželky a bowling, neboť 
k tréninkům se musí využívat pouze 
sportovní hala.

Je vidět, že práce oddílů poskytuje 
tu správnou motivaci pro získávání 
nových členů, jen jejich setrvání by 
mohlo být dlouhodobější. Rušení 
členství nastává z různých důvodů, 
hlavní důvodem však je odchod na 
studia mimo Bystřici n. P.

Naše jednota se, kromě vlastních 
akcí, zapojuje i do pořádání a organi-
zování některých župních turnajů, např. 
ve st. tenisu, bowlingu, kuželkách a le-
tos přibude ještě nový sport, petanque.

Velkou oblibu si získal turistický 
oddíl svými atraktivními vycházka-
mi za zajímavostmi nejenom našeho 
okolí. V loňském roce to bylo 7 zají-
mavých výletů, od měsíce března až 
do října, kdy ještě vycházkám přálo 
počasí. Tak např. v březnu jsme prošli 
trasu z Tišnova přes Lomnici do Bo-
rače, v dubnu to byl okruh z Olešné 
přes Křídla a Zvoli do Bystřice n. P., 
v květnu opět z Olešné, ale tentokrát 
na opačnou stranu přes Odranec do 
N. Města n. M., v červnu v rámci 
CANTATE jsme se sborem navští-
vili Luhačovice a v době před jejich 
vystoupením jsme si prošli blízké 
okolí. V červenci pořádáme pravi-
delnou pěší pouť v rámci vítochovské 
cyrilometodějské pouti. V září jsme 
vyšli ze Štěpánovic přes přilehlé kop-
ce do Veselí a Křížovic a vycházku 
jsme ukončili v Nedvědici. Poslední 
vycházka, která ukončila naši turis-
tickou sezónu, se konala v říjnu, kdy 
jsme se zúčastnili poutě na Vranově, 
kam jsme dorazili pěšky z Blanska 
a pouť ukončili až v České.

Jednota v průběhu roku uspořádala 
několik akcí výhradně pro veřejnost, 

Zpráva o činnosti jednoty Bystřice nad Pernštejnem za rok 2008Zpráva o činnosti jednoty Bystřice nad Pernštejnem za rok 2008
i když všechny naše akce jsou veřej-
nosti otevřené a zaměřené především 
do řad dětí a mládeže. Již poněko-
likáté jsme pořádali „Den sportu 
pro všechny“ v měsíci květnu, dále 
oddíl historického šermu uspořádal 
v červnu a prosinci pro děti soutěžní 
odpoledne s vlastní prezentací své 
činnosti.V březnu jsme již podruhé 
nabídli mládeži amatérský turnaj 
v badmintonu a v nabídce pokraču-
jeme i letos. Nemalé úspěchy slaví 
rovněž oddíl st. tenisu dospělých, 
kdy se jeho hráči řadí na přední místa 
v této soutěži v župě. Při hodnocení 
úspěchů loňského roku lze říci, že 
naši hráči jsou rovnocennými soupe-
ři nejlepším hráčům župy. Stejným 
hráčům se také podařilo postoupit 
do okresního přeboru V. třídy. V roce 
2008, jsme v měsíci dubnu uspořáda-
li první otevřené turnaje ve st. tenisu 
jednotlivců dospělých a také první 
turnaj pro mládež. Dalším oddílem, 
který se účastní nejenom župních, 
ale i turnajů vyhlašovaných Ústře-
dím Orla, je oddíl mladých fotbalistů. 
I přes to, že se jim ještě nepodařilo 
získat výraznější umístění, je třeba 
ocenit jejich snahu, bojovnost a spor-
tovní elán. První lyžařské závody ve 
slalomu pro mládež se v loňském 
roce pro nepříznivé povětrnostní pod-
mínky musely zrušit, letos se však 
i přes nepřízeň počasí, již uskutečnily. 
Naši členové společně s členy farního 
sboru se zúčastnili v červnu celostátní 
přehlídky duchovních písní CANTA-
TE v Luhačovicích. V prosinci jsme 
pořádali po delší době opět poutní zá-
jezd do Koclířova, každoročně zajiš-
ťujeme a aktivně se účastníme pouti 
na Vítochově.

Naší pozornosti neuniká ani tělový-
chovná činnost, která spočívá v pra-
videlném cvičení 6 cvičebních skupin 
pod vedením obětavých cvičitelek. 
Cvičení si oblíbily především ženy, 
cvičební hodiny jsou hojně navštěvo-
vány ženami všech věkových skupin, 
většinou však středního a staršího 
věku. Muži v tomto směru pokulhá-
vají a doposud se ke cvičení neodhod-

lali. Nemalé pozornosti si zasluhuje 
i cvičení rodičů s malými dětmi, které 
má i naši plnou podporu a nachází si 
u rodičů stále větší oblibu.

Již několik let spolupracujeme 
se Sdružením křesťanských seniorů 
a podporujeme adopci na dálku.

Z dotací jsme pořídili základní 
vybavení pro oddíl karate, dokoupili 
další sportovní pomůcky, které budou 
sloužit při pořádání veřejných soutěží 
jak venku, tak jich lze také použít i v 
orlovně. Tím obměníme některé sou-
těžní disciplíny a soutěže se stanou 
přitažlivější. Dále dotace sloužily pře-
devším k úhradě nákladů spojených 
s pořádáním sportovních akcí, dále 
k zakoupení odměn soutěžícím a také 
k podpoře celoroční činnosti sportov-
ních oddílů a cvičebních skupin.

Plán naší další činnosti bude spočívat 
opět v rozvíjení činnosti sportovních 
oddílů a získávání nových zájemců. 
Chceme oddíly podporovat také tím, 
že budeme pokračovat v jejich vybavo-
vání i v letošním roce. Samozřejmě 
potřeby budou dále zvažovány a podle 
fi nančních možností realizovány. Bu-
deme nabízet stále více otevřených tur-
najů a akcí pro veřejnost. Rádi bychom 
do budoucna naše akce rozšířili tak, aby 
se konaly každý měsíc, především pro 
mládež, ale k tomu bychom však potře-
bovali více aktivních členů, kteří by po-

mohli s organizací. Nápadů je dostatek, 
jen pomocníci chybí.

Rádi bychom chtěli do budoucna 
znovu trochu oživit tradici některých 
poutních zájezdů. 

Nabízíme rovněž možnost koná-
ní různých aktivit v orlovně i jiným, 
neorelským subjektům, abychom 
tak získali něco málo fi nančních pro-
středků k částečnému pokrytí stále 
vyšších nákladů na provoz a údržbu.

Letos přicházíme s nabídkou dal-
ších nových turnajů, např. ve vybí-
jené, a rozšiřujeme počet turnajů st. 
tenisu pro mládež a badminton pro 
dospělé. Každý rok bychom chtěli 
nejenom našim členům, ale i obyva-
telům našeho města nabídnout něco 
nového. Všechny akce se mohou 
uskutečňovat také díky poskytnutým 
dotacím jak MěÚ, kraje Vysočina, 
tak i Ústředí Orla a MŠMT.

V rámci letošního stoletého výročí 
založení celostátní organizace Orla by-
chom chtěli v měsíci srpnu slavnostně 
otevřít naši orlovnu po proběhlých 
rekonstrukcích a nechat ji vysvětit. Již 
nyní vás na tento den, neděli 9. srpna, 
srdečně zveme.

Informace o naší organizaci a také 
o činnosti, včetně plánu akcí může-
te od letošního roku získat na www.
orel-bystricenp.cz.        

Kučerová M.

Program Bystřické léto 2009 je připravenProgram Bystřické léto 2009 je připraven
stanů s občerstvením a velkého podia) 
pro Pelíšek fest, Balady a romance se 
odehrají tentokrát v netradičním pro-
středí na louce na Lužánkách.

V sobotu 27. 6. pak absolvujeme již 
třetí ročník Pelíšek festu, kde se před-
staví kromě již osvědčených kapel jako 
SCA, Experiment, Bohouš,  Paran-
tampareil, Sektor-X, Kroky a Arzenal 
i nové kapely, jako Street Machina, či 
Karel na nákupech. Hlavním hostem 
večera pak bude kapela Visací zámek.

V neděli 12. 7. za námi přijede 
v rámci pořadu Divadlo na náměstí 
již osvědčené vírské ochotnické di-
vadlo se hrou Georgese Feyedeaua 
„Taková ženská na krku“, a to v am-
fiteátru na Masarykově náměstí.

V pátek 24. 7. opět na pódiu na Ma-
sarykově náměstí proběhne Diskoté-
ka. Kdo z DJů se představí a jaké pře-
kvapení se pro vás chystá, se v těchto 
dnech teprve připravuje, ale určitě se 
bude na co těšit.

V pátek 31. 7. opět v amfiteátru na 
náměstí proběhne druhý ročník folk-
country pátku, na kterém se představí 
kromě osvědčených kapel i host, sku-
pina Kamelot.

Po country večeru je připraveno 
opravdu něco tvrdšího, a to na sobotu 
15. 8. Metal fest Bohuňov. Uslyšíte 
zde kapely jako Arakain, Tör, James, 
D. Spilak, Matahari,Corus, Metal 
Jan, Scarlet Haw.

Bystřické léto ukončíme v neděli 

23. 8. Divadlem na náměstí, na kte-
rém se představí Ochotnické divadlo 
Rozsochy se hrou Noc na Karlštejně. 
A po premiéře a prvních reprízách je 
jisté, že je na co se těšit.

Věříme, že si z naší nabídky ale-
spoň nějaký pořad vyberete a my se 
budeme těšit na vaši návštěvu a pod-
poru účinkujících většinou z našeho 
regionu. Věříme, že veškeré produk-
ce na náměstí bude možné usku-
tečnit, a to i přes jeho rekonstrukci. 
S dodavatelem díla se snažíme jednat 
tak, abychom v námi zvolené termíny 
mohli akci absolvovat. Držme si palce. 
Bližší informace a případné změny se 
dozvíte na webových stránkách www.
zapnutobystrice.cz, takže je stačí sle-
dovat.                               Radek Vojta,

Zapnuto Bystřice o.s.

POZVÁNKA
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S E D M   O S O B N O S T Í   B Y S T Ř I C K A ,  Z A J Í M AVO S T I

SEDM OSOBNOSTÍ BYSTŘICKA
Jsme rádi, že hlasujete s námi a vybíráte sedm osobností našeho kraje. Každý měsíc můžete odevzdat jeden kupón až se sedmi hlasy. Na pořadí 

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

Postupně jsme Vám představili 38 největších favoritů naší ankety. Další adepti budou uvedeni na www.bystricenp.cz (Kultura, Sedm osobností 
Bystřicka). Zde najdete též hlasovací lístek. Ten obdržíte i v Turistickém informačním centru v Bystřici. I na stránkách Bystřicka občas nějakou 
další osobnost najdete. Tentokrát jde o netradiční kombinaci: hokejového mistra, bývalého pasáčka krav a vilu v Doubravníku.

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

Tak se to karlovarským hokejistům 
na druhý fi nálový pokus podařilo, 
jsou mistry republiky! Díky vyrov-
nanému kádru i přízni sponzorů. 
Proč o tom píšeme zrovna v Bystřic-
ku? Protože jedním ze sponzorů je i 
Hotel Felix Zawojski. Loni byl jeho 
název vyveden přímo na ledové ploše 
a letos jej nosili hráči na dresu pod 
pravým ramenem. Kdo to byl Felix 
Zawojski?

V knize o Doubravníku se o něm 
před 37 lety rozepsal Leopold Mazáč. 
Zawojského otec Dominik byl polské 
národnosti, sloužil jako lokaj u vrch-
nosti a usadil se v Doubravníku, kde 
v domku čp. 9 vyrůstal jeho syn Felix 
(1848 - 1921). Hned po škole odešel 
Felix sám do světa, v Rakousku se 
vyučil krejčím a zkušenosti pak sbíral 
ve Vídni i Paříži. Stal se zástupcem 
velkých oděvních fi rem a v jejich 
službách procestoval celý svět, zřej-
mě i Ameriku a Austrálii. Nakonec 
založil v Karlových Varech vlastní 
krejčovský závod a v 50 letech se 
oženil s malířkou Marií Stenpiero-
vou. Výstavní vilu jí nechal postavit 
na Jadranu v Opatii.

V Karlových Varech si oba posta-
vili několikapatrový dům na hlavní 
třídě nedaleko světoznámého vřídla. 
Felix Zawojski měl uhlazené vystu-
pování, byl proto považován za 
šlechtice. Jeho zboží odebíral i ang-
lický král a perský šah. Stal se proto 
c.k. dvorním dodavatelem a od šacha 
získal privilegium mít dvě manželky. 
Když na vrcholu úspěchů prodal svůj 
dům ve Varech Živnostenské bance, 
nechal se slyšet, že je Čech a že jako 
kluk pásl v Doubravníku krávy.

Jeho někdejší dům se stal hotelem, 
který dnes podporuje karlovarské 
hokejisty. Památku na Felixe Zawoj-
ského máme však i v Doubravníku. 
Jím postavená vila čp. 9 nese rodo-
vé jméno „Závojského vila“, slouží 
mateřské škole a obecním účelům, 
sídlí zde i obecní  archiv.

Text i foto:
Hynek Jurman

HOKEJOVÍ MISTŘI A NÁŠ RODÁK

Stále se můžete hlásit na půlden-
ní zájezd do romatické Trenkovy 
rokle.

Itinerář zájezdu:
8.00 – odjezd z Bystřice přes Ště-
pánov, Nedvědici, Sejřek do Dra-
honína
8.30 – 11.00 pěší výšlap do Tren-
kovy rokle a okolí
11.00 – odjezd z Drahonína
11.20 – 11.45 Bukov – prohlídka 
kostela a smírčího kamene
12.00 – 12.30 Dolní Rožínka – pro-
hlídka lesoparku Templ
12.45 – 13.15 Zvole – prohlídka 
kostela sv. Václava
13.30 – návrat do Bystřice.

Celá trasa i zastávky s výkla-
dem průvodce. V případě zájmu 
lze rozšířit o oběd či další zastávky.

Předběžná cena: 100.- Kč na 
osobu. Termín: dle zájmu bude 
upřesněn.

-HJ-

PFLEGRŮV KARASÍN POČTVRTÉ

Od minulého měsíce probíhá čtvrtý ročník literární akce „Pfl egrův Kara-
sín“. Psát můžete na téma: 

 1. Můj div Bystřicka,
 2. Osobnost Bystřicka, které si vážím. 
Soutěžit mohou všichni žáci, studenti i dospělí občané z České republiky. 

Věkově jsou kategorie rozděleny na 6-8, 9-12, 13-15, 16-19 a nad 20 let.
Uzávěrka soutěže je 1. června 2009, práce můžete odevzdávat v Turistic-

kém informačním centru v Bystřici, žáci a studenti u vedení svých škol. 
Finále proběhne v měsíci červnu, kdy budou vyhlášeny výsledky, autoři 

vítězných prací odměněni a nejlepší práce budou veřejně přečteny, případně 
otištěny v Bystřicku.

-HJ-

Zájezd do Trenkovy rokle

Texty z Vysočiny a o VysočiněTexty z Vysočiny a o Vysočině
Básník Jiří Orten (1919-1941) jez-

dil za Halasem do Kunštátu a mimo to 
veršoval na Březinách - u hřbitůvku s 
hrobem nešťastného Drašara...

Jiří ORTEN: KRAJINA 

Natáhnu dlaň a ihned hřbitůvek
se pohne, uplývá jak Svratka.
Ne, já nic nevím, jsem tu poprvé,
já nevím nic, to asi jinovatka

vyvzpomněla si kraj a mnoho zim,
za kterou toulají se plameňáci

s plamenem v srdci (za něj promluvím,
a již se ztrácí, již se ztrácí).

Ach, to je tedy Morava!
Nesmím se hněvat, neřekli mi,
že slovo slovem přestává
a ústa nejsou básnickými,

když mlčí. Moje zpívání
se tady nějak nerozléhá.
To jenom letí havrani.
To jenom usmívá se něha.

připravil -hj-
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kořeny. Nejsme první ani poslední 
na tomto světě. Neseme snad v sobě 
moudrost našich předků? V našich 
žilách  koluje jejich krev a podíl na 
našem životě mají všichni, kteří žili, 
pracovali a tvořili v tomto kraji, do 
našeho života vstoupili a možná šli 
kousek s námi.

Můj hlas patří mým učitelkám.
V první třídě to byla paní učitel-

ka Bohuslava Uhlířová (1. – 5. A) 
a vedle ní (1. - 5. B) Věra Dobiášo-
vá (v letech 1953 až 1957). Kolik to 
bylo žáčků, které naučily číst, psát, 
uvádět do tajů přírody a prvních vě-
deckých bádání. Kolik trpělivosti 
a velkorysosti projevily během dlou-
hé pedagogické praxe. S úsměvem 
dnes vzpomínám na svoje první pěs-
titelské a experimentátorské  pokusy 
inspirované vyprávěním právě paní 
učitelky, které obvykle končily něja-
kým humorným příběhem. 

V dalších letech to byla paní 
učitelka češtiny a dějepisu Marie 
Kožíšková. Droboučká paní, která 
uměla svým vyprávěním zaujmout i 
nezvládnutelné puberťáky. Historické 

příběhy se rozvíjely před našima oči-
ma. Z lidského pohledu nebyla nijak 
zvlášť zajímavá, neměla rodinu ani 
děti. Za mých školních let  to byla již 
starší paní. Svojí poctivostí a poko-
rou zanechala v nás však svoje sto-
py. Dobré znalosti z dějepisu i české 
gramatiky jsme bohatě využili nejen 
na střední škole, ale i jako základ pro 
studium cizích  jazyků.

Do této skupiny patří i paní uči-
telka  Marie Vinklerová (Sova). Do 
mého života zasáhla spíše mimoškol-
ními sportovními a turistickými akti-
vitami. Různé turistické srazy, pozná-
vání krás přírody, orientační závody, 
to byly činnosti, pro které nás získala. 
Musím se přiznat, že tehdy se mi zdá-
la přehnaná přísnost nad některými 
„mravnostními“ náznaky. Přičítali 
jsme to na vrub její praktické nezna-
losti partnerských vtahů a podezíra-
vosti. Dnes bychom se nad drobnou 
nekázní pubertálních dětí zasmáli. 
Z pohledu přebírání zodpovědnosti 
za cizí děti projevovala však velkou 
vytrvalost, odvahu a nezištnost. 

Last but not least, (v neposlední 
řadě) zmíním paní profesorku češtiny 
Vlastu Urbánkovou (Schilderovou). 
Během mého gymnaziálního studia 
byla jen o několik let starší než my, 
její žáci. Její  poetická duše nás získa-
la pro literaturu a verše, vyburcovala 
nejednoho z nás. Probouzela v nás 
schopnost vnímat krásu kolem sebe, 
v literatuře i divadle. Nezapomenutel-
né zůstávají například večery poezie 
(Černá bedýnka - L. Aškenazyho, 
Čínská poezie) či  školní  divadelní 
představení Manon Lescaut.   Na pří-
kladech z literatury nás učila zodpo-
vědnosti. Komenský, Čechov  i další 
klasici promlouvali srozumitelně i k 
nám tehdy mladistvým. Toto byly 
inspirativní návody - jak hledat v la-
byrintu světa ráj srdce.

Byl by to dlouhý dopis, kterým 
bych ráda vzdala hold těm, kteří byli 
v mém životě, poděkovala jim za 
to, že byli, a omluvila se jim, že se 
nevešli  do mé  nominace. 

Helena Samková, roz. Pavelková

Jako bystřická rodačka, která pro-
žila své dětství a školní léta právě 
v Bystřici, jsem uvítala anketu volby 
7 osobností. S nadšením jsem uva-
žovala, kdo jsou ty osobnosti, které 
s Bystřicí spojuji. Z nominovaných 
osobností jsem některé znala osobně, 
jiní jsou historicky známé postavy, 
ale celá řada mi jich chyběla. Proto-
že každý může dát i svůj typ, využi-
la jsem i tuto možnost. Sedm lidí je 
málo, je jich podstatně více, kterým 
v duchu dávám svůj hlas. 

Ať už zvítězí na prvních místech 
kdokoliv, vyplývá mi z ankety  něco 
naprosto jiného. Chybí mi tu ženy.

Ve školách nižšího stupně nás 
povětšinou vzdělávaly učitelky, na 
střediscích ošetřovaly paní doktorky 
(naši generaci možná ještě  rovnocen-
ně s lékaři). Kde by byli ti nomino-
vaní, kdyby jejich manželky netole-
rovaly jejich zájmy, koníčky, vědecké 
zapálení. Nenesly tíhu výchovy dětí, 
zázemí a tepla domova. V této hře 
však nejde vůbec o prvenství. Mys-
lím, že je dobře, když nás vyprovo-
kuje k vědomí, že máme někde svoje 

Ú VA H A  N A D  S E D M I  O S O B N O S T M I  B Y S T Ř I C K A

Letošní kulatá výročí Letošní kulatá výročí 
v Bystřici nad Pernštejnem v Bystřici nad Pernštejnem 

končící číslem devětkončící číslem devět
Muzejní rada hodlá postupně seznamovat  občany s významnými kula-

tými výročími, která se dotýkají života našeho města. 
Tím nejvýznamnějším v tomto roce je bezesporu vydání Velkého privi-

legia Vratislavem z Pernštejna v roce 1579, tím nejzajímavějším je protr-
žení hráze Domanínského rybníka v roce 1859.  

1529 21. června vznikl cech krejčích

1579 27. srpna Vratislav z Pernštejna vydává v Praze „Velké privilegi-
um“ pro Bystřici, ve kterém přislíbil vymoci na císaři povýšení 
na město a polepšení městského znaku, což se příští rok stalo 
skutečností

1579 při sboru jednoty bratrské je doložena škola

1609 Bystřici koupil Jan Čejka z Olbramovic na Polici, přední 
 vůdce stavovského povstání na Moravě proti Habsburkům

1679 po smrti majitelky přešla Bystřice pod vládu jejího manžela  
 Kristiána svob. pána z Rogendorfu

1749  postavena kaple sv. Anny na cestě k Domanínku

1859 5. března protrhla se hráz Domanínského rybníka

1869 7. září ustaven čtenářský spolek Beseda

1909 14. března vzniklo Hospodářské družstvo

1919 15. února první volby městského zastupitelstva (starostou 
 zvolen  Edmund Fiša)

1929 postavena městská cihelna na Voldáně

1949 ustaven okres se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem

1969 1. září otevřena budova II. ZDŠ a Gymnázia

Ve dnech 20. - 22. srpna 2009 se 
v Bystřici nad Pernštejnem uskuteční 
již tradiční sraz veteránů. K této pří-
ležitosti jsme se rozhodli uspořádat 
doprovodnou výstavu, která dotvoří 
celkovou atmosféru. Letos se vydá-
me do 50. let 20. století, která jsou 
typická svými jedinečnými prvky. 
A právě s nimi bychom Vás chtěli 
seznámit. Rozhodli jsme se zaměřit 
svoji pozornost nejen na naše blíz-
ké okolí (Bystřicko), ale i na dění 
v České republice i ve světě. Výstava 
Vás provede světem módy, hraček, 
hudby, fi lmu, literatury, domácího 

vybavení a celkovým děním této za-
jímavé doby.  

Vernisáž výstavy proběhne 22. 8. 
2009 v 11:00 v prostorách muzea.  

Pokud se chcete zapojit do této za-
jímavé akce, přivítáme, pokud nám 
poskytnete Vaše fotografi e, předměty 
denního užití jakož i knihy, doplňky 
a drobné předměty z období 50. let 
20. století. 

Můžete se s námi spojit na tele-
fonu: 724 933 061 nebo e-mailem: 
info@hbstudio.net

Hana Baxantová, 
Monika Matušková

S veterány do 50. let

Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 50
Školní rok 2009/10 - možnost zápisu v místě školy každé pondělí 
                                      v měsíci květnu a červnu od 13.00 – 16.00 hod.
    - na www.yamahaskola.cz, tel. 603 827 735

Vyučované obory
Robátka od čtyř do 18 měsíců dítěte, společně s rodiči 
  působení na smyslové a hudební vnímání dítěte
První krůčky k hudbě od dvou do čtyř let, rozvíjení hudebnosti
  písněmi, hrou na rytm. a melod. nástroje,
  hudebně pohybovými činnostmi aj.
Rytmické krůčky navazující předškolní program, rozvoj hud.
  představivosti, základy hudební nauky, hra 
  na fl étnu, rytm. a melod. nástroje aj. 
Zobcová fl étna pro děti od šesti let, mládež a dospělé
  sopránová a altová fl étna
  dále možnost společné výuky rodiče a děti 
Keyboard  FKK klávesy propracovaná metodika hry od šesti let
Keyboard  FK propracovaná metodika hry od osmi let, 
  dále pro mládež a dospělé
Zpěv (pop-rock zpěv) pro děti od osmi let, mládež a dospělé
  intonační čistota, zpěv na mikrofon, 
  vokální skupiny
Akustická kytara od osmi let, mládež a dospělé

Příprava na hudební obory středních a vysokých škol

ZÁPIS DO HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA

S veterány do 50. let
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Motto: „Vždyť každá studánka 
v lese na hladině nebe nese, kdyby 
jí nebylo, o zem by se rozbilo.“ 

Milí přátelé. V lednu letošního 
roku se vám poprvé představil 
smyčcový kvartet Cappella Al-
legra z Bystřice n. P. ve složení 
Lenka Macháčková, Jana Vandír-
ková, Věra Kubíková a Martina 
Peňázová.  K účinkování si při-
zval přátele ze Žďáru n. S. – pě-
vecký sbor FONS, který působí 
při chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie. Společně s milými hos-
ty jsme v koncertním provedení 
uvedli Českou mši vánoční J. J. 
Ryby a slyšet jste mohli i původ-
ní skladby pocházející ze žďár-
ského archivu. Rozhodli jsme 
se, že vám čas od času některá 
díla představíme v sérii malých 
komorních koncertů v krásném 
prostoru půdy Městského muzea 
v Bystřici n. P.

Pro jarní čas jsme si pro vás 
společně připravili další z hu-
debních pokladů. Nejen ty z Vy-
sočiny, ale všechny studánky 
v Čechách a na Moravě oslavil 
Bohuslav Martinů svou skladbou 
Otvírání studánek, kterou složil 
roku 1955 na text básně Milosla-
va Bureše. Oba se znali od dětství 
- byli rodáci z Poličky. Všechny 

vás tedy srdečně zveme, přijďte s námi strávit nedělní podvečer. V doprovodném progra-
mu vám představíme skladby dalších slavných autorů Čech a Moravy - J. Myslivečka, 
L. Koželuha a dalších. Těšíme se na vás v neděli 3. května 2009 v 18:000 v Muzeu Bystřice 
n. P. – půdním sále.                                                                                 Lenka Macháčková

Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění jarních dnů nabízíme našim čtenářům malý 

výběr nových knih,  zaevidovaných v průběhu měsíce března.

Knihy pro dospělé:
Abelson Tržilová Jana  Manuál pro začínající maminky
Cézar Jan   Na cestě po České republice
Cole Martina  Krutost
Čechová Miluše  Tvoříme ze skla
Černý Rudolf  Antonín Novotný
Dönhoff Tatjana  Gustloff
Gracie Anne  Tudorovci
Hruška Emil  Sudetoněmecké kapitoly
Hýža Marek  Na vrcholky hor s Vladimí-
   rem Čechem
Keleová-Vasilková Táňa Pozlátko
Kessler Leo  Patton v nebezpečí
Knopp Guido  Zajatci
Neugebauer Tomáš  Nová pravidla písemné 
   a elektronické komunikace
Obermannová Irena  Láska jako Řím
Poslušná Lucie  Angličtina pro seniory
Röllke Frank  Orchideje
Roth Jan   Parkinsonova nemoc
Rottová Inna  Vzkaz na starém záznamníku
Sandford John  Zlomená oběť
Sobotková Daniela  Narodilo se s problémy a co 
   bude dál?
Soukupová Hana  Prožívat několik životů
Suvorov Viktor  Sebevražda
Yehoshua Abraham  Milenec
Zmeškal Tomáš  Milostný dopis klínovým 
   písmem

Knihy pro mládež
Boehmel Julia  Pirátské příhody
Brezina Thomas  Princezna Viktorie
Plaisted Caroline  Než nám bude šestnáct
Řeháčková Věra  Hra o Elišku
Steinwart Anne  Čarodějnické příběhy
Svobodová Vlasta  Ninža z druhého patra

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

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

Městská knihovna i v letošním roce pokračuje v projektu s názvem „Knihovna otevřená 
všem“. 

V úterý 28. dubna 2009 se uskuteční dvě dopolední představení dramatizace románu Rad-
ka Johna  „Memento“. Pořad je určený pro studenty zemědělské školy i veřejnost v rámci 
protidrogové prevence.

Další akcí tohoto projektu jsou dvě dopolední představení LISTOVÁNÍ. Scénické čtení 
knihy Arnolda Lobela  „Kvak a Žbluňk“ pro děti z bystřických mateřských škol se usku-
teční 26. května 2009. Díky hercům profesionálních divadel mohou děti poznávat knihu více 
smysly.

Obě akce se realizují za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR.

RANÁ PÉČE, služba pro rodiny s dětmi s postižením
Již deset let poskytuje Sdružení Nové Město na Moravě o.s. v mikroregionech Novoměst-

sko, Bystřicko, Velkomeziříčsko a Žďársko službu Raná péče. 
Jedná se o sociální službu zaměřenou na práci s rodinou, ve které se narodilo dítě se zdra-

votním postižením. V celé republice existuje mnoho pracovišť poskytujících tuto službu, 
každé se specializuje na práci s dětmi s jiným druhem postižení. Ve Sdružení Nové Město 
na Moravě o.s. poskytujeme tuto službu rodinám, které pečují o dítě s mentálním, tělesným 
a kombinovaným postižením do 7 let, nebo o dítě předčasně narozené, u něhož může být 
podezření na nerovnoměrný vývoj nebo jeho opožďování. 

Podstatou služby je práce s rodinami v jejich přirozeném domácím prostředí, které jim 
dává pocit jistoty a pevného zázemí. Pracovníci služby rodinu navštěvují přibližně jednou za 
měsíc. Podle individuálních možností pracují s rodiči a dítětem na jeho dalším možném roz-
voji. Doporučují rodičům vhodné pomůcky a způsoby stimulace. Pomůcky a hračky mohou 
být rodinám naší organizací půjčovány. 

Služba se netýká jen práce s dítětem, i rodiče mají právo na řešení svých problémů, obav 
a dotazů. Pracovník se věnuje jejich současné situaci, poskytuje jim podporu. Rodiče jsou 
pracovníky služby bráni jako rovnocenní partneři.

 Aktivita a spolupráce rodičů je velice důležitá. Rodiče jsou seznamováni s informacemi 
z oblasti sociálních dávek a příspěvků, z oblasti vzdělávání osob s postižením, jsou jim předá-
vány a případně zprostředkovávány kontakty s lékaři a jinými specialisty, atd. 

Pokud si myslíte, že by služba Raná péče mohla pomoci právě Vám, můžete nás kontak-
tovat na adrese: Raná péče, Drobného 366, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 617 939, 
739 035 430, e-mail:sdruzeninmnm.rp@centrum.cz

V roce 2008 se zvýšil počet dotazů směřovaných 
na Kontaktní místo Občanské poradny v Bystřici 
nad Pernštejnem, jejímž zřizovatelem je Sdruže-
ní Nové Město na Moravě o.s., a to z 564 dotazů 
v roce 2007 na 893 dotazů v roce 2008.

Pokud i Vy máte problém nebo dotaz v některé z oblastí:
- pracovněprávní problematika (zánik pracovního poměru, od-
stupné, nevyplácení mzdy aj.), 
- dluhová problematika (OP Vám může pomoci se snížením 
splátek, s komunikací s věřiteli, s řešením exekucí aj.), 
- rodina a mezilidské vztahy (problematika rozvodů, vypořá-
dání SJM), 
- ochrana spotřebitele, 
- bydlení,
- pojištění (důchodové, nemocenské pojištění aj.), 
- dávky SSP, 
můžete se na Občanskou poradnu obrátit, a to osobně, telefo-
nicky, dopisem nebo e-mailem. Poradenství je bezplatné, dis-
krétní, nezávislé a nestranné.

Kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem
Zahradní 580 (poliklinika), tel.: 566 688 227 
út     8.30 – 12.00     12.30 – 17.00
čt     8.30 – 12.00     12.30 – 16.00

Občanská poradna  Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 12 (poliklinika), tel.: 566 616 121
po  12.30 – 17.00
st      8.00 – 12.00     12.30 – 17.00
pá     8.00 – 12.00

Občanská poradna informuje
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA KVĚTEN 2009

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

Sobota 2. května - velký sál KD 
– 20.00 hodin
ROCKOVÝ VEČER SE SKUPI-
NOU KROKY 
Posezení s přáteli a příznivci skupiny, 
ale také se všemi, kteří se chtějí dobře 
bavit.
Občerstvení, včetně točeného piva, 
zajištěno! 
Vstupné: 50 Kč
Předprodej: KD od 20. 4. 2009

Čtvrtek 7. května – velký sál KD 
– 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
NESTYDA

Film, který Michal Viewegh s nad-
sázkou označuje jako neoromantickou 
komedii o manželství a sexu, vznikl 
na základě jeho bestselleru „Povídky 
o manželství a sexu“. Oskar (Jiří Ma-
cháček) by měl být podle všeho šťast-
ný. Jako milovaný otec a populární 
moderátor televizní předpovědi počasí 
drží v ruce všechny trumfy úspěšné-
ho muže v nejlepších letech. Kde je 
problém? Oskar začíná ztrácet hlavu. 
Hnán neurotickým strachem, že mu 
život bez opravdové lásky utíká mezi 
prsty, opouští svoji ženu kvůli mladé 
milence s dokonale plnou postavou 
a úplně prázdnou hlavu. Na cestě z ex-
trému do extrému se pak Oskar zaplétá 
se slavnou zpěvačkou Norou (Emília 
Vašáryová), která je sice krásná, inteli-
gentní a jemná, leč poněkud v nejlep-
ších letech. Oskar je opilý svobodou 
a jeho život se mění v divokou jízdu 
ztřeštěných situací ...

Hrají: Jiří Macháček, Pavel Liška, 
Emília Vašáryová, Nina Divíšková, 
Pavel Landovský, Roman Luknár, 
Vlado Hajdu, Simona Babčáková, 
Karel Gott a další
Režie: Jan Hřebejk
zvuk Dolby Digital 5.1 – 88 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 27. 4. 2009

Pondělí 11. května – velký sál KD 
– 8.30 a 10.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
PRO DĚTI
O DOBRU A ZLU
Uvádí divadelní společnost Julie 
Jurištové.
Autorská pohádka Radovana Snítilé-
ho s písničkami nejen pro děti.

Jen láska a lidskost mají šance ve 
světě přetrvávajícího, nikdy nekon-
čícího sváru mezi Dobrem a Zlem. 
Jak všichni víme, není zlo bez dobra 
a naopak dobro bez zla. Ví to ovšem 
i samotné Dobro se Zlem? Patrně ne, 
a tak spolu uzavřou sázku, kdo má 
nad lidmi větší moc. Do cesty jim při-
jde Michal, na kterém se rozhodnou 
změřit své síly. Jak Michal ve zkouš-
ce obstojí? Podaří se mu s pomocí 
obyvatel kouzelného lesa zachránit 
dívku zakletou na hradě zlé čaroděj-
nice? O tom vypráví pohádka ...
Hrají:
Dobro, skřítek Kostitřas – Radovan 

Snítil
Zlo, skřítek Stromohlt – Libor Jeník/
Dominik Linka
Michal – Radek Valenta/Tomáš Holý
Liška, víla Všudybylka, Eliška – Jo-
hana Moštíková
Její excelence Hrombaba kamenná 
– Julie Jurištová
Hudba: Radim Linhart
Režie: Ján Simkanič
Určeno MŠ a 1. – 5. tř. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 35 Kč, veřejnost 40 Kč

Středa 13. května – velký sál KD 
– 8.30 a 10.00 hodin
VÝCHOVNÝ POŘAD
MEMENTO

Dramatizace známého románu 
Radka Johna v provedení agentury 
RAJCHA

Memento je román o narkoma-
nech. Posluchač se dostává do středu 
dění, do života těch, kteří propadli 
droze, pro něž se stává fetování hlav-
ním či spíše jediným smyslem života. 
Hlavní hrdina Michal Otava pochází 
z normální rodiny a v 16 letech se 
nechá partou stáhnout k užívání drog. 
Román zachycuje 10 let jeho života 
s drogou a líčí velmi sugestivně 
všechna stádia působení drogy na 
lidský organismus a to, k čemu může 
droga člověka dovést. Líčí cestu, ze 
které není návratu. 
Určeno: 7. - 9. tř. ZŠ a SŠ
Vstupné: ZŠ, SŠ 35 Kč, veřejnost 40 Kč

Pátek 15. května – velký sál KD – 9.00 
hodin – pořádá ZŠ T.G. M. a KD
12. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DĚT-
SKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME
Přehlídky se zúčastní dětské pěvecké 
sbory z Bystřice n. P. a okolí.
Vstupné: dobrovolné
Vstup volný pro veřejnost 

Neděle 17. května – velký sál KD 
– 17.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Hrají divadelní ochotníci z Rozsoch.

Divadelní hra Jaroslava Vrchlické-
ho Noc na Karlštejně je velmi známá 
svým televizním zpracováním. Zave-
de nás na hrad Karlštejn, který nechal 
vybudovat král Karel IV. s tím, že sem 
byl přísně zapovězen vstup ženám 
a král se zde, ničím nerozptylován, 
mohl v klidu věnovat vladařským zá-
ležitostem a odpočinku.

Králův přísný zákaz však shodou 
okolností poruší hned několik žen 
najednou, z nichž jednou je dokonce 
samotná královna Eliška Pomořan-
ská. Spletitá situace nakonec vyústí 
ve zpřístupnění Karlštejna pro obě 
pohlaví lidského rodu.
Hrají: Jaroslav Juračka, Eva Juračko-
vá, Augustin Holý, Zdeňka Burešová, 
Víťa Prášil, František Prášil, Radek  
Padrtka, Jana Mihoková, Vladimír 
Zítka, Zdeňka Novotná, Miroslava 
Zítková, Ludmila Zítková, Eva Práši-

lová, Jiří Jun, Jan Novotný, Jaroslav 
Padrtka.
Hudební doprovod: Veronika Pečin-
ková, Josef Svoboda
Kulisy: Václav Tulis ml., Zdeňka 
Burešová
Kostýmy: Jana Prášilová, Helena Ve-
lenová
Nápověda: Soňa Burešová
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: knihkupectví od 27. 4. 2009

Čtvrtek 21. května – kostel sv. Vavřin-
ce – 19.30 hodin
KONCERT KPH
PŘEMYSL KŠICA - varhany

Přemysl Kšica pochází z hudební 
rodiny, která má kořeny v Bystřici 
n.P. Absolvoval Pražskou konzervatoř 
a ve studiu varhanní hry pokračuje na 
AMU v Praze u prof. J. Popelky. Vě-
noval se rovněž studiu varhanní im-
provizace u prof. J. Vodrážky a doc. 
J. Tůmy. Aktivně se zúčastnil řady 
varhanních kurzů doma i v zahraničí, 
vedených vynikajícími zahraniční-
mi varhaníky – M. Sander, O. Latry, 
G. Kaunzinger. Dvakrát získal cenu 
za improvizaci na soutěži v Opavě. 
V roce 2004 získal 3. cenu na mezi-
národní soutěži mladých varhaníků 
v Lublani a v roce 2005 druhé mís-
to na Varhanní soutěžní přehlídce 
v Mostě. V Praze působí jako var-
haník chrámu Panny Marie Sněžné 
a pedagogicky v rámci varhanního 
kurzu pořádaného pražským arcibis-
kupstvím. Pravidelně spolupracuje 
s řadou hudebních těles – Pražský 
katedrální sbor, Canti di Praga, Čeští 
symfoničtí sólisté ad.

Na programu jsou skladby Johanna 
Sebastiana Bacha, Johanna Pachelbe-
la a improvizace na dané téma
Vystoupení se uskuteční v rámci cyk-
lu koncertů Kruhu přátel hudby.
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 11. 5. 2009

Pátek 22. května - velký sál KD - 
15.00 - 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka

Vstupné: 30 Kč

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

Čtvrtek 28. května - velký sál KD - 
15.00 - 19.00 hodin – pořádá ZUŠ
KONCERT
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU 
ZUŠ
VÝSTAVA ABSOLVENTŮ VÝ-
TVARNÉHO OBORU ZUŠ
Vstupné: dobrovolné

Pátek 29. května – parkoviště u kul-
turního domu – 15.00 – 17.00 hodin
DĚTSKÝ DEN

Zábavné odpoledne pro všechny 
děti. Připraveno je tradiční MALO-
VÁNÍ NA ASFALT s oceněním 
nejlepších ve všech kategoriích, jíz-
da zručnosti na kolech, koloběžkách 
i odrážedlech, jízda na koních, repro-
dukovaná hudba.

Připravujeme:

4. června 2009 – Concentus Moravi-
ae „Lenka Dusilová“
22. června 2009 – Concentus Mora-
viae na Pernštejně

Změna programu vyhrazena!

Dům dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem
zve všechny příznivce pěší turistiky 

na 33. ročník pochodu
„Za krásami Vysočiny“

v sobotu 16. 5. 2009
prezentace od 6:00 do 10:00 hodin na DDM

závěr pochodu: 18:00 hodin

Pro účastníky jsou připraveny tyto trasy: 
10, 12, 23, 35, 41 a 53 km

Srdečně zvou pořadatelé
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Setkání, na které se nezapomíná …Setkání, na které se nezapomíná …

Snad ani slova nevypoví, jak pěk-
ný, hřejivý pocit v nás zanechala ná-
vštěva u pana Kleczka na hvězdárně 
v Ondřejově. Milé setkání s naším 
štěpánovským rodákem se uskuteč-
nilo v úterý 10. března 2009. Již více 
jak dva roky si s panem Kleczkem 
dopisujeme prostřednictvím interne-
tu. Několikrát jsme jej zvali k nám 
do Štěpánova, i když by velmi rád 
přijel, tak pro velké pracovní vytí-
žení se naše setkání zatím neusku-
tečnilo. Protože jsme také byli zvá-

ni, rozhodli jsme se pana Kleczka 
v Ondřejově navštívit. Na cestu se 
vydali zájemci z devátého, osmého, 
pátého a čtvrtého ročníku. Byli jsme 
potěšeni, že nás na naší výpravě do-
provázel pan učitel Valach.

Doc. RNDr. Josip Kleczek,DrSc. 
je nesmírně vzdělaný člověk, svě-
tově uznávaná osobnost v oblasti 
astronomie. Nám se jevil jako milý, 
příjemný, velice vitální, nesmírně 
skromný člověk. S láskou vzpomí-
nal na Štěpánov, na Svratku, Stav-
skou, Dubovici, na Tahiti a také na 
své kamarády. I když ve světě na-
vštívil mnohá místa, největší vazbu, 
jak nám řekl, má ke kraji svého dět-
ství - k Vysočině, ke Štěpánovu.

Všechny nás zaujal s jakým nadše-
ním vyprávěl o vesmíru, o naší Zemi, 
o Slunci a sluneční energii. „Všechno 
máme od sluníčka,“ přesvědčoval 
děti. Snad každému utkvělo v pamě-
ti, kolik sluneční energie jako lidstvo 
potřebujeme a kolik nám Slunce 
nabízí. Jak ještě neumíme dostateč-
ně sluneční energii využívat. Je to 
otázka budoucnosti a právě mladá 
generace by si měla zapamatovat, 

jak velké možnosti se do budouc-
na otevírají. Zaujalo nás i prostředí 
ondřejovské hvězdárny, domek za-
kladatele Josefa Friče, jehož otec 
byl přítelem Jana Nerudy (Písně 
kosmické). Mnohým se zatajil dech 
při prohlídce obrovského dvoumet-
rového dalekohledu (dvoumetrová 
je čočka v průměru).

Z Ondřejova jsme odjížděli plni 

dojmů, bohatší o nové poznatky, za-
jímavosti, potěšeni z tak příjemného 
setkání. Snad jsme potěšili i pana 
Kleczka. Svědčí o tom i tato věta ze 
zprávy, kterou nám pan Kleczek na-
psal: „…Přinesli jste mi štěpánovskou 
atmosféru a bylo mi s Vámi dobře.“

Děkujeme, pane Kleczku.

Dáša Kameníková

GGreen day nebo Zelený čtvrtek??

Jaro je ve znamení zelené bar-
vy, a protože naše škola - ZŠ a MŠ 
Rožná - pracuje podle školního 
vzdělávacího programu Barevná 
škola, nabídli jsme našim dětem 
hned dvě akce spojené s touto bar-
vou. Ti mladší, prvňáčci a druháčci 
poznávali lidové tradice a svátky 
jara. Seznámili se s Morenou a tra-
dicí Smrtné neděle, naučili se kole-
dy typické pro toto období a připo-
mněli si hrkání na Zelený čtvrtek. 
Nemohli jsme zapomenout ani na 

píšťalky a básničky spojené s jejich 
výrobou. Na závěr jsme se věno-
vali největšímu svátku jara – Veli-
konocím. Vzniklo tak pásmo slo-
žené z básniček, písniček a koled, 
které zahajovalo vynášení Moreny 
a končilo opravdovým mrskutem. 

Green day pak prověřil znalosti 
angličtiny a anglických tradic žáků 
třetího, čtvrtého a pátého ročníku. 
Podle irských tradic přišli všich-
ni do školy v zeleném oblečení, 
k svačině si přinesli pokud mož-

no typický anglický sendvič či 
puding, pili čaj a snažili se ko-
munikovat pouze v angličtině. 
Příjemnou atmosféru dotvářela 
hudba Beatles. Povídání o památ-
kách, královské dynastii Wind-
sorů, jezeru Loch Ness a vy-
hledávání dalších zajímavostí na 
internetu završili žáci sérií krát-
kých dramatizací děl nejznáměj-
ších anglických autorů. Viděli 
jsme tak Hamleta, smrt Romea 

i Julie, rozesmál nás Charlie Cha-
plin i Mr. Bean. Sherlock Holmes 
úspěšně vyřešil svůj případ a do 
doby rytířů kulatého stolu nás vrá-
til kouzelník Merlin, král Artuš 
a lady Guinevra. Obě akce potvrdi-
ly, že zelená je barva klidu a poho-
dy a nikdy jí není dost, obzvláště 
v naší uspěchané době. Přejeme 
proto i vám krásné green jaro.

ZŠ a MŠ Rožná
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Na kraji lesíka u Bratrušína stojí 
mramorový křížek, jenž byl zbudován 
v roce 1894. Je pravidelně udržován, 
poslední velká oprava proběhla nákla-
dem 7 000.- Kč v loňském roce.

I tahle pěkná památka však někomu 
vadila, jak dosvědčuje barvou poško-
zený korpus Krista. Co říci na takovou 

pitomost? Že přibývá lidí s idiotskými 
projevy, jimž není nic svatého? Kteří se 
za nic nestydí? Smutné konstatování, 
které asi nebude daleko od pravdy...

Fotografi e nám poskytl pan Koukal 
z Bratrušína.

-HJ-

Ostatky ve StřítežiOstatky ve Stříteži
V sobotu 21. února 2009 v 9 ho-

din se ve střítežském sále obecního 
úřadu sešly dvě desítky maškar, aby 
doprovázeni krásným slunečným 
a nebývale teplým počasím, vyrazily 
na ostatkový průvod. Po tradičním 
začátku na Nivách se celý průvod 
přesunul do Stříteže, kde jejich zpěv, 
tanec a drobné taškařice zpříjemňo-
valy sobotu obyvatelům až do pozd-
ního odpoledne. 

Ještě v době, kdy obcí zněly tóny  
heligonky, rozjeli členové hudebního 
dua „Sympatic“ v sále OÚ dětský 
karneval za ohromné účasti krásných 

Dětská hasičská liga
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsek Dolní Rožínka ozna-

muje, že v letošním roce pořádá ve spolupráci se Skupinou ČEZ 1. ročník 
„Dětské hasičské ligy“.

Soutěž je určena pro žákovská hasičská družstva ve věku 6 až 15 let. 
Harmonogram jednotlivých závodů:
        10. května v Blažkově
        17. května v Rožné
        24. května v Branišově
        30. května v Olešínkách
        13. června v Rodkově
         21. června v Bukově
       5. září ve Stříteži, kde bude provedeno celkové 

vyhodnocení a vyhlášení konečného pořadí za účasti zástupce generálního 
partnera ligy „Skupiny ČEZ“.

Do ligy se mohou hlásit všechna žákovská družstva bez územního ome-
zení. Veškeré podrobnosti a pravidla ligy zašleme každému přihlášenému 
družstvu obratem. Zájemci o účast v lize, popř. na jednotlivé závody, mohou 
volat na tel.č. 602 536 209 – br. Štourač R., e-mail: ou@stritez.cz, nebo jed-
notlivým vedoucím, resp. starostům sborů ve výše uvedeném seznamu.

   
   
   
   
   

malých princezen, princů, víl, čaro-
dějnic, broučků a jiných zdařilých 
převleků. V přestávkách se rozdávala 
bohatá tombola a žádné dítko neode-
šlo s prázdnou. Ve 20 hodin se unave-
né a nadmíru spokojené děti odebraly 
do svých postýlek, aby přenechaly 
taneční parket dospělým. Do půlnoci 
jim byla za vtipného komentáře vylo-
sována a rozdělena také velice bohatá 
tombola, a pak se už jen tančilo a uží-
valo zábavy a skvělého občerstvení.

Generálním partnerem „Střítež-
ských ostatků“ je Skupina ČEZ

R. Š.

Karneval v Rodkově 

V sobotu 14. 3. 2009 uspořádal 
Sbor dobrovolných hasičů Rodkov 
ve spolupráci s obcí již tradiční dětský 
maškarní karneval. Vyzdobený sál 
kulturního domu se zaplnil spoustou 
masek představujících princezny, krá-
le, kovboje, panoše, různé pohádkové 
bytosti a zvířátka, které se zúčastni-
ly přehlídkového průvodu po sále 
za doprovodu kapely. Dostaly za to 
sladkou odměnu. Pro všechny masky 
i děti byla připravena bohatá tombola, 

soutěže obsahující zdatnost, zručnost, 
trpělivost. Účast v soutěži byla odmě-
něna malou pozorností. K reji masek, 
dětí i dospělých hrála živá kapela 
a o dobré občerstvení nebyla nouze. 
Už deset let SDH spolu s OÚ pořá-
dá tento karneval, který se těší velké 
návštěvnosti a všichni odcházejí spo-
kojeni díky obětavosti hasičů a jejich 
manželek. Všichni přítomní, zvláště 
děti, se už těší na příští karneval.

M. Hájková - místostar. OÚ

V lednovém čísle novin Bystřicko 
jsme Vás již informovali o připravo-
vaném třetím ročníku letní výherní 
a poznávací turistické akce s názvem 
„S Vodomilem Zubří zemí 2009“.
Tento patron Vás opět provází po 
krásách a zajímavostech našeho mi-
kroregionu Bystřicko. Čas kvapí, 
a proto se blíží zahájení této akce, 
které připadá v letošním ročníku na 
den 31. 5. 2009. Od tohoto data až do 
4. 10. 2009 můžete putovat společně 
s Vodomilem, maskotem Svratec-
ké vodohospodářské naučné stezky 
a ochráncem životního prostředí Bys-
třicka, po nově připravených třinácti 
cílech. Pro zopakování to jsou: Měst-
ské muzeum v Bystřici nad Pernštej-
nem, nové informační centrum na Ši-
klově mlýně, zřícenina hradu Mitrov, 
památník posledního zastřeleného 
vlka na Vysočině (Český les), Skal-
ský rybník v Lísku, vesnička Hlu-
boké, zastavení na Přehradní (nově 

Turistická putování s Vodomilem
vybudované vybavení na pravobřežní 
lesní komunikaci podél nádrže Vír), 
Vírský mlýnek ve Víru, historická 
dřevěná lávka ve Švařci, rozhledna 
u obce Rovečné, socha sv. Jana Ne-
pomuckého v údolí mezi Vírem 
a Bystřicí n. P., kostelík sv. Micheala 
ve Vítochově, těžba a zpracování ura-
nu na Bystřicku (infokiosek u Che-
mické úpravny o.z.GEAM Dolní 
Rožínka). Opětovně se sbírají razítka 
nebo se zjišťují a zapisují zajímavé in-
formace navštívených cílů do zakou-
pené legitimace, která bude k dispozi-
ci na TIC v Bystřici n. P., v kanceláři 
Mikroregionu Bystřicko a na vybra-
ných kontaktních místech. Při splnění 
základních podmínek (4 razítka) se 
můžete těšit na volnou vstupenku 
do Westernového městečka Šiklův 
mlýn, dále pro ty, kteří získají min. 
7 údajů, je připravena plavenka do 
bazénu ve Sportovní hale v Bystřici 
n. P. a legitimace s min. 9 údaji bude 
slosována (je připraveno 6 hodnot-
ných cen). Podrobná ofi ciální pravid-
la jsou k nahlédnutí na Turistickém 
informačním centru v Bystřici n. P., 
v kanceláři Mikroregionu Bystřicko, 
na kontaktních místech a na webo-
vých stránkách www.bystricko.cz. 
Tato akce je součástí projektu Bys-
třická zastavení, která jsou spolufi -
nancována z fondů EU.

B. Slaná, Mikroregion Bystřicko

Vandalové v BratrušíněVandalové v Bratrušíně ZÁMĚR č. Z-02/2009
Obec Prosetín zveřejňuje záměr prodat části parcely č. 4624 v k.ú. Prose-

tín jako stavební parcely za minimální cenu 100 Kč/m2. Součástí územního 
rozhodnutí bude i projektová studie typového RD (k vyzvednutí na OÚ). Na 
parcele nebude možno postavit rodinný dům, který nebude splňovat pod-
mínky uvedené v územním rozhodnutí a projektové studii typového domu. 
K parcelám bude obcí přiveden plyn a vodovod.

Zájemci doručí žádost poštou na adresu OÚ v Prosetíně nebo osobně na 
podatelnu tamtéž nejpozději do 1. 6. 2009 do 18.00 hodin. Součástí nabídky 
musí být tiskopis „Žádost o prodej nemovitosti z majetku obce Prosetín“ 
(nabízená cena nemůže být nižší než minimální stanovená cena) a projekto-
vá studie rodinného domu žadatele o koupi stavebního pozemku.

Obálky musí být označeny textem „Z-02/2009 - NEOTVÍRAT“.
Při posuzování nabídek bude zohledňována nabízená cena a dodržení 

podmínek uvedených v projektové studii typového domu.
Jiří Drbušek, starosta obce



INZERCE

18. strana                                                                                            Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Výměna obecního bytu 2+1 po rekonstrukci v Brně za byt v Bystřici. 
Tel.: 724 926 547 

• www.pujcime-penize.webgarden.cz

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

• „Práce doma. www.jobdoma.cz“

• Účetní s 20letou praxí přijme práci v oboru. I na ŽL. Tel.: 604 219 814

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

• DVEŘE A OKNA PLASTOVÁ z neodebraných zakázek. IHNED 
K ODBĚRU. Výrazné slevy z PC, doprava zdarma po celé ČR. Tel.: 
608 169 364, www.e-dvereokna.cz

Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistůmVysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistům

Může se Vám zdát, že z nefunkč-
ního spotřebiče se dá ještě ledacos 
využít – šroubek, klička, motor, 
kompresor – víte ale, co tím můžete 
způsobit?

Ke zpracování elektrozařízení 
musí fi rmy získávat obtížně sou-
hlas krajského úřadu – musí splnit 
spoustu podmínek – stavební úpra-
vy v dílnách, technické vybavení, 
odbornou způsobilost. Při demon-
táži musí dodržet zákonem stano-
vený postup, odejmout všechny 
části obsahující nebezpečné látky 

tak, aby neohrozily ani zdraví, ani 
životní prostředí. 

Nebezpečné? Ano, ale jen při 
nesprávném zacházení!

Elektrospotřebiče obsahují ta-
kové látky, jako je kadmium, rtuť, 
olovo, šestimocný chrom, polybro-
mové bifenyly, polybromové dife-
nyletheny nebo azbest. 

V chladničkách se nacházejí 
také freony – a to jak v chladicím 
okruhu, tak ve většině případů také 
v izolační pěně v korpusu chladnič-
ky. Pokud dojde k poškození okru-
hu – např. odstřižením kompresoru 
nebo chladící mřížky, uniká nejen 
olej, ale právě i freon do ovzduší. 
Důsledky freonu v ovzduší jsou již 
asi obecně známé – freon zamezu-
je vzniku ozonu, tím se ztenčuje 
ozónová vrstva a na Zemi dopadají 
škodlivé UV paprsky, které způso-
bují různá onemocnění – zánětem 
spojivek počínaje a rakovinou kůže 
konče.

Kadmium je toxická látka, která 
se dříve hojně využívala k ochraně 
kovů před korozí – především právě 
v elektrotechnickém průmyslu. Do 
těla se kadmium dostává potravou a 
dýcháním, tam se ukládá především 
v ledvinách, ale také v játrech, kte-
rá poškozuje. Může také způsobit 
chudokrevnost nebo osteoporózu. 
Kadmium také patří mezi karcino-

genní látky.
Rtuť je jediným kapalným ko-

vem – je velmi toxická. Usazuje se 
v ledvinách, játrech a slezině. Při 
jednorázové dávce vyvolává bolesti 
břicha, zvracení a průjmy, při dlou-
hodobém vystavení účinkům rtuti 
dochází k vypadávání vlasů, chu-
dokrevnosti, revmatickým onemoc-
něním či onemocnění ledvin.

Šestimocný chrom poškozuje dý-
chací cesty a může vést až k perfo-
raci nosní přepážky nebo k bronchi-
tidě. Při dlouhodobějšímu vystavení 
se účinkům šestimocného chrómu 
na kůži vznikají ekzémy nebo vředy. 
Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu 
plic.

Azbest je silně karcinogenní 
látka. Je totiž složena z malých 
vláken, která se při vdechování za-
bodávají do plic a postupně může 
vyvolat rakovinu plic nebo fi brózu, 
expozicí jiných míst může vyvolat 
rakovinné bujení nazývané meso-
theliom. Na azbest můžete narazit 
např. ve starých sporácích nebo  
pračkách.

Stojí to za to? Proto, aby ne-
docházelo k poškozování zdraví 
a životního prostředí, uložila Ev-
ropská unie výrobcům, aby tyto 
látky již nadále pro výrobu nových 
spotřebičů nepoužívali, případně 
pro jejich použití tam, kde jsou ne-

nahraditelné, omezili na nezbytné 
minimum. 

Ve starších spotřebičích jsou ale 
stále! Pokud z takového spotřebiče 
někdo odmontuje to, co si myslí, 
že jednou použije nebo o čem je 
přesvědčen, že se podaří výhodně 
prodat, vystavuje sebe i své okolí 
zdravotnímu riziku. 

Dalším nepříjemným důsled-
kem neprofesionálního rozebírání 
vysloužilých spotřebičů je fakt, že 
ke zpětnému odběru, který je bez-
platný, je možné odevzdávat pouze 
kompletní spotřebiče, za ty nekom-
pletní platí obec jako za odpad – 
mnohdy jako za nebezpečný odpad 
– a tyto náklady poté promítá obec 
do poplatků za odpady nejen dotyč-
nému, ale i sousedům. 

Odevzdávejte na místa zpětného 
odběru kompletní spotřebiče! Chrá-
níte tím zdraví sobě i svému okolí!
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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
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Um lecké ková ství  
záme nictví

Ji í Hudec, Lísek 95

Do konce kv tna sleva 10%

605 969 770
www.kovovedekorace.cz
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.kovovedekorace.cz

592 45 Lísek 
Nabízíme ková ské a 

záme nické práce v etn
povrchové úpravy a montáže

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



 INZERCE 

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                           21. strana

Odevzdávejte vysloužilá elektrozařízení na sběrný dvůr nebo prodejci 

při koupi nového. Více informací na www.elektrowin.czwww.elektrowin.cz
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