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Výročí 430 let města Bystřice nad Pernštejnem

9.30 - 12.30 hodin
Dětské dopoledne
- hry a program pro děti 
s Dádou Patrasovou, 
malování na asfalt

13.00 - 15.00 hodin 
Náměstí s dechovkou
- Bystřická kapela s J. Šmukařem a I. Zbořilovou
- Módní přehlídka paní Baxantové a výstava 
 automobilových veteránů
- přejezd motorkářů přes náměstí

15.00 - 17.00 hodin

OF ICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ OSLAV
- historický průvod, předání města 
  starostovi z rukou Vratislava z Pernštejna
- vystoupení a projevy hostů
- vystoupení bystřických dětí a organizací

17.00 - 18.30 hodin 
Koncert slovenské kapely 
No Name 
18.30 - 20.00 hodin 
Vystoupení bystřických 
dětí a organizací

20.00 - 22.00 hodin
Koncert Petry Janů 
 
22.00 hodin
Ohňostroj 
a ukončení oslav

sobota

29. května 
2010 Slavnostní 

otevření 
náměstí
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-  v  p růběhu ce lého dne je  p ř ip raven doprovodný  p rogram,  ja rmark ,  pou^ové a t rakce a  bohatý  p rogram pro  dět i
-  SOUČÁSTÍ  OSLAV JE  NÁVŠTĚVA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY  VÁCLAVA KLAUSE

V minulých číslech Bystřicka jsem 
psal na téma parkování v našem měs
tě. Dále potom o nakládání s odpady. 
V  tomto  čísle  novin  bych  se  rád 
věnoval  velmi  důležitým  problé
mům, a to kriminalitě a negativním 
jevům. Možná se někomu bude zdát, 
že  naše  město  je  klidné,  provinční, 
bez vážných problémů. Někdo zase 
neúměrně zveličí i drobné přestupky. 
Jsem  vzdálen  myšlení,  že  je  u  nás 
idyla a zářivé slunce svými paprsky 
oblažuje rozzářené tváře.

Je třeba ale situaci hodnotit střízli
vě a férově. I u nás je páchána drobná 
kriminalita,  která  mnohdy  obtěžuje 
ostatní  občany  a  v  některých  přípa
dech  je  společensky  nepřijatelná. 
Nejvíce viditelným negativním jevem 
je bezdomovectví. 

Věc,  která  dříve  byla  nevídaná, 

JARNÍ MEDITACE NAD PROBLÉMY BYSTŘICE

(Pokračování na straně 2.)

Je nabídka nadstandardních služeb seniorům a osobám s těžkým zdra
votním postižením ve správním obvodu MěÚ Bystřice nad Pernštejnem. 
Chceme  tak  umožnit  občanům  starším  75ti  let  a  držitelům  průkazky 
ZTP/P, kteří jsou z důvodu vysokého věku a zdravotního stavu znevý
hodněni, pohodlné vyřízení některých úředních úkonů přímo doma.

Kdo má nárok na tuto službu: Občané ve věku nad 75 let a držitelé průka
zek ZTP/P, kteří nepobírají příspěvek na provoz motorového vozidla ani na 
individuální dopravu.

Pojízdný úřad

se  nevyhýbá  ani  nám.  Několik  osob 
se  trvale potuluje v okolí polikliniky, 
obchodů Enpeka, Penny Market nebo 
Albert. Odbor sociálních věcí a zdra
votnictví  tyto  osoby  monitoruje  a  je 
jim nabízeno řešení s možností ubyto
vání v Azylovém domě ve Žďáře nad 
Sázavou. Tato nabídka je ale ve většině 
případů  odmítána.  Dalším  nešvarem 

jsou  drobné  krádeže  v  obchodech. 
Podle  informací  od  podnikatelů  se 
krade    všechno.  Hlavně  věci,  které 
k  základnímu  životu  nejsou  potřeba 
– alkohol, sladkosti, kosmetika apod. 
Zde je nutná všímavost i nás ostatních 
a hlavně nesmí chybět odvaha na tako
vého zlodějíčka upozornit. 

(Pokračování na straně 4.)
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INZERCE ZPRÁVY Z RADNICE 

V těchto dnech oslavila paní Else Horáková ve vzácné svěžesti a v kru
hu  své  rodiny  98.  narozeniny  Je  nejstarší  občankou  našeho  města.                                                                                               

V Bystřici n. P. žije od 
roku  1984,  kdy  se  po 
smrti  manžela  přestě
hovala  z  Vizovic  na 
Valašsku  ke  své  dceři. 
Do  dalších  let  přejeme 
paní  Horákové  pevné 
zdraví,  radost  a  hodně 
optimismu,  pro  ni  tak 
příznačného. 

Sbor pro občanské 
záležitosti 

Města Bystřice n.P.

Dne 20. 3. 2010 se v Rovném uskutečnil dětský karneval. Zdejší taneční 
parket zaplnil hudbou, tancem, dětským smíchem, ale především hojným 
počtem masek. Všichni se skvěle bavili. Sedět nezůstali ani rodiče, kteří si 
s námi zatančili a zasoutěžili. Děti si domů odnesly nejen dobrou náladu, 
ale také spoustu odměn – za krásnou masku, soutěžení, či něco z bohaté 
tomboly. Všem, kteří se na pořádání karnevalu sponzorsky nebo organizač
ně podíleli, děkujeme.

Dětský karneval v Rovném

Nejstarší občanka našeho města

Projekt European Destinations of 
Excellence  (EDEN)  vyhlásila  Ev
ropská komise poprvé v roce 2006. 
Jedná  se o  soutěž,  která má za  cíl 
vybrat nejzajímavější turistické ob
lasti a upozornit na rozmanitost, ale 
i společné znaky evropských turis
tických destinací a zároveň podpořit 
sociální, kulturní a environmentální 
udržitelnost cestovního ruchu. Lep
ší povědomí o  rozmanitosti a kva
litě  evropského  cestovního  ruchu 
přispěje k upevnění pozice Evropy 
jako  vedoucí  turistické  destinace 
světa. 

Od roku 2008 se do mezinárodní 
soutěže zapojuje i Česká republika. 
Odborným  garantem  je  agentura 
CzechTourism. Tématem letošního 
ročníku soutěže je „Voda  turistic
ký cíl“. Mezi 12 přihlášenými sou
těžícími z České republiky o tento 
prestižní titul byla i destinace Bys
třicko.  Podařilo  se  nám  zaujmout 
komisi  nejen  ojedinělou  nabídkou 
přírodních  zajímavostí,  ale  i  vzni
kající  turistickou  infrastrukturou 
a obslužností, zaměřenou na udrži
telný rozvoj turistického ruchu. Byli 
jsme vybráni mezi 5 fi nalistů  spo
lečně  s  destinacemi  Baťův  kanál, 
Křivoklátsko, Posázaví a Polabí.

Bystřicko bojuje o titul European Destinations of Excellence 
(Evropská destinace nejvyšší kvality)

V dubnu nás navštívila hodnotící 
komise,  kterou  jsme  seznámili  se 
Svrateckou  vodohospodářskou  na
učnou stezkou podél Vírské přehra
dy, s právě realizovaným projektem  
Bystřická  zastavení,  revitalizacemi 
Domanínského  rybníku,  lokality 
Rácová  a  rybníku  Argentina,  tu
ristická  stezka  kolem  povodí  říčky 
Bobrůvky  a  jiné.  Komise  dále  na
vštívila rozhlednu v Karasíně, kostel 
sv.  Michaela  ve  Vítochově,  zříce
ninu  hradu  Zubštejn  a  mnohá  jiná,  
pro nás možná už zevšednělá místa 
našeho regionu.   

Vítěz  letošního  ročníků  prestižní 
evropské soutěže, který bude vyhlá
šen 5. května, získá výše zmiňova
ný titul a bude zařazen do evropské 
sítě  EDEN. Všichni  fi nalisté  budou 
podporováni  prostřednictvím  tu
zemských  i  zahraničních  médií, 
prezentováni  na  domácích  a  za
hraničních  akcích  a  budou  uvedeni 
v nově vzniklých propagačních ma
teriálech a spotech.

Budeme doufat, že i prostřednic
tvím  této soutěže oslovíme tuzemské 
i zahraniční turisty, které zaujme oje
dinělost  našeho  regionu  Bystřicko.

OK

Město  v  minulém  roce  dostalo 
bezúplatným  převodem  od  kraje 
Vysočina  internát  pod  Horou,  který 
dříve  využívala  zemědělská  škola 
pro  výstavbu  sociálního  zařízení. 
Z  komunitního  plánu  sociálních 
služeb, které schválilo zastupitelstvo 
města,  jednoznačně  vyplynulo,  že 
v mikroregionu Bystřicko chybí den
ní  stacionář  pro  zajištění  sociálních 
služeb osob, které se o sebe nemohou 
postarat.  V  současné  době  je  zpra
cována  studie,  která  řeší  úpravu  a 
vybudování bezbariérových přístupů 

Denní stacionář

Vandalismus  je  poměrně  rozšíře
nou zábavou spojenou hlavně s alko
holem a možná i jinými návykovými 
látkami. Většina těchto činů vzniká při 
pořádání zábav pro mládež, diskoték 
nebo při oslavách nějakých životních 
zlomů (ukončení  školy, významných 
narozenin apod.) Je až nepochopitel
né,  jak  se  člověk  dokáže  změnit  se 
zvyšující  se dávkou alkoholu v krvi. 
Věci, na které by ani nepomyslel, se 
mu zdají normální a hlavně hrdinské. 
Sem můžeme zařadit i jízdu motoro
vým vozidlem pod vlivem alkoholu. 
Většina  z  nás  se  shodne  na  tom,  že 
alkohol za volant či řídítka nepatří, ale 
ruku na srdce, kdo někdy neměl černé 
svědomí při jízdě a hlavně, kdo někdy 
netoleroval  alkohol  jiných. Důsledky 
těchto činů bývají nejtragičtější. Měli 
bychom  se  zastavit  také  u  podává
ní alkoholu mladistvým. Opět  je  to 
v  naší  společnosti  velmi  tolerovaný 
jev.  „Vždyť  jedna  sklenička  nikoho 
nezabila!“  Pěkně  pomaloučku,  my 
dospělí,  vychováváme  potencionální 
alkoholiky, a tím i násilníky, vandaly, 
nezodpovědné řidiče a konec konců i 
bezdomovce. Vše  stojí  za  zamyšlení. 
Ještě  jeden negativní  jev bych v  této 
mé  inventuře  rád zmínil – zanedbá
vání povinné péče.

Znám několik dětí,  na kterých  se 
podepsali  významnou  měrou  rodiče 
a prostředí, ve kterém vyrůstají nebo 
vyrůstaly.  Takovéto  děti  jsou  velmi 
handicapované a projevují se chová
ním,  které  získaly  ne  vlastní  vinou. 
Neroste  nám  takto  více  problémo
vých  spoluobčanů?  Neudělali  jsme 
někde chybu? Jak ji napravit?

Chybí  základní  slušnost  a  úcta 
člověka  k  člověku,  mladého  vůči 
staršímu, muže k ženě, žáka k učiteli, 
kontrolovaného k policistovi, zachra
ňovaného  k  záchranáři.  Takto  bych 
mohl jmenovat v nekonečné řadě, až 
bych  došel  k  chování  partnera  vůči 
partnerovi.

Nechtěl  bych  ale  s  příchodem 
jara  končit  úplně  negativně.  Nejsou 
všichni stejně zkažení! A to je dobré 
zjištění.  Existují  i  pozitivní  příklady 
a když se dívám na vystoupení našich 
mladých  muzikantů,  sportovců  nebo 
obyčejných  dětí,  které  zpívají  babič
kám a dědečkům na „Domě s pečova
telskou službou“, jsem naplněn radostí 
a nadějí, že naše práce není marná. My 
dospělí neměli bychom být lhostejní, 
nezavírat oči před nepravostí a hlavně 
musíme být pozitivním příkladem.

Krásné jaro přeje 
Karel Pačiska  starosta

JARNÍ MEDITACE ........
(Pokračování ze strany 1.)

do  objektu,  rekonstrukci  fasády  se 
zateplením  a  s  kompletní  výměnou 
oken. Součástí studie je i návrh vnitř
ního vybavení stacionáře s kapacitou 
16 klientů a velmi nás potěšilo, že se 
našel prostor pro výstavbu čtyř malo
metrážních  bytů.  Podobné  velikosti 
jako  jsou  na  domě  s  pečovatelskou 
službou.  Do  konce  srpna  by  měla 
být hotova dokumentace pro stavební 
povolení a v příštím roce plánujeme 
hledání vhodných fondů a tedy zdroj 
peněz pro realizaci.

Josef Vojta
místostarosta

Návrh stacionáře



BŘEZEN 2010
27. 3.  Pavlína Hirschová
           Jaroslav Střešňák
DUBEN 2010
17. 4.  Michaela Svobodová
   Pavel Smolík

ÚNOR 2010
  4. 2.  Světlana Horáková
  7. 2.  Nela Buchtová
  7. 2.  Adéla Prosová
14. 2.  Michal Navrátil
18. 2.  David Hanzlík

  
KVĚTEN 2010
Cyrilka Štouračová   85 let
Jaroslav Miluška    80 let
Anna Brodecká    80 let
Marie Behringerová  80 let
Anna Kaňková     80 let
František Svoboda    75 let
Věra Vetešníková    75 let
Josef  Juříček    75 let
Imrich Mihók    70 let
Květoslava Svobodová  70 let
Josef Hejlek    70 let
František Pospíšil    70 let
Marie Podsedníková  70 let

BŘEZEN 2010
21. 3.  Věra Hanáková

Jak  již  bylo  několikrát  avizo
váno,  proběhne  v  letošním  roce 
výměna  oken  na  šesti  bytových 
domech, konkrétně čp. 891 – 908. 
Proběhlo  již  výběrové  řízení  na 
stavební fi rmu a  samotná výměna 
oken bude probíhat od konce měsí
ce května a během června. Úprava 
a  nátěr  venkovní  fasády  by  měly 
být  ukončeny  do  konce  měsíce 
září. Nájemníci budou včas  infor
mováni o konkrétním čase výměny 
oken  v  jejich  bytu.  Zároveň  měs
to  žádá  o  dotaci  z  fondu „Zelená 

Domy na sídlišti I
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, ZPRÁVY Z RADNICE, POZVÁNKY

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA
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Narození

Jubilanti

Úmrtí

V  sobotu  10.  dubna  se  od  14.00 
hodin  konal  v  kulturním  domě 
v  Domaníně  dětský  maškarní  kar
neval.  Bylo  zajištěno  občerstvení, 
tombola  i  bohatý  program  dopro
vodných vystoupení v podání doma
nínských dětí.

Vynášení Moreny
Jeden  ze  starých  zvyků  a  obyčejů 
bylo  vynášení  smrtky  –  Moreny 
(zimy) ze vsi, proto jsme se rozhodli 
i v Domaníně se rozloučit se zimou 
a  přivítat  jaro.  Na  Smrtnou  neděli 
21.  3.  2010  jsme  společně  ustrojili 
Morenu a za zpěvu a říkání jarních 
básniček  ji  odnesli  k  mostu,  kde 
byla zapálena a Domanínský potok 
ji odnes pryč ze vsi.

Místní samospráva 
v Domaníně

Sbor dobrovolných hasičů 
v Bohuňově pořádá Okrs
kovou hasičskou soutěž, 

která se koná 16. 5. 2010 na 
bohuňovském hřišti.

POZVÁNKA

Sňatky

Firma  Metalplast  Věžná  ozna
muje spoluobčanům, že dne 1. dub
na  2010  zahájila  výkup  železa, 
barevných  kovů  a  autobaterií  na 
bráně areálu bývalého ML  Doma
nínek. Výkup bude prováděn pra
videlně každé úterý a čtvrtek od 
13.00 do 16.00 hodin.

Výkup železa, 
barevných kovů 

a autobatérií opět 
zahájen....

úsporám“ na tuto akci, a to ve výši 
30  %,  přičemž  celková  částka  je 
9 miliónů korun.

Další  akcí,  která  se  bude  týkat 
nájemníků  třech  bytových  domů, 
čp. 864 – 866, 867 – 869 a 870 – 
872, je výměna střech. V současné 
době mají tyto domy střechy z hli
níkového plechu, které není možné 
prakticky opravit. Řešením je nová 
sedlová střecha s mírným spádem a 
s betonovou krytinou. I zde již pro
běhlo výběrové řízení na stavební 
fi rmu a  investice ve výši bezmála 

6 miliónů korun bude realizována 
od  května  do  července  letošního 
roku. Také v těchto domech budou 
nájemníci včas informováni.

Josef Vojta, místostarosta



4. strana                                                                                              Zpravodaj M!sta Byst"ice nad Pernštejnem a Mikroregionu Byst"icko

ZPRÁVY Z RADNICE, R#ZNÉ 

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem  znovu 
připomíná občanům nejfrekventovanější místní 
poplatky, jejich výši a termíny úhrady:

POPLATEK ZE PSŮ
 Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
 Poplatková povinnost vzniká v kalendářním 

měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsí
ců.  Poplatek  se  platí  ze  každý  i  započatý 
kalendářní měsíc.

 Zanikneli poplatková povinnost (např. úhy
nem psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), 
poplatek  se  platí  i  za  započatý  kalendářní 
měsíc.

1) Poplatek činí za kalendářní rok:
A) ve městě Bystřici nad Pernštejnem
a)  v  nájemních  domech  a  domech  družs
tevních,  pokud  mají  více  jak  jeden  byt 
a v domech v osobním vlastnictví s více než 
dvěma byty, pokud pozemek v okolí domu 
není  ve vlastnictví majitele  a  není  oplocen 
1.500, Kč
b) v rodinných domcích 500, Kč
c)  poživatelé  invalidního,  starobního,  nebo 
vdovského důchodu, který  je  jeho  jediným 
zdrojem  příjmů,  anebo  poživatel  sirotčího 
důchodu 200, Kč

B) v místních částech Dvořiště, Bratrušín, 
Domanín, Lesoňovice, Pivonice, Vítochov, 
RovnéDivišov, Karasín, Kozlov 200, Kč

2) U druhého a každého dalšího psa se sazba 
poplatku v bodech 1A) a 1B) zvyšuje o 50% 
Splatnost poplatku: 

a) poplatek do 500, Kč ročně  nejpozději do 
31.3. příslušného kalendářního roku,
b)  poplatek  nad  500,  Kč  ročně,  ve  dvou 
splátkách, vždy do 31.3 a 31.8 příslušného 
kalendářního roku. První splátka musí činit 
min. 50% poplatku  za kalendářní rok.

POPLATEK  ZA ODPADY
Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba 
Poplatek činí 500, Kč ročně

1) Poplatek je splatný jednorázově :
a) místní části – do 31. 3.  příslušného 
kalendářního roku
b) ulice na sídlišti I – do 30. 4. příslušného 
kalendářního roku
c) ulice na sídlišti II – do 31. 5. příslušného 
kalendářního roku
d) ostatní ulice města – do 30. 6. příslušného 
kalendářního roku

Podmínky  osvobození  od  poplatků  jsou  uve
deny ve Vyhlášce města č. 3/2004, o místních 
poplatcích ve znění pozdějších změn.

Tajemnice MěÚ:
Eva Špatková

MÍSTNÍ 
POPLATKY 

Dne 10. 5. 2010 od 07:00 do 11:00
Obec    Část obce
Bystřice n. P.  Bystřice n. P.
Vypnutá oblast: 
ul. Jívová 903  905, 891  893, 
ul. Lipová 891  902, řada RD od d.č. 522  536
ul. Na Skřipci od d.č. 378  399, 
ul. Nádražní č. 906  908, 608 a 1399 
(Jednota, restaurace,.......) 
ul. Nádražní: od d.č. 388 po d.č. 427 
(mimo areálu školy a gymnázia), 
ulice od d.č. 426 po d.č. 480

Dne 5. 5. 2010 od 07:00 do 15:30
Obec    Část obce
Bystřice n. P.  Karasín
Vypnutá oblast: obec Karasín (mimo d.č. 3 a SZ 
části obce od d.č. 19 podél d.č. 27 až po d.č. 49)

Dne 13. 5. 2010 od 07:00 do 11:00
Obec    Část obce
Bystřice n. P.  Lesoňovice
Vypnutá  oblast:  obec  Lesoňovice  (mimo  areálu 
družstva)

Dne 10. 5. 2010 od 07:00 do 17:00
Obec    Část obce
Bystřice n. P.  Karasín
Ždánice    Ždánice
Vypnutá  oblast:  Obec  Ždánice  včetně  areálu 
družstva,  Obec  Karasín  (mimo  odběratelské 
trafostanice rozhledna)

Dne 29. 4. 2010 od 11:00 do 15:00
Obec    Část obce
Bystřice n. P.  Bystřice n. P.
Vypnutá oblast: sídliště Beránka 

Dne 19. 5. 2010 od 07:00 do 16:00
Dne 24. 5. 2010 od 07:00 do 15:30
Obec    Část obce
Bystřice n. P.  Karasín
Vypnutá oblast: 
spodní část obce Karasín  od d.č. 14 a 48 směr 
Bystřice, ulička od d.č. 14 po d.č. 51

Dne 5. 5. 2010 od 07:00 do 11:00
Obec    Část obce
Bystřice n. P.  Bystřice n. P.
Vypnutá oblast: 
ul. Topolová celá, ul. Višňová č. 539 kotelna a okolí, č. 
634, 873  878, 909  917, řadové garáže v okolí kotelny
Dne 12. 5. 2010 od 07:00 do 16:00
Dne 17. 5. 2010 od 07:00 do 16:00
Obec    Část obce
Bystřice n. P.  Karasín
Vypnutá oblast: Obec Karasín (mimo d.č. 3) 

Dne 5. 5. 2010 od 11:00 do 15:00
Obec    Část obce
Bystřice n. P.  Bystřice n. P.
Vypnutá oblast: 
ul. Višňová č.918  920, 861  866
ul. Lipová č.610  611, 879  887
ul. Jívová č.609, 867  872, 888  890
ul. Pod Horou č. 314 a okolí

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Jaké služby pojízdný úřad nabízí  na základě telefonické objednávky:
    Za odbor správní a školství:

• Vyřízení žádosti o vydání občanského průkazu  
• Doručení hotového občanského průkazu
• Ověření podpisu (na listině, na přihlášce k trvalému pobytu, apod.)
Za odbor fi nancí – oddělení obecního živnostenského úřadu:
• Výpisy z rejstříků CzechPOINT – pouze pro občany města a obcí patřících 
  pod město
• Podání změny živnostenského listu, zrušení ŽL 
• Změny a rušení v evidenci zemědělského podnikatele
Za odbor sociálních věcí a zdravotnictví:
• Podání žádosti o poskytnutí Příspěvku na péči
• Podání žádosti o poskytnutí Příspěvku na úpravu by\tu
• Podání žádosti o přiznání Mimořádných výhod (průkazky TP, ZTP, ZTP/P)
• Podání žádosti o poskytnutí Příspěvku na zakoupení motorového vozidla
• Podání žádosti o poskytnutí Příspěvku na zakoupení kompenzační pomůcky
• Podání žádosti o poskytnutí Příspěvku na individuální dopravu

Kontaktní telefony k objednávce služby :
Agendy odboru správního a školství :
Agenda občanských průkazů:   566590334 (Hana Holá, Marcela Martínková)
Agenda EO – trvalý pobyt:   566590334 (Hana Holá, Marcela Martínková)
Agenda ověřování podpisu, listiny: 566590334 (Hana Holá, Marcela Martínková)
                                                 566590364 (Leona Podsedníková)
Agendy obecního živnostenského úřadu :
Výpisy z rejstříků CzechPOINT:     566590337, 603433216 (Marie Nováčková)
                                                            566590338 (Ilona Hovorková)
Podání změny nebo zrušení ŽL:  566590337, 603433216 (Marie Nováčková)
                                                   566590338 (Ilona Hovorková)
Změny a zrušení v evidenci zemědělského podnikatele : 
    566590337, 603433216 (Marie Nováčková)
                                                   566590338 (Ilona Hovorková)
Agendy odboru sociálních věcí a zdravotnictví :
Příspěvek na péči:      566590341(Zdeňka Bartoňková)
Příspěvek na úpravu bytu:    566590354 (Radka Kadlecová) 
Mimořádné výhody – průkazky TP,ZTP, ZTP/P: 566590354 (Radka Kadlecová)  
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla: 566590354 (Radka Kadlecová) 
Příspěvek na zakoupení kompenzační pomůcky: 566590354 (Radka Kadlecová) 
Příspěvek na individuální dopravu: 566590341(Zdeňka Bartoňková) 

Pojízdný úřad   (Pokračování ze strany 1.) 

KONTAKT:

Masarykovo nám. čp. 60, 
Bystřice nad Pernštejnem 
(odbor  sociálních  věcí  a 
zdravotnictví)
Příční čp. 405, 
Bystřice nad Pernštejnem 
(obecní živnostenský úřad, 
odbor správní a školství)

Telefon: 
566590311, 
fax: 
566590347
email: 
posta@bystricenp.cz

Provozní doba :
pondělí, středa:  
7,00 – 17,00 hodin
úterý, čtvrtek:  
8,00 – 14,00 hodin
pátek:    
8,00 – 13,30 hodin

Tajemnice MěÚ:
Eva Špatková

Z  důvodu  plánovaných  prací  na  zařízení  distribuční  soustavy    rekonstrukcí,  oprav,  údržbových 
a revizních prací  bude přerušena dodávka elektrické energie:

nabízí občanům města Bystřice n.P. 
služby svého mobilního pracoviště v 

budově bývalého Vysočanu, Masarykovo 
nám. 15, ve 2. poschodí. Každé první úte-
rý v měsíci v době od 11.00 – 13.00 hod.
Nejbližší termíny: 4. 5. 2010 a 1. 6. 2010

Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra ČR
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Volby se uskuteční       
ve volebním  okrsku číslo  1
je volební místnost – Základní škola, Nádražní  615, Bystřice n. P.  
pro voliče bydlící

v ulici Nádražní č.p. 388, 410, 411, 418,  425, 426, 427, 428, 429, 430, 438, 
455, 470, 474, 475, 479, 480, 491, 496, 511,  600, 612, 613, 614, 615, 624, 629, 
639, 760, 765,  906 až 908,  992
v ulici Lipová pro č.p. 481, 522, 536, 537, 598, 599, 603, 610, 611, 891 až 902
v ulici Topolová  pro č.p.  532, 533, 534,  552, 553, 554, 555
v ulici Višňová pro č.p. 861 až 866, 
v ulici Jívová pro č.p. 903 až 905, 
v ulici Nový dvůr pro č.p.  109, 318, 342, 449, 499, 541, 569, 570, 587, 588, 
644,1498, 1499
v ulicích Suchý kopec, Beranka, Horní, K Ochozi, K Pernštejnu, Průmyslová

ve volebním okrsku číslo  2 
je volební místnost – Základní škola, Nádražní  615, Bystřice n. P. pro voliče 
bydlící 

v ulici Jívová pro č.p. 867 až 872, 888 až 890  
v ulici Višňová pro č.p. 873 až 878, 909 až 920
v ulici Lipová  pro č.p. 879 až 887      

ve volebním okrsku číslo  3 
je volební místnost – Základní umělecká škola, Zahradní 622, Bystřice n. P. 
pro voliče bydlící 

v ulicích: Bratrušínská, Pod Horou, Vírská, Pod Kaštany, Kostelní, Bočkova, 
Farská, Na Kameníku, Na Cihelně, Zahradní, Souběžná, Ant. Štourače, Vol
dán, Větrná, K Valše,
v ulici Rácová čp. 316
Jitřenka čp. 515

ve volebním okrsku číslo  4 
je volební místnost – Kulturní dům, Luční 764, Bystřice n. P. pro voliče bydlící

v ulici Okružní pro č.p. 955 až 961, 965 až 976, 983, 984
v ulici Hornická pro č.p. 630,631,632, 962 až 964,  977 až 982

ve volebním okrsku číslo  5 
je volební místnost – Střední zemědělská škola, Dr. Veselého 528, Bystřice n.P. 
pro voliče bydlící 

v ulici  Spojovací pro č.p. 921 až 929, 933 až 938 
v ulici Novoměstská pro č p. 930 až 932 , 948, 949   
v ulici Hornická pro č.p. 939 až 947,  950 až 954.

ve volebním okrsku číslo  6 
je volební místnost – Městské muzeum, Masarykovo náměstí čp.1, Bystřice n.P. 

NĚKOLIK SLOV K PARLAMENTNÍM VOLBÁM

pro voliče bydlící
v ulicích: Poličská, Masarykovo náměstí, Tyršova, Luční, Příční, Dr. Veselého, 
Malá branka, Rud. Vaška, Nová čtvrť, Kulturní, Krátká, Bratrská, Cibulkova, 
Koželužská, Na Příkopech, Na Skřipci, Na Vyhlídce, Lužánky
v ulici  Novoměstská pro č.p. 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 69, 100, 321, 327, 335, 
347, 349, 353, 436, 454, 489, 501, 502, 585, 586, 589, 849, 853, 996, 997
v ulici Nový dvůr čp. 336
v ulici Nádražní čp. 138, 158, 341, 346
v ulici Rácová čp. 1501

ve volebním  okrsku číslo  7
 je volební místnost – Dům s pečovatelskou službou, Hornická 643, Bystřice n.P.
pro voliče bydlící 

v ulici Hornická pro č.p. 643
v ulicích: Černý vršek, K Domanínku,  Zlatá, Stříbrná, Rovinky, Forota, Starý 
dvůr, Za Rybníčkem,  U Jeřába,   Na Samotě, Na Pile 
pro voliče bydlící v místní části Domanínek v ulicích  Lnářská, K Zámečku, K Hájům

ve volebním okrsku číslo  8
je volební místnost – Kulturní dům Bratrušín  čp. 1101

pro voliče bydlící v místní části Bratrušín.
ve volebním okrsku číslo  9 
je volební místnost – bývalá škola Pivonice  čp.  33

pro voliče bydlící v místní části Pivonice 
ve volebním okrsku číslo  10 
je volební místnost – bývalá škola Lesoňovice čp. 13

pro voliče bydlící v místní části Lesoňovice a Kozlov 
ve volebním okrsku číslo 11
je volební místnost – Hasičská zbrojnice Dvořiště 

pro voliče bydlící v místní části  Dvořiště
 ve volebním okrsku číslo 12
je volební místnost – bývalá škola Karasín čp. 38

pro voliče bydlící v místní části Karasín
ve volebním okrsku číslo  13 
je volební místnost – Kulturní dům Vítochov čp. 10

 pro voliče bydlící v místní části Vítochov.
ve volebním okrsku číslo  14 
je volební místnost – Kulturní dům Domanín čp.10 

pro voliče bydlící v místní části Domanín.
ve volebním okrsku číslo  15
 je volební místnost – Motorest  Rovné čp. 61 

pro voliče bydlící v místní části Rovné a Divišov. 

Městský  úřad  Bystřice  nad  Pern
štejnem  vyhlašuje  ve  spolupráci 
s  občanským  sdružením  Diakonie 
Broumov – Oblastní středisko sociál
ní pomoci Úpice humanitární sbírku 
na pomoc potřebným občanům. Sbír
ka se uskuteční ve dnech 12., 14., 

19. a 21. května 2010. Sběr věcí pro 
potřebné občany bude zajištěn v uve
dené  dny  vždy  od  15,00  do  17,00 
hodin v garáži ve dvoře Polikliniky 
v Bystřici nad Pernštejnem.

Sbírá se zejména letní a zimní oble
čení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 

utěrky záclony, látky, péřové a vatové 
přikrývky včetně stanů, spacích pytlů, 
polštářů a dek, nádobí, funkční elek
trické spotřebiče, hygienické a toalet
ní potřeby, školní potřeby a hračky.
Žádáme, aby věci byly kvůli  transpor
tu  zabalené  do  igelitových  pytlů  nebo 

krabic. Pokud to bude ze strany občanů 
možné, je vítán i příspěvek na dopravu. 

Organizátoři  sbírky  žádají  obča
ny, aby na sběrné místo nedodávali 
matrace,  papír,  nábytek,  dětské 
kočárky,  pračky,  lednice  a  další 
objemné předměty !!!

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA *  HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA *  HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA *  HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA 

Ve dnech 28. května 2010 od 14,00 do 22,00 hodin a 29. května 2010 od 8,00 do 14,00 hodin se na   území   naší   republiky  uskuteční   volby  
do  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V našem  městě  se volby  uskuteční  v 15ti  volebních  okrscích. 

Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podalo na území republiky celkem 27 politických stran, hnutí a koalic, 
v kraji Vysočina si zaregistrovalo  kandidátní listiny celkem 16 stran, hnutí a koalic. 

Voličem je  státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
Voliči musí ve volební místnosti prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky  platným občanským průkazem,  cestovním pasem, diplomatickým nebo 

služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáželi volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 
Voliči, který nebude moci hlasovat ve svém volebním okrsku, ve kterém je přihlášen k trvalému pobytu, vydá městský úřad na jeho žádost voličský 

průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče volit v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky. O vydání voličského průkazu mohou voliči 
požádat ode dne vyhlášení voleb (tj. od 8. 2. 2010) písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče. Toto písemné podání musí být doručeno 
městskému úřadu nejpozději 21. 5. 2010. Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu na městský úřad je 26. 5. 2010. Městský 
úřad může na základě podané žádosti předat voliči voličský průkaz osobně nebo mu jej zaslat nejdříve 13. 5. 2010.

Každá politická strana, hnutí nebo koalice má svůj samostatný hlasovací lístek. Voliči hlasují ve volební místnosti tak, že  hlasovací lístek vloží do úřední 
obálky. Úřední obálku obdrží každý volič ve volební místnosti poté, co prokáže okrskové volební  komisi  svoji  totožnost.

Volič vloží do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky,  může zakroužkováním pořadového čísla 
maximálně u 4 kandidátů na tomtéž hlasovacím lístku vyznačit, kterému dává přednost. K jiným úpravám hlasovacích lístků se nepřihlíží (škrtání kandidátů, 
dopisování kandidátů). 

Neplatné jsou hlasovací lístky, které jsou přetržené, nejsou  na předepsaném tiskopise nebo nejsou vloženy do úřední obálky. Poškozené nebo přeložené 
hlasovací lístky jsou platné, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje. Hlas je neplatný, pokud je v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. 

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

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

Tajemnice MěÚ:  Eva Špatková
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 Letošní měsíc březen byl aktivním a produktivním pro žáky navště
vující školní družinu při ZŠ TGM. Ve školní družině rovněž nezapomí
náme na starý zvyk „vynášení Moreny“. Je to fi gura zhotovená ze slámy 
a hadrů, s pomalovaným obličejem a na krku má korále z vyfouknutých 
vajíček. Je připevněna na dřevěné tyči, může být zdobena stuhami.

Také paní vychovatelky školní družiny se spolu s dětmi dne 18. března 
vydaly vyhnat zimu a přivítat jaro. Všechna tři oddělení se sešla toho dne 
před školou, malá děvčata nesla Morenu, vedle nich šly děti symbolizu
jící slunce a zářivé žluté květy. V průvodu jsme všichni došli k Bystřič
ce, kde žáci naší družiny přednesli pásmo básní, které se loučí se zimou 
a vítá jaro. Poté byla Morena vhozena do vody. 

Vítej jaro a přinášej zářivé dny plné tepla a lidské laskavosti.

Kde se nachází muzeum knofl íkářství a perleťářství na Vysočině? Kolik 
let se letos slaví od narození hudebního skladatele Gustava Mahlera? Jak se 
jmenuje naučná stezka o mravencích na Velkomeziříčsku? Nejen na takové 
otázky museli odpovídat žáci z jednatřiceti základních škol na Vysočině, kte
ří se probojovali do krajského kola soutěže „Poznej Vysočinu“.

I naše škola T.G. Masaryka vyslala dva úspěšné řešitele školního kola, aby 
se pokusili v krajském městě dosáhnout na mety vítězů. 

Simona Mašová, žákyně 9. ročníku, může být se svým výkonem v soutěži 
spokojena. Dostala se mezi dvacet nejlepších a má možnost jet s dalšími 39 
dětmi z Vysočiny zkoumat krásy našeho hlavního města. Odměnou všem 
úspěšným řešitelům bude dvoudenní návštěva Prahy, která v sobě zahrnuje 
ubytování, stravu, návštěvu muzikálu Baron Prášil, osobní setkání se známý
mi pražskými herci a zpěváky, dále prohlídku Hradu a sídla Senátu ČR.

Simoně k jejímu úspěchu gratulujeme a přejeme jí příjemné kulturní vyžití 
v stověžaté Praze.

Za učitelský sbor Marie Nebolová

Astronomické  jaro  přišlo  letos 
v sobotu 20. března, žáci 1.  stupně 
Základní  školy  T.  G.  Masaryka  ho 
přivítali  v  pondělí  22.  března  2010 
Sluníčkovým dnem. A bylo to tento
krát s velkou radostí a nadšením. Již 
několik dní předem si každá třída při
pravila krátký program a většina dětí 
přišla  ve  žlutém  oblečení.  Během 
dopoledne  zněly  prostorami  školy 

V pondělí 15. března 2010 se žáci 2.  tříd ZŠ TGM vydali  společně se 
svými třídními učitelkami na exkurzi do Velkého Meziříčí do ekologického 
střediska Ostrůvek.

Ve výukovém programu Ze života včel se děti dozvěděly mnoho zajíma
vostí o včelách, včelaření a včelích produktech. Program byl zpestřen ochut
návkami medu, sladkých šťáv, výrobou svíček ze včelího vosku a zdobením 
medových perníčků marcipánem.

Pracovnice ekologického střediska se snažily v dětech posílit ohleduplnost 
k přírodě, životnímu prostředí, vůči sobě i druhým.

Každý  žák  si  kromě  zhotovených  výrobků  zcela  určitě  odnesl  spoustu 
pěkných zážitků z příjemně prožitého pondělního dopoledne.

Učitelky 2. tříd ZŠ TGM

V rámci projektu „Bystřicko čte dětem“ se  i na Základní  škole T.G. 
Masaryka četlo. A nejen to...

V období od 8. do 15. března byli pozváni do naší školy hosté, kte
ří  svým  mistrovským  čtením  dokázali  zaujmout  mladší  i  starší  žáky. 
Nejednalo se jen o samotné učitele, ale i rodiče, vychovatelky ŠD, hos
té z nejrůznějších uměleckých oblastí a profesí, kteří věnovali svůj čas 
dětem. Kromě předčítání z knih měli připraveny i další aktivity. Společně 
besedovali nad nejrůznějšími tématy, řešili rébusy, vyprávěli své zážitky 
a zkušenosti. Nebyla opomenuta ani oblast dramatické výchovy, kde se 
žáci mohli vžívat do rolí nejrůznějších postav. Ti menší byli vtaženi do 
světa  pohádek  plných  kouzel  a  magie,  ti  starší  se  zabývali  příběhy  ze 
života dětí, zvířat či jiných bytostí. V rámci spolupráce žáků 1. a 9. tříd se 
znovu setkali velcí s malými nad pěknou knihou. Deváťáci doplnili čtení 
hádankami, doplňovačkami, křížovkou a skládáním obrázků. 

Všichni pozvaní hosté se snažili svým výkonem děti zaujmout, pobavit 
a inspirovat je pro další četbu. Projekt se velmi vydařil a už nyní se těšíme 
na příští školní rok, až se zase sejdeme u pěkné knihy.

Jana Bártová, Jana Šikulová,
ZŠ T.G.M. Bystřice n. P.

V  pondělí  15.  března  jsme  se 
nemohli  dočkat,  kdy  už  uvidíme 
třídu, ve které se učil slavný hudeb
ní  skladatel  B.  Martinů.  Byli  jsme 
zvědavi na  její  zařízení  a výzdobu. 
I  když  toho  dne  napadla  několika
centimetrová sněhová nadílka, neod
radila nás od vyprávění o Velikono
cích, o lidových zvycích a tradicích. 
Všichni  jsme  pozorně  poslouchali 
a na závěr jsme si mohli z připrave
ného těsta vyválet „ jidáše“. Práce se 
nám nedařila, těsto bylo příliš řídké. 
Rozhodli jsme se, že si vše uděláme 
doma.  Po  velmi  pěkném  a  zajíma
vém vyprávění o blížících se svátcích 
jara jsme se přenesli do středověku. 
Dozvěděli  jsme  se  řadu  informací, 
na  vlastní  kůži  jsme  se  přesvědči
li,  jak  se  žilo na hradě, v podhradí 
i na bitevním poli. Kluci zkusili tíhu 
brnění, děvčata se oblékla do dobo
vých šatů, nasadila klobouky a šper
ky. Na zájemce o válečnou tématiku 

Každý rok se ZŠ T. G. Masaryka 
v  Bystřici  nad  Pernštejnem  stává 
hostitelským  místem  pro  okrskové 
kolo ve šplhu na tyči žáků 1.  5. roč
níku. Ani tento rok nebyl výjimkou! 
Ve čtvrtek 25. března 2010 se v naší 
velké  tělocvičně  sešli  vybraní  žáci 
ze  čtyř  základních  škol  (ZŠ  TGM 
a ZŠ Nádražní z Bystřice nad Pern
štejnem, ZŠ Nedvědice a ZŠ Zvole), 
aby porovnali své síly ve šplhu, zís
kali  nové  zkušenosti  a  strávili  pří
jemné sportovní dopoledne. 

Všichni žáci podali výborné výko
ny  a  svým  sportovním  chováním 
dobře  reprezentovali  vlastní  školu. 

Sluníčkový den  
  Jaro si opravdu dávalo na čas...

jarní básničky a písničky. Z  tváří  a 
úsměvů dětí bylo znát, že se na jaro 
opravdu těšily. Sluníčko nám zářilo 
do oken a  dodalo všem dobrou nála
du. Tedy  sláva! Jaro je tu! Všichni 
si užívejme sluníčka, vždyť ho tolik 
potřebujeme. A až vám bude úzko, 
otočte  se  ke  slunci.  Všechny  stíny 
budete mít za zády.

Ivana Uhlířová, ZŠ TGM

„Poznej Vysočinu“ – úspěch ZŠ TGM

Šplhám, šplháš, šplháme ...
V mnoha případech při umístění na 
prvních místech rozhodovaly setiny 
vteřiny.

Žáci  naší  školy  získali  krásných 
pět 1. míst  (Tereza Mifková, Kate
řina  Rubínková,  Marek  Hloušek, 
Ondřej  Mifek,  Štěpán  Kubík),  tři 
2. místa (Adam Kubík, Natálie Krej
zová, Berenika Konečná) a po  jed
nom 3. (Petra Nováková) a 4. místo 
(Tomáš Čech).

Všem  odvážným  závodníkům 
srdečně blahopřeji a přeji jim úspěš
ný odraz při šplhu v okresním kole!

Jana Zítková, 
učitelka ZŠ TGM

Celé Česko čte dětem → Bystřicko čte dětem 
→ ZŠ TGM čte dětem

Exkurze na Ostrůvku

„Březen se umí pousmát, ale také 
důkladně zamračit“

Čtvrťáci ze ZŠ TGM v Poličce
S osobností Bohuslava Martinů je spojeno město Polička. Stalo se 

také cílem exkurze našich čtvrťáků.

čekala  kolekce  zbroje  a  zbraní,  ale 
také maketa koně k vyzkoušení role 
válečného jezdce. Někteří z nás psali 
seříznutým husím brkem, hráli stolní 
hry a seznámili se s celou řadou dal
ších  předmětů, které sloužily lidem 
v minulosti k užitku nebo k potěšení. 
Součástí  naší  výpravy  byla  výroba 
pečetí a ražba mincí.

Jak se nám exkurze líbila? Posuď
te sami.

Katka  S.:  „  Byla  to  má  nejlepší 
exkurze.“

Jitka Š.: „ Bylo to úžasné, škoda, 
že to není v Bystřici.“

Kristýna  B.: „  Bylo  to  zajímavé 
a zábavné, fantastické.“

Jan Z.: „ Moc pěkná exkurze, nej
více mě zaujaly meče.“

Pavel Č.: „Líbilo se mi to strašně 
a těším se na další takovou.“

Žáci 4.A + tř. uč. Alena Havelková,
ZŠ T. G. Masaryka
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Stalo  se  již  tradicí,  že na měsíc březen se žáci ZŠ Nádražní  těší. 
Ano, v březnu se zde  toho děje mnohem víc, než jindy. Důvodem je 
již zavedená akce Bystřicko čte dětem. 

Pro  svůj  projekt  si  žáci  zvoli
li  oblast  pomoci  znevýhodněným 
dětem ve spolupráci s NROS, kte
rou si veřejnost jistě vybaví v sou
vislosti s velikonočním programem 
České televize a projektem Kuře.

Co  projekt  obnášel?  Zajistit 
propagaci ve škole i na veřejnosti, 
zorganizovat  odpolední  výtvarné 
dílny a organizačně zvládnout i rea
lizaci  školního  jarmarku.  První 
část  jarmarku (pro veřejnost) pro
běhla dne 29. 3. 2010. Druhý den 
čekal  jarmark na  žáky naší  školy. 

Budou nás vůbec poslouchat? Rozluští naše rébusy a hádanky? Já 
mám trému! 

Tak přesně takhle reagovali maturanti  studenti literárního semináře – těs
ně před  tím, než vstoupili do auly naší  školy, aby zahájili 2.  ročník čtení 
svým nejmladším spolužákům. Stalo se v pátek 26. 3. 2010 na gymnáziu.  
Šest skupinek vyspělých čtenářů si vybralo šest titulů a byli rozhodnuti zís
kat posluchače právě pro ten svůj knižní tip. Nabídka byla vskutku pestrá 
a musím konstatovat , že beze zbytku zaujala.

Od  tradičního Crusoeova Robinsona a detektiva Kalleho A.Lindgrenové 
až po Pratchettova a Gaymeova Dobrá znamení a Znamení run J.Harrisové. 
Sympatické bylo, že se v nabídce nezapomnělo ani na O. Pavla a L. Aške
nazyho nikoli s pohádkovými motivy, ale prózou náročnější. Vedle zajímavos
tí a kuriozit o autorech nám maturanti nabídli osobitou charakteristiku hlav
ních postav. Také se obraceli na pozorné posluchače podnětnými otázkami. 
Následná četba zvolené ukázky přinesla náměty pro malování obrázků dle 
fantazie, rozšifrování textu napsaného tajemnými runami, vyluštění tajenky 
v humorných křížovkách. 

Nakonec jsme museli čas rezervovaný pro toto „generační setkání„ nad kni
hami protáhnout. Humor, příjemná atmosféra a v neposlední řadě obdiv těch 
starších ke znalostem a nápadům svých mladších kamarádů potvrdily, že četba 
sluší opravdu každému. Tak totiž zní motto letošního ročníku celonárodního čte

Bystřicko čte dětem

Čteme tedy každoročně, ovšem 
letos začal čtecí týden trochu jinak. 
Přijel k nám host Jiří Macoun, spi-
sovatel, autor knih pro děti i nauč-
né literatury. Přijel až z Českých 
Budějovic, aby se s našimi žáky 
podělil o zážitky z četby své vlastní 
knihy Plus Minus Max. Byl ochot-
ný předčítat pro každý ročník a 
dokonce požádal své publikum, aby 
mu bylo přísným kritikem, a tím si 
malé i větší získal. V každé třídě se 
beseda ubírala trochu jiným smě-
rem, spisovatel byl mile překvapen 
zájmem a chutí dětí diskutovat nejen 
o knize, ale i o počátcích své tvorby, 
námětech a spisovatelských zkuše-
nostech. Největší odměnou kromě 

potlesku bylo pro něho ujištění, že 
až se titul Plus Minus Max objeví na 
knižním trhu, hned si ho zakoupí. 
Stejného úkolu jako pan Macoun 
se ujala děvčata z osmých tříd 
a s chutí předčítala dětem na prv-
ním stupni. Ty ocenily toto zpestření 
vyučovacích hodin a reagovaly velmi 
hezky nejenom na obsah přečteného 
textu, ale i na připravené otázky, hry, 
kvízy.

Opět jsme se přesvědčili, že děti 
lze zaujmout nejen technickými 
vymoženostmi, ale i mluvené slovo 
má svou nezastupitelnou úlohu ve 
vzdělávání.

Vyučující ČJ, ZŠ Nádražní 615

Kdo jiný s Kuřetem aneb čistě žákovský projekt 
na ZŠ Bystřice n. P. Nádražní 615

Žáci ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 měli i v letošním školním roce mož
nost pracovat na žákovském projektu, který byl zcela v jejich režii. Tato 
aktivita byla realizovaná pod záštitou společnosti Člověk v tísni, konkrét
ně edukačního projektu Kdo jiný?, jehož je naše škola pilotním týmem.

Na jarmarku se prodávaly výrobky 
vytvořené žáky i rodiči doma nebo 
na výtvarných dílnách, svými pra
cemi přispěli i zaměstnanci školy. 

Celá  akce  se  vydařila.  Finanční 
částka, kterou žáci utržili, se vyšpl
hala na 5 875 Kč. Výtěžek byl ode
slán na konto Pomozte dětem!

Děkujeme všem, kteří přispěli na 
dobrou věc.

 Věra Slámová,
 ZŠ Bystřice n. P., 

Nádražní 615,  
www.zsbystrice.cz

V úterý 17. prosince 2009 naše gymnázium uspořádalo sbírku, jejíž 
výtěžek  směřoval  na  podporu  našeho  handicapovaného  spolužáka. 
Akce probíhala pod záštitou nadace Květinka, která dodala plyšové 
drobnosti. Koupí těchto zvířátek přispívali do 10 hodin téměř všichni 
naši studenti a zaměstnanci školy. Poté jsme se po dvojicích vydali na 
náměstí a některá další stanoviště (poliklinika, autobusové a vlakové 
nádraží...), kde jsme se již nesetkávali pouze s kladnou odezvou, přesto 
mnozí z nás prodali všechny své zásoby. 

Nakonec se nám podařilo prodat 421 plyšových zvířátek a získali jsme 
tak 22 391 Kč. Peníze byly použity na koupi notebooku, tiskárny a soft
waru. Tento trochu „opožděný vánoční dárek“ našemu kamarádovi v úno
ru slavnostně předala zástupkyně nadace Květina a nechyběla ani televizní 
kamera. 

Lucie Macová, Gymnázium Bystřice n. P., kvinta,
Notebook pro Járu

Sbírka pro spolužáka

Maturanti četli primánům a sekundánům

Vážení a milí dopisovatelé Bys
třicka!

Jsme  rádi,  že  s  námi  spolupracu
jete  na  podobě  našeho  měsíčníku  a 
za tuto práci Vám děkujeme. Aby se 
nám pracovalo ještě lépe, obracíme se 
na Vás s prosbou.

Budeme rádi, když Vaše příspěvky 
budou  krátké  a  výstižné.  Fotografi e 

ní Česko čte dětem. Kdo by ještě před pár léty řekl, že se ujme podobná akce 
v národě, který prý všeobecně málo čte. Těšíme se na příští ročník, protože se 
opět mohou setkat kreativní maturanti a zvědaví čtenáři z primy a sekundy. 

Libuše Císařová,
Gymnázium Bystřice n.P.

 V Š E M   D O P I S O VAT E L Ů M
posílejte zásadně zvlášť jako přílohu, 
text pište ve wordu a nijak jej grafi cky 
neupravujte. Žádné odrážky, puntíky 
a  podobné  věci,  to  vše  nám  sazbu 
textu nesmírně komplikuje. Zásadně 
nám neposílejte plakáty, ty jsou urče
ny na jiná místa.

Na  závěr  prosíme  o  jistou  exklu
zivitu.  Mnohdy  nám  pošlete  článek, 
jenž úplně ve stejné podobě otisknete 
ještě ve dvou jiných tiskovinách. Tahle 
praxe přece nejvíce znevažuje autora, 
který je pod textem podepsán. Napro
sto jej degraduje, neboť tohle se v žur

nalistice nedělá! Chceteli dát článek 
jinam,  neposílejte  jej  k  nám.  Pokud 
chcete  informovat  ve  více  novinách, 
změňte, prosím, alespoň titulek, foto
grafi i a alespoň kousek textu.

DĚKUJEME  ZA  POCHOPENÍ 
A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLU
PRÁCI.

Redakce Bystřicka
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V současné chvíli  jsou přípravy na  třetí  ročník Bystřického  léta v plném 
proudu. A pokud se nic zvláštního nestane, program by měl být následující:

Jako první se představí v sobotu 26. června Balady a romance v amfi teátru 
na Masarykově náměstí. Vystoupení smyčcového orchestru Něhoslava Kyjov
ského s rockovou kapelou bude letos v irském stylu s irskými tanci. 

Netradičně v pátek 2. července pak absolvujeme již čtvrtý ročník Pelí
šek festu, kde se představí kromě již osvědčených kapel Arzenal, Kroky, 
Parantampareil a SektorX i nové kapely Magic Eye z Rožné a bystřické
ho UndergroundHipHopLeveBandu The Flašinet. Hlavním hostem večera 
pak bude jedinečná brněnská kapela Poletíme? a pražská ska soul taneční 
kapela Discoballs.

Hned v sobotu 3. července vystoupí v rámci Gambrinus Tour 2010 kapela 
Tři sestry, která si s sebou přiveze i své spřátelené kapely MZH, Doctor P.P. 
a E!E. V Bystřici se jedná o zcela jedinečnou a svojí velikostí zatím nevída
nou akci. Věříme, že přijde dost návštěvníků na to, abychom mohli v této ro
dící se tradici pokračovat i v dalších letech a Bystřice se do povědomí zapíše 
jako jedno z významných trendy míst.

V neděli 25. července pak za námi přijede v rámci pořadu Divadlo na 
náměstí již osvědčené vírské ochotnické divadlo se hrou Valčík tučňáků a 
to opět do amfi teátru na Masarykově náměstí.

V pátek 13. srpna opět na podiu na Masarykově náměstí proběhne třetí 
ročník folkcountry festivalu, nově pojmenované jako Folkcountry náměs
tíčko. Kromě již osvědčených regionálních kapel přivítáme skupinu Fleret i 
s Jarmilou Šulákovou. Toto netradiční spojení interpretů přináší již mnoho 
let úžasný zážitek a můžeme říct, že v oblasti folk country do Bystřice přijede 
opět republiková špička.

Bystřické léto již tradičně ukončíme v neděli 22. srpna Divadlem na ná
městí s ochotnickým divadlem Rozsochy ve hře Tři mušketýři. Po premiéře 
a prvních reprízách je jisté, že je na co se těšit.

Věříme, že si z naší nabídky alespoň nějaký pořad vyberete a my se bude
me těšit na vaši návštěvu a podporu účinkujících, kteří jsou často z našeho 
regionu. Věříme, že díky rekonstrukci amfi teátru, kde vznikne dalších no
vých  takřka 200 míst na sezení, se zkvalitní  i pohodlí návštěvníků. Bližší 
informace, a případné změny se dozvíte na webových stránkách www.za
pnutobystrice.cz, takže je stačí sledovat.

Radek Vojta,
Zapnuto Bystřice o.s.

Program  Bystřické léto 2010 
je připraven

Dramaturgii  15.  ročníku  festi
valu  sestavili  společně  specialista 
na  starou  hudbu  Václav  Luks  a 
jazzman  Jaromír Honzák. Přibliž
ně  třetina  koncertů  bude  věnová
na  baroknímu  a  předbaroknímu 
repertoáru  v  interpretaci  předních 
evropských těles specializovaných 
na autentickou interpretaci. V čás
ti „crossover“ zazní zajímavé, pro 
festival  připravené  vícežánrové 
projekty  s    důrazem  na  improvi
zaci. Jazzové koncerty budou pře
hlídkou  nejzajímavějších  jazzo
vých seskupení z České republiky 
doplněných o progresivní evropské 
kolegy. 

Na všechny koncerty je v před
prodejích  festivalových  měst 
připravena akce na zvýhodněné 
vstupenky.  Kdo  si  v  městském 
předprodeji zakoupí standardní 
vstupenku do 24. května, dosta
ne slevu 50, Kč oproti ofi ciálně 
uváděné standardní ceně.

Zvýhodněné vstupné z předpro
deje se týká i koncertů pořádaných 
v Bystřici nad Pernštejnem. 

První ze dvou koncertů se bude 

Mezinárodní hudební festival 13 měst 
CONCENTUS MORAVIAE 2010  

29. 5. – 26. 6. 2010
Koncerty festivalu Concentus Moraviae jsou dobrým důvodem k náv

štěvě malebných měst Jihomoravského kraje a Vysočiny. Během měsí
ce června oživnou jedinečné historické prostory  festivalovým ruchem 
a celkem v 17 městech zazní více než třicet koncertů s podtitulem „Baro
ko  a  jazz  –  dobrodružství  improvizace“.  Staňte  se  mezi  29.  květnem 
a  26.  červnem  2010  naslouchajícími  cestovateli  či  cestujícími  poslu
chači  a  nechte  se  strhnout  neopakovatelnou  festivalovou  atmosférou!

konat  ve  středu  dne  9.  června 
2010 v kulturním domě v 19,30 
hod. S novým projektem vystou
pí  Vertigo  Quintet  &  Dorota 
Barová,  který  přináší  naprosto 
originální  mix  jednoho  z  nejoso
bitějších hlasů na evropské scéně, 
violoncella a polskočeských tex
tů Doroty Barové a zvuku Vertigo 
Quintetu.  Výsledkem  je  křehká, 
atmosférická  a  posluchačsky  pří
stupná hudba s inspiracemi z free 
jazzu, world music, soudobé váž
né hudby i popu.

V  pondělí  21.  června  2010 
v  19,30  hodin  zazní  v  kostele  sv. 
Vavřince  ženský  vokální  soubor 
Tiburtina  společně  se  špičkovým 
jazzovým triem při interpretaci hud
by ze slavného španělského rukopisu 
Las Huelgas z počátku 14. století.

Nenechte si proto ujít příležitost 
být u toho, jak před vašima očima 
vznikají nezapomenutelné hudeb
ní zážitky!

Další  informace  na  www.con
centusmoraviae.cz,  www.bystri
cenp.cz

OSŠ

Gustav  Pfl eger  Moravský  (1833 
–  1875)  napsal  román  z  dělnického 
prostředí Z malého světa, který snesl 
i  soudobá  světová  měřítka.  Je  proto 
označován  za  zakladatele  českého 
sociálního  románu.  Jeho  osmnáct 
básní zhudebnil v roce 1865 Antonín 
Dvořák,  bustu mu v  roce 1883  zho
tovil  začínající  sochař  Josef  Václav 
Myslbek  (spatříte  ji  v  bystřickém 
muzeu) a Pfl egrova díla si vážil jeho 
spolužák Jan Neruda. 

Karasínský  rodák  Pfl eger  Morav
ský v Bystřici chodil do školy a krátce 
zde i bydlel. V Praze ho čekalo ryze 
německé  prostředí,  takže  mladý  stu
dent veršoval německy. Po roce 1848 
se zdokonaluje v češtině a za pár let už 
publikuje.  Od  mládí  trpěl  tuberkuló
zou, proto se nemohl stát hercem a ani 
nedostudoval.

Gustav  Pfl eger  Moravský  navázal 
v Praze množství literárních přátelství. 
Do  deníku  si  zaznamenal  vyprávění 
Máchova spolužáka o tom, jak Mácha 
omlouval svoji nepřítomnost v koleji. 
„Byl  jsem  na  Mozartově  Rekviem, 
takové věci neslyší člověk vždycky!“

Jindy přiznal: „Byl  jsem na popra
vě!“  Žádnou  popravu  neopomenul, 
hřbitovy a popraviště často navštěvoval.

DVĚ NEJZNÁMĚJŠÍ OPERY POCHÁZEJÍ Z BYSTŘICKA ?

V lednu 1859 dal Pfl eger Sabinovi 
několik menších obnosů a pozname
nal si do deníku, že Sabina chce nechat 
literární  tvorby  a  přijmout  místo  na 
soukromé železnici. Připojil: „Nouze 
láme železo!“

Už  20.  ledna  1859  si  zapsal,  že 
jestli jsou pravdivé informace o Sabi
novi,  které  kolují  mezi  lidmi,  tak  je 
to hanebný podvodník a nezasluhuje 
žádné  útrpnosti.  Přitom  byl  Sabina 
kontaktován policií a získán pro spo
lupráci  až v  červenci 1859. Odhalen 
byl  bývalými  přáteli  v  čele  s  Neru
dou, Hálkem, Sládkem a Grégrem až 
30. 7. 1872. Právě Pfl egrovy kontakty 
se Sabinou mohly ovlivnit vznik lib
reta k opeře Prodaná nevěsta. A píseň 
z Cypřišů zhudebněná Dvořákem byla 
zase na startu opery Rusalka.

Že  by  měl  karasínský  a  bystřický 
Pfl eger prsty v našich nejznámějších 
operách? V tomto směru počala bádat 
bystřická Společnost Františka Kroha, 
která  je známá snahou o emancipaci 
mužů. Badatelé došli na svém aprílo
vém  zasedání  (1.  4.  2010)  k  závěru, 
že  Dvořákova  Rusalka  i  Smetanova 
Prodaná nevěsta pocházejí námětově 
z Bystřicka!

Co víme o Rusalce?

Gustav  Pfl eger  Moravský  napsal 
básnickou sbírku Cypřiše, která vyšla 
tiskem  v  roce  1861.  Verše  zaujaly 
Antonína Dvořáka, který v roce 1865 
napsal na Pfl egrovy Cypřiše 18 písní. 
Skladatel tehdy marně miloval Josefí
nu Čermákovou. Napsal písně pro ni, 
ale  Josefína  se mu vysmála. Dvořák 
si vzal  její sestru Annu a Josefína se 
provdala za hraběte Kounice. K Dvo
řákovi  se hlásila  až  se proslavil. Pak 
se  dokonce  označovala  za  inspirační 
zdroj!  A  zasadila  se,  aby  sýpka  ve 
Vysokém byla upravena pro Dvořáko
vu rodinu jako letní sídlo.

Dvořák tedy doprovázel mladší ses
tru Annu, která sametovým altem zpí
vala jeho a Pfl egrovo: „Mé srdce často 
v bolesti  se  teskně zadumá…“   Což 
je  jedenáctá  píseň  ze  zhudebněných 
Cypřišů. A podle Zdeňka Mahlera je 
tato  jedenáctá píseň hudebně vlastně 
Rusalčinou áriá o měsíčku.

Členové SFK pak jednoznačně zto
tožnili Pfl egrovu předlohu a Dvořáko
vu  píseň  s  Rusalčinou  árií.  Jeden  ze 
zdrojů Rusalky tedy má svůj počátek 
na Bystřicku.

A  jak  je  tomu  se  Smetanou?  Ten 
pojal  úmysl  vytvořit  národní  komic
kou  operu  a  libreto  pro  něj  napsal 

Karel Sabina v roce 1863.
Badatelé  ze  SFK  pečlivě  prostu

dovali  partituru  Prodané  nevěsty  i  se 
scénickými  poznámkami  Stanislava 
Staňka Doubravského, režiséra, jenž je 
v Bystřici nad Pernštejnem pochovaný.

Jeník, syn Tomáše Míchy, se v jed
né  árii  představuje  slovy:  „Zdaleka, 
pane,  jsem!  Zdaleka!  Až  z  morav
ských hranic.“

A když prodává nevěstu, zpívá tak
to: „Zde můj podpis: Jeník Horák!“

Jeník Mícha tedy pochází z Horác
ka, od moravských hranic. Pro badate
le už nebylo těžké dopátrat, že Jeníkův 
rod pochází z Míchova! A jak na něj 
přišel  Smetana? V  odpovědi  se  zase 
skrývá  Gustav  Pleger  Moravský. 
Byl  spolužákem  pozdějšího  libre
tisty Sabiny a do jisté doby se s ním 
i přátelil. Určitě spolu probrali leccos, 
i Míchu z Míchova, který rafi novaně 
prodal svou nevěstu!  

Plodné  zasedání  Krohovců  bylo 
zakončeno  zpěvem  Kecalovy  árie: 
„Dobrá  rada a peníze  jsou dvě páky 
života, kdo jich rozumně užívá, ten se, 
ten se světem nemotá. To pivečko, to 
věru… a peníze… je nebeský dar, je 
nebeský dar!“

Hynek Jurman
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Sobota  1.  května  –  velký  sál  KD 
– 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
AVATAR
Film, který má snad všechna „NEJ“, 
která je možné získat. Nejdražší fi lm, 
nejnavštěvovanější  fi lm  všech  dob, 
který  převálcoval  Titanic  –  v  Česku 
jej vidělo přes 1 227 000 diváků!, fi lm, 
který vydělal za pouhých 6 týdnů pro
mítání  v  přepočtu  34  miliard  korun 
atd. Digital 5.1 – 166 minut
Vstupné: 60 Kč 
Předprodej: kulturní dům

Pátek 7. května  malý sál KD – 18.00 
hodin  pořádá ZUŠ a KD
KONCERT
KONCERT NEJEN 
PRO MAMINKY
Koncert  dětí  třídy  Martiny  Olivové, 
věnovaný maminkám ke Dni matek
Vstupné: dobrovolné

Sobota  8.  května    velký  sál  KD 
– 20.00 hodin 
ROCKOVÝ VEČER 
SE SKUPINOU KROKY 
Posezení s přáteli a příznivci skupiny, 
ale také se všemi, kteří se chtějí dobře 
bavit. Občerstvení zajištěno! 
Vstupné: 60 Kč. Předprodej: kulturní dům

Úterý 11. května  velký sál KD – 10.00 hodin
KINO 
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro děti 
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč

Úterý 11. května – kostel sv. Vavřince 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH

JOSEF KŠICA  varhany
Po  loňském  koncertu  Přemysla  Kši
ci  se  představí  bystřickým  občanům 
jeho otec Josef Kšica. Bystřický rodák 
po  studiu  na  brněnské  konzervatoři 
studoval  na  Hudební  fakultě  AMU 
v Praze. Po mnohaleté praxi varhaní
ka  (byl  stálým varhaníkem v kostele 
Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí 
Jiřího z Poděbrad) korepetitora a zpě
váka  v  našich  předních  sborových 
tělesech se stal regenschorim ve sva
tovítské katedrále v Praze. Vystoupení 
se  uskuteční  v  rámci  cyklu  koncertů 
Kruhu přátel hudby. Generální partner 
koncertů KPH – Rathgeber k.s. 
Vstupné: 100 a 50 Kč    
Platí permanentky KPH. Předprodej:KD

Pátek 14. května – velký sál KD – 9.00 
hodin – pořádá ZŠ T.G. M. a KD
13. 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 

Sobota  15.  května  –  velký  sál  KD 
– 16.00 hodin
KONCERT
5ANGELS
Jsou  malé,  talentované  a  úspěšné. 
Dokázaly  vyprodat  Lucernu,  hostova
ly na finálovém večeru X Factor, mají 
za  sebou  řadu  televizních  vystoupení, 
vydaly debutové album, zájem o ně mají 
i zahraniční produkce  a to vše za dva 
roky činnosti. Dívčí skupina 5angels je o 
tanci, energii a radosti ze zpívání. 
Vstupné: 120 Kč

Předprodej: knihkupectví

Středa  19.  května  –  velký  sál  KD 
– 10.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
PRO DĚTI
ČERT A KÁČA
Uvádí Divadlo Evy Hruškové a Jana 
Přeučila. Autorka scénáře  i písničko
vých textů, oblíbená česká spisovatel
ka, Martina Drijverová zná dobře malé 
diváky napsala představení hravé, kde 
děti jen nesedí v hledišti, ale spolupra
cují s herci, zamýšlí se s nimi a stávají 
se součástí pohádky. 
Určeno: MŠ a 1. – 5. tř. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 35 Kč, veřejnost 40 Kč

Pátek  21.  května  –  velký  sál  KD   
18.30 hodin 
KINOKAVÁRNA
2BOBULE 
2Bobule  jsou  volným  pokračováním 
úspěšné fi lmové komedie Bobule, kte
rá byla jedním z nejúspěšnějších fi lmů 
v  roce  2008.  Opět  budeme  sledovat 
eskapády  dvojice  kamarádů  Honzy 
(K.  Hádek)  a  Jirky  (L.  Langmajer). 
Digital 5.1 – 94 minut.
Vstupné: 60 Kč     
Předprodej: kulturní dům

Pondělí  24.  května  –  velký  sál  KD 
– 18.00 hodin – pořádá ZUŠ a KD
KONCERT
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ŽÁKŮ HUDEBNÍHO 
OBORU ZUŠ
VÝSTAVA ABSOLVENTŮ 

VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
Účinkují žáci, absolventi a pedagogo
vé ZUŠ
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek  27.  května  –  velký  sál  KD 
– 17.00 hodin 
KONCERT
KONCERT  ŽÁKŮ  HUDEBNÍ 
ŠKOLY YAMAHA
Na koncertě se představí žáci v obo
rech  pro  předškolní  děti,  v  nástrojo
vých oborech a zpěvu.
Vstupné dobrovolné

PŘIPRAVUJEME

  9. června (kostel sv. Vavřince)
  –  Concentus  Moraviae   Vertigo 

Quintet a Dorota Barová
21.  června (kulturní dům) 
  –  Concentus  Moraviae    Tibur

tina, ženský vokální soubor a D. 
Dorůžka – kytara, M. Bárta – kla
rinet, basklarinet, sopránsaxofon a 
M. Novák – perkuse

Změna programu vyhrazena!

PRODEJ VSTUPENEK

Kulturní dům, Luční 764, 
tel. i fax 566 552 626, 
email: kd.bystrice@atlas.cz
Popá:    8.00 – 11.00 /kancelář/, 
  16.00 – 18.00 /pokladna/
Knihkupectví, Masarykovo nám. 12, 
tel. 566 552 582
Popá:  8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,
      So:  8.00 – 11.00

Talentové  zkoušky  pro  zájemce 
o studium hudebního nebo výtvar
ného oboru pro školní rok 2010  11 
se budou konat následovně:

Zájemci o hudební a výtvarný obor, 
přijďte  se  přihlásit  a  získat  základní 
informace o studiu v měsících dubnu 
až červnu každé pondělí mezi 14. a 16. 
hodinou k nám do ZUŠ. Je také mož
né  domluvit  si  schůzku  telefonicky 
předem s ředitelkou školy Evou Baga
rovou přes telefonní číslo 566 552 210 
nebo 777 122 105. Výtvarníci, vezmě
te  si  s  sebou  svoje  domácí  výtvarné 
práce, malí hudebníci, připravte si na 
ukázku jednu lidovou písničku.

V hudebním oboru vyučujeme hru 
na všechny hudební nástroje dechové 
(pikola, fl étna, klarinet, hoboj, fagot, 
saxofon,  trubka,  pozoun,  lesní  roh, 
křídlovka, baskřídlovka, tuba), smyč
cové (housle, viola, violoncello, kon

Základní umělecká škola v Bystřici n. P. oznamuje

trabas),  strunné  (kytara),  klávesové 
(klavír, akordeon, keyboard) a bicí. 

Ve škole pracují dechový orchestr, 
smyčcový soubor Cvrčci a smyčco
vý  soubor  Něhoslava  Kyjovského, 
pěvecké  sbory  Pramínek,  Pramen  a 
Studánka, akordeonový soubor mlad
ších a starších žáků a další komorní 
seskupení. 

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

Studium na ZUŠ  je prvním stup
něm základního školství uměleckého 
typu, kromě běžné hudební a výtvar
né výuky připravuje rovněž zájemce 
ke studiu na umělecky a pedagogicky 
zaměřených  středních  a  vysokých 
školách.

Eva Bagarová
30. dubna 
Osvobození Bystřicka
měsíc květen
430 let městem 1580–2010
5. června
Zdeněk Májovský – Hlavy
měsíc červenec
Bitva o hrad – Zubštejn

Městské muzeum 
Bystřice nad Pernštejnem

6. srpna
Leoš Boček – výběr z tvorby
měsíc srpen
Slévárenské symposium
měsíc srpen
Veterán cár Brno 
1. října
Aleš Navrátil  malba

PŘIPRAVUJE V ROCE 2010

Městské muzeum v 
Bystřici n. P.  Vojenský 
historický ústav Praha 
a Moravské zemské 

muzeum v Brně Vás zvou 
na výstavu Osvobození 
Bystřicka v roce 1945. 
Výstava bude zahájena 

v pátek 30. dubna 2010
v 17. 00 hodin. 

Před budovou muzea 
vystoupí členové 

Klubů vojenské historie 
v dobových uniformách 
i s vojenskou technikou.

Oznamuje zápis v místě školy pro předškolní a školní děti, mládež a dospělé
ve školním roce 2010/11: v učebně HŠY  v měsíci květnu a červnu každé 

pondělí od 13.00 až 16.00 h. dále kontakt na telefon 603 827 735, 
elektronická přihláška www.yamahaskola.cz

Talentové zkoušky se nekonají, HŠY pracuje s přesvědčením, 
že „není nehudebních lidí, jsou jen nerozvinuté talenty“.

HUDEBNÍ  ŠKOLA  YAMAHA
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 50 
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Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376    Mobil: 723 521 892    Fax: 566 551 590

email: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme pro zpříjemnění aprílových dní 
malý výběr nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce 
března.
 
 Knihy pro dospělé:
Albertová Helena    Lanďák
Bělohlávek František   15 typů lidí
Cimický Jan    Soudce Ding
Cook Robin    Agonie
Duben Josef    Zvíře polidšťuje
Geise Gernot L.    Potopa ve starém Egyptě
Grisham John    Společník
Grmolec Zdeněk    Divoká bolest Viléma Mrštíka
Chudík Ladislav    Ladislav Chudík
Chytrá Magdaléna    Botanické zahrady a arboreta    
      České republiky
Klinghoffer David    Proč Židé zavrhli Ježíše
Kovářů Věra    Venkovské stavby na Morav   
      ském Horácku
Mawer Simon    Skleněný pokoj
Müllerová Adéla    Velká kniha českých pranostik
Pernes Jiří     Dějiny Československa očima    
      Dikobrazu
Rottová Jaroslava    Můj život v Indii
Říčan Pavel    Jak na šikanu
Skořepová Luba    Tajnosti herecké a historky roz   
      verné
Streichsbier Roman    Martina Sáblíková
ŠírováMotyčková K.  Naučné stezky
Templarius B.    Templáři v zemích českých králů

Knihy pro mládež:
Brezina Thomas    Případ pro Tebe a Klub Tygrů. 
Pirátský poklad
Duncan Lois    Psí zpravodaj
Francková Zuzana    Jako Popelka
Řeháčková Věra    Láska není samozřejmost
Scheffl er Ursel    Detektiv Klubko. Podvodník    
      s  růžovým hrochem

Přestože se „putování“ po  jihozápadní  Indii zúčastnila  jen 
necelá  třicítka  zájemců,  byla  přednáška  pana Vlasáka  velmi 
zdařilá a všichni zúčastnění se  těší na další příjemná setkání 
v naší knihovně.

Další letošní akcí již třetího ročníku našeho projektu s názvem 
„Knihovna otevřená všem“,  realizovaného za fi nanční podpo
ry  Ministerstva  kultury  ČR,  budou  dvě  dopolední  představení 
LISTOVÁNÍ,  určená  pro  mladší  žáky  bystřických  ZŠ.  Herci 
brněnských profesionálních divadel Lukáš Hejlík a Alan Novotný 
přiblíží dětem formou scénického čtení knihu „Ztraceni v čase“  
společně s autorkou této knihy Petrou Braunovou. Akce se usku
teční v úterý 25. 5. 2010 v městské knihovně.

Kdo  by  neznal  babický 
případ,  kdy  provokatér  na
vštívil každého, kdo byl proti 
kolektivizaci! Úderem Státní 
bezpečnosti pak byli všichni 
odklizeni,  celkem  15  mužů 
zemřelo  a  další  skončili  na 
dlouhá  léta  v  kriminálech. 
Úplně  stejný  příběh,  jen 
s  trochu  mírnějšími  důsled
ky, se odehrál v letech 1952  
1953 ve Křtěnově a Olešnici. 
Podrobně ho v knize „Oleš
nické  memento“  popisuje 
Josef Novotný.

Roli  provokatéra  tu  se
hrál  bývalý  partyzán  Josef 
Matouš, jenž si získal už za 
války  pod  přezdívkou  Bez
zubý  Pepek  jen  tu  nejhorší 
pověst. Vetřel se do 38 cha
lup  a  postřelil  v  Kunicích 
předsedu  KSČ.  Půda  tím 
byla připravena a nad ránem 
8. 2. 1953 se začalo zatýkat 
ve Křtěnově, Kunicích, Pro

OLEŠNICKÉ  MEMENTO

S Janem Vlasákem po jihozápadní Indii

setíně, Crhově a Ústupu. V této první fázi bylo zatčeno 16 občanů, později ještě další. 
Vesničané byli při výsleších biti, psychicky deptáni a ponižováni. Bylo jim vyhrožováno 
popravou. Pro zastrašení zemědělců z Boskovicka a Bystřicka byl zrežírován veřejný 
proces, který se konal ve dnech 17.   19. dubna 1953 v sokolovně v Olešnici. Devět 
zkroušených  obviněných  sledovalo,  jak  je  desátý  Josef  Matouš  všechny  usvědčoval. 
Tresty byly exemplárně vysoké. Josef Matouš a Josef Krejčí, jenž měl údajně nabádat 
ke střelbě v Kunicích,  i když u incidentu vůbec nebyl, dostali  trest smrti, Josef Janča 
doživotí, František Chudoba z Prosetína 20 roků, Alois Šafařík 19 roků, František Šafařík 
17 roků, Ladislav Toul z Ústupu 17 roků, František Huk z Crhova 10 roků, František 
Kalas z Ústupu 10  roků a Pavel Toman z Ústupu 5  roků. Navíc následovaly  skoro 
u všech vysoké pokuty, propadnutí všeho jmění a zákaz pobytu na okrese. Vystěhovat 
se musely rodiny Šafaříkovy, Jančova a Chudobova. Zbývajících osm občanů ze Křtě
nova bylo souzeno o čtyři měsíce později. 

Bezzubému Pepkovi se jeho chlebodárci odvděčili, aby proti nim nemohl nikdy pro
mluvit. Byl oběšen na Pankráci 29. 8. 1953 a těsně před ním byl popraven i nevinný 
Josef Krejčí z Kunic. 

To vše popisuje ve své knize velmi podrobně pan Josef Novotný ze Křtěnova. Bývalý 
absolvent SZTŠ v Bystřici n. P. věnoval knize pěknou řadu let ze svého života a musel 
sáhnout do vlastní peněženky. I díky panu Novotnému byla v Olešnici odhalena pamět
ní deska nevinným obětem a všichni odsouzení byli plně rehabilitováni. 

Komunistický zločin tak byl soudně prokázán. Kniha vyšla nedávno v druhém rozšíře
ném vydání. Seženete ji přímo u p. Novotného a též u autora této recenze.

Hynek Jurman

  

Zubní pohotovost v květnu 2010

Ordinační doba: 9.00  12.00 hodin
Ambulance  jednotlivých  stomatologů,  rozpis k dispozici na webových 
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pra
covní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb) 
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)

NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4, 
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

KVĚTEN 
  1.5. sobota MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172
  2.5. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár n. S.
  8.5. sobota MUDr. E. Peňázová, Vratislavovo nám. 12, N. Město n. M. 
  9.5. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín
15.5. MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Osl. 71
16.5. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Vel. Meziříčí
22.5. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80
23.5. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí
29.5. MUDr. Marcela Petrášová,  Studentská 7, Žďár n. S.
30.5. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M.
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Co pomníčků a křížků, které připo
mínají střet hajného s pytláky, najdete 
v našich lesích! Poslechněte si jeden 
příběh,  který  se  stal  ve  své  době 
námětem pro povídky do kalendářů.

V lese mezi Českými Křižánkami 
a Českou Cikánkou byl v roce 1873 
zastřelen  fořt  Gernoth.  Dopadl  zde 
pytláka, který jej smrtelně zranil, ale 
fořt ještě stačil z posledních sil zastře
lit protivníka. Tak zněla úřední verze. 
Možností je však daleko více a každá 
se poněkud liší.

Nejdříve  mi  o  události  referoval 
jeden  čtenář.  Podrobnější  okolnos
ti  uváděl  dobový  tisk.  Trošku  jinou 
verzi  našli  návštěvníci  pozoruhodné 
výstavy  v  Křižánkách  v  létě  2009 
a ještě trochu jinak je případ popsán 
přímo na místě tragédie. 

Je  chladné  odpoledne  27.  prosin
ce  2009.  Sváteční  lenošení  je  třeba 
ukončit, vyrážíme do lesů! Čeká nás 
obhlídka zámečku Karlštejn, evange
lického kostelíku ve Svratouchu, pří
jemné posezení u Hofrů na Blatinách, 
výstava obrazů ve Sněžném, ale nej
dříve ze všeho chceme hledat kámen 
nebohého fořta Gernotha. V létě nás 
s Íf upoutala jeho fotografi e na výsta
vě  v  Křižánkách,  nyní  ho  chceme 
vidět  na vlastní  oči.  Íf  řídí  a  cestou 
z  Lísku  na  Koníkov  jen  o  kousek 
míjíme Vlčí kámen. Projíždíme nád
herná místa, Odranec, Kuklík, Sněž
né, Milovy! Pak tři kilometry dlouhé 

PERLY A PERLIČKY  16  !  PERLY A PERLIČKY  16  !  PERLY A PERLIČKY  16  !  PERLY A PERLIČKY  16

SMRT  NA  BŘEHU  SVRATKY
Křižánky! Po pravici  se nám klikatí 
mladá řeka Svratka, za ní je les, lou
ka, místo smrti…

Předměstí  města  Svratky  tvoří 
Cikánka,  osada,  kam  kdysi  zajížděl 
Alois  Jirásek.  Nyní  se  tu  vyrábě
jí  hokejky  a  my  kolem  továrničky 
zahýbáme k  lesu  a parkujeme hned 
u  čističky  odpadních  vod.  Prochá
zíme  krátký  les  a  po  250  metrech 
jsme na pokraji louky Kladská. Hned 
vlevo  u  cesty  stojí  tabulka  s  textem 
a o nějakých deset metrů dále nachá
zíme na okraji louky kámen tři čtvrtě 
metru  vysoký.  Složitým  poměřová
ním,  metr  jsem  samozřejmě  zapo
mněl, stanovuji jeho míry na 73 x 45 
x 30 cm. Je to opravdu pěkný kousek 
a  nápis  na  něm  hlásá: „A  +  G  4  t. 
Sptmb. 1873. 4 ½ Uhr Na:“

Vypadá to divně, ale žádnou záha
du v  tom nehledejte. Nahoře křížek 
a vedle něj fořtovy iniciály. A. G. = 
August Gernoth. Zbytek textu určuje 
dobu skonu: 4. září (septembra) 1873 
o půl páté hodině. A cože se tady při
hodilo?  Poskládáme  ze  všech  těch 
verzí smysluplný příběh? Zkusme to.

Louka  přechází  u  břehu  Svratky 
v  les  a  právě  tam  se  potkali  4.  září 
1873 fořt a dva pytláci. Josef P. z Ka
meniček  a  vyhlášený  lovec  a  škůd
ce  lesů  Josef  Š.  z  Filipova.  Zatím 
ale ještě sedí v Cikánce v hospodě a 
hrají karty. S kým? Přece s místním 
hajným!  Zato  polesný  August  Ale
xandr  Gernoth  z  Milov  o  hospodě 
neuvažoval. Narodil se až ve Slezsku 
posledního srpna 1817, před pár dny 
tedy  oslavil  56.  narozeniny.  Obejít 
kus  lesa  ještě  hravě  zvládne!  O  půl 
čtvrté  vyrazil  na  pochůzku  a  trasu 
zvolil  kolem  Křižánek  k  Cikánce 
a Svratce. Pytláci zatím nechali karet, 
nenápadně  se  vytratili  z  hospody 
a  kolem  Fixova  mlýna  to  vzali  do 
lesa.  Několik  lidí  je  přitom  vidělo. 
Ukryté pušky si vyzvedli na kraji lesa 
a vyrazili svižným krokem k řece.

FRANTIŠEK VESELÝ (1862  – 1923)
MARIE CALMA VESELÁ (1881 – 1966)
FRANTIŠEK KOŽÍK (1909 – 1997)

Dnešní  perličky  se  týkají  bystřického  rodáka  a  za
kladatele  slávy  Luhačovic  MUDr.  Františka Veselého. 
Jejich autory máme hned dva. Jednak je to jeho druhá 
manželka Marie Calma Veselá, pěvkyně, spisovatelka a 
básnířka, autorka 11 knih. Prosadila Janáčkovu Pastor
kyni do Národního divadla, Veselý musel fi nančně zajis
tit prvních 6 představení, ale Janáček nejen nedal Calmě 

roli, ale ani je nepozval na premiéru.
Druhým autorem je spisovatel František Kožík, autor životopisných romá

nů, scénářů, dramat a rozhlasových her.
František Veselý založil v roce 1902 akciovou společnost, jež proslavila 

a zvelebila luhačovické léčivé prameny. Veselý objevil nové prameny a do 
Luhačovic soustředil význačné umělce v čele se stavitelem Dušanem Jur
kovičem či hudebním skladatelem Leošem Janáčkem, jenž tu pracoval na 
Glagolské mši. Veselý byl vlastencem a přímým člověkem. Z místa ředitele 

Texty z Vysočiny a o Vysočině
„Byl člověkem velkého formátu, kterého někteří lidé neměli rádi 

jen  proto,  že  ho  nemohli  vstrčit  do  kapsy,”  napsala  o  něm  jeho 
manželka Marie Calma.

František Kožík vydal o Veselém životopisnou knihu Kouzelník 
z vily pod lipami (1976), kde líčí Veselého odchod následovně: 

„A umínil  si,  že  se  s Luhačovicemi  rozloučí  tak,  jak  se člověk 
musí loučit s příliš velkou láskou. Že o nich nechce už slyšet. Že si 
je vytrhne ze srdce. A že se k nim už ani v myšlence nevrátí.“ 

vojenské nemocnice v Kroměříži byl propuštěn proto, že při německé hymně 
odmítl vstát a a připít německému císaři. Ani v Luhačovicích nesklidil vděk 
a musel z nich dokonce odejít. 

S M Í R Č Í   K A M E N Y  V Y J D O U   P O Č T V R T É

„Zase si jdou pro pečínku,“ utrou
sila pro sebe babka sbírající klestí.

Spletla  se,  pečínka  dnes  nebude. 
Z opačné strany se blíží polesný a s 
ním smrt. Kolem půl páté spatří pyt
láky.

„Co  tady  pohledáváte,  darebáci!“ 
spustí nebojácně a pušku drží v obou 
rukou.

Pytláci se nejdříve uleknou a před 
Gernothem couvají. Josef Š. se však 
brzy vzpamatuje a zvolá:

„Táhni  nám  z  cesty,  běž  si  po 
svém! Jestli nás nenecháš na pokoji, 
zastřelím tě!“

„Mám  taky  fl intu  a  nebojím  se 
vás,“ zapřel fořt zbraň do ramene.

„Jak  chceš,  ty  pse!“  křikl  pytlák 
a zamířil na Gernotha.

Ten byl rychlejší a zmáčkl kohou
tek.  Co  to?  Rána  nevyšla,  zbraň 
selhala!

Pytlák z Filipova nezaváhal a trefi l 
polesného  do  prsou.  Ten  však  ješ
tě  stačil vypálit náboj  z  levé hlavně 
a  trefi t  pytláka  do  boku.  Zasažený 
bezvládně padl, čelo si ještě rozrazil 
o kámen a na místě byl mrtev.

Panímáma  s  klestím  vše  mlčky 
sledovala a celá se chvěla. Druhý pyt
lák upaloval z osudného místa pryč. 
Revírník  vyšel  těžkým  krokem  na 
louku a ušel ještě asi osmdesát kroků. 
Na kopečku usedl, sundal si klobouk, 
odložil  brašnu  i  fl intu.  Na  prsou  si 
rozhrnul košili a při pohledu na zkr
vavenou hruď omdlel. A brzy skonal. 
Jeho  psi  ho  žalostně  obskakovali 
a smutně vyli.

Ženská  se  konečně  vzpamatovala 
a  utíkala  pro  lidi.  I  pro  hajného  do 
hospody!

To  už  šel  po  ráně  novoměstský 
hajný, který se také toulal nedaleko. 
Svého kolegu ještě zastihl dýchající
ho, pomoci mu však už nemohl.

Pytláka  položili  do  jedné  ze  sto
dol v Cikánce, polesného odvezli do 
Milov. Jeho kolegové předtím ozná

mili rodině smutnou zvěst.
Druhý  pytlák  byl  ještě  téhož  dne 

zatčen a odevzdán soudu v Hlinsku. 
Mezi  lidem  se  tradovalo,  že  první 
ránu dal Gernoth a pytláka zastřelil. 
Toho  prý  však  pomstil  jeho  druh. 
Zastřelil fořta a pak si vyměnil puš
ku s mrtvým pytlákem. Takto prý to 
viděla stařenka sbírající klestí. U sou
du se však nic takového neprokázalo.

Místo  fořtova  skonu  bylo  osaze
no kamenným památníkem s trochu 
záhadným nápisem. Nákladem pan
ského  lesního  úřadu  ThurnTaxisů 
v Rychmburku. Nebohý Gernoth byl 
pochován na hřbitově u evangelické
ho hřbitova ve Svratouchu. Po dlou
hých létech ho tam následovala jeho 
manželka,  ale  místo  hrobu  bylo  po 
2. světové válce zapomenuto.

Zato pohřeb pytláka Josefa Š. vešel 
tak trochu do literatury. V Kamenič
kách ho totiž pochovával P. Josef Par
dus  (18011892),    známý  jako  farář 
Kalous z Raisova románu Západ.

O  pytláckém  souboji  informoval 
Posel z Prahy dne 19.9.1873. Podle 
něj však k osudovému setkání došlo 
v  noci  3.  září  a  těla  byla  nalezena 
4. září. Že by tedy k přestřelce došlo 
o půl páté ráno? Že by v tu dobu už 
stará panímáma sbírala klestí? A tolik 
lidí  bylo  vzhůru  a  pytláky  vidělo? 
A místní hajný by hrál až skoro do půl 
páté karty s pytláky? A ti by promeš
kali nejlepší čas k lovu, tedy večer?

Ne, všechno se to muselo odehrát 
pozdě odpoledne a dokládá to vlastně 
i nápis na kameni. To „41/2 Uhr. Na:“ 
značilo  jistě  půl  páté  hodiny „nach
mittag“, tedy odpoledne.

Snadný  úlovek  nás  hřál  na  duši, 
káva u Hofrů na těle, troška pohybu 
kolem Svratky také nebyla na záva
du. A před námi ještě čeká tolik obje
vů. To víte, než vydají lesy všechny 
své poklady… 

Hynek Jurman
(nová kapitola z chystaného 4. vydání)

Veselý se však vrátil,  říkal  jsem si, když jsem kousek od jeho sochy (od 
Františka Úprky) v Luhačovicích sedal na kolo. Po 12 letech zde nastoupil 
krátce před smrtí jako obyčejný ošetřující lékař.                            připravil hj
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Dolní Rožínka četla dětem

pomínáme.
Z  knížek  Františka  Hrubína 

předčítal  bývalý  ředitel  školy 
Mgr. Václav Bělík. Po krátkém úvo
du  o  spisovatelově  dětství  pozvali 
žáci 4. a 5. třídy všechny poslucha
če  do  improvizovaného  divadelní
ho  sálu  a  předvedli  zhudebněnou 
Malou pohádku o řepě. A pak už se 
všichni zaposlouchali do příběhů o 
moudré Šahrazád a Aládínovi a jeho 
kouzelné lampě z knihy Pohádek z 
Tisíce  a  jedné  noci.  Zvláště  dívky 
zaujal doprovodný program – zdo
bily  si  připravené  šátky  ozdobný

mi plíšky a korálkami, aby si  lépe 
představily půvabný doplněk orien
tálních krasavic.

Druhý  podvečer  s  názvem 
Babičky čtou z Babičky byl nemé
ně působivý. Promítané obrazy při
blížily  atmosféru  Babiččina  údo
lí,  několik  vět  ze  života  autorky, 
ukázky z knihy Babička a pohád
ka  O  bílém  hadu  zaujaly  nejen 
všechny  děti,  ale  i  jejich  rodiče 
a prarodiče. Velmi krásný přednes 
paní  Heleny  Vařejkové  a  Marie 
Musilové byl všemi účastníky sle
dován  tak  napjatě,  že  mnozí  ani 
nedýchali.  Program  byl  doplněn 
výstavkou  různých  vydání  knihy 
Babička a soutěží o jejich nejkrás
nější  ilustrace.  Zapojilo  se  téměř 
40  hodnotitelů.  Soutěž  vyhrály 
podle  očekávání  obrázky  Adol
fa  Kašpara.  Děti  mohly  pracovat 
ve  výtvarných  dílnách.  Učily  se 
využívat tužku a rudku ke stínová
ní a napodobit tak výtvarnou tech
niku jednoho z ilustrátorů Babičky 
Vladimíra Tesaře.

Na  téma  ilustrací  k  literárním 
dílům  navazoval  i  třetí  večer  čte
ní,  v  němž  se  besedovalo  s  ilu
strátorem knih Liborem Balákem. 
Umělec  se  zaměřuje  především 

na  obrázky  života  lidí  v  pravěku, 
inspirací  se mu  stalo dílo Zdeňka 
Buriana  .Ukázky  z  vlastní  tvorby 
doplnil  zajímavým  vyprávěním 
o své práci a zodpověděl také četné 
dotazy posluchačů.

Aby večery nebyly pouze nauč
né,  nechybělo  také  malé  občerst
vení  pro  účinkující  i  posluchače, 
které obětavě připravily obyvatel
ky Domu s pečovatelskou službou 
v Dolní Rožínce.

Akce se setkala s velmi dobrým 
ohlasem. Díky zanícenosti a oběta
vosti pedagogů prožili děti i rodiče 
příjemné  podvečerní  chvíle.  Jestli 
alespoň v několika hlavičkách dětí 
a  myslích  rodičů  byla  probuzena 
touha  vnímat  a  rozvíjet  působení 
mateřského jazyka  padlo upřím
né  úsilí  všech  organizátorů  na 
úrodnou půdu.

Nezbývá  než  všem  poděkovat 
a těšit se na příští rok!

Již  potřetí  se  základní  škola 
v  Dolní  Rožínce  zapojila  do  pro
jektu  s  názvem  Bystřicko  čte 
dětem, jenž je součástí celorepub
likového  projektu  Celé  Česko  čte 
dětem.  Jeho cílem  je poukázat na 
význam  pravidelného  předčítání 
pro emocionální vývoj dětí.

V  kouzelné  atmosféře  vyčaro
vané  tlumeným  osvětlením,  hou
pacím  křeslem  a  jemnou  hudbou 
se  letos četlo z děl klasiků české 
literatury pro děti  Františka Hru
bína  a  Boženy  Němcové,  jejichž 
kulatá výročí narození si letos při

O pěkné nominaci Bystřicka mezi 
prvních pět lokalit českého kola pres
tižní mezinárodní soutěže EDEN již 
víte  z  jiného  místa  našeho  měsíční
ku  Bystřicko.  Anketa,  kterou  vypi
sujeme  tímto  článkem,  je  vyvolaná 
zmíněnou nominací a hlavně dotazy 
komise, která se přijela podívat, jak to 
na Bystřicku skutečně s podmínkami 
pro cestovní ruch vypadá. Hodnotite
le kromě krásné a různorodé krajiny, 
památek, sportovních a informačních 
zařízení  a  útulných  a  čistých  sídel 
také zajímalo, co specifi ckého může 
Bystřicko  návštěvníkům  nabídnout. 
Uvítáme,  zamyslíteli  se  také,  které 
produkty, činnosti, jídla, služby, tradi
ce pokládáte za typické pro náš, vlast
ně Váš kraj. Já sama nějaké adepty na 
výrobky, které by mohly nést ozna
čení  „typické“,  mám.  Když  to  jde, 
vozím  si  domů  věchnovský  chléb, 
který je i pro další mé kolegy v Brně 
pojmem. Neodolám koláčkům, které 
na  naše  akce  dodává  pan  Koudelka 
a  myslím  si,  že  stejně  neodolatelné 
jsou i pro další návštěvníky. Již řadu 

Co je typické pro Bystřicko?
let  stojím  o  to,  aby „Vírský  vánek“ 
měl ofi cinálního následovníka, který 
by se z Bystřicka vozil jako suvenýr. 
Začneli některé z pohostinství vařit 
„zaklechtanou“ polévku z lišek, urči
tě  přijdu  ochutnat,  jeli  tak  dobrá, 
jako  od  mojí  poličské  babičky. Ale 
vybírat tentokrát nemám já, vy jste k 
tomu určitě povolanější. 

Takže k věci: pomozte nám s pří

Anketa pro malé, větší, mladé i starší čtenáře Bystřicka

V únorovém vydání Bystřicka jsme 
Vás  informovali o vyhlášené dětské 
soutěži „Pohádkové Bystřicko“, která 
letos byla rozšířena i o část literární. 
Dětskou soutěž vypsalo Město Bys
třice  nad Pernštejnem ve  spolupráci 
s  Mikroregionem  Bystřicko  již  po 
čtvrté.  Připomínáme,  že  z  předcho
zích  ročníků  soutěže  vzniklo  logo 
projektu  „Za  zdravím  i  poznáním“, 
které  obdivovala  komise  evropské 
soutěže  EDEN,  náš  maskot  Vodo
mil, který zastřešuje všechny aktivi
ty udržitelného cestovního  ruchu na 

Bystřicku, poštovní známka Bystřic
ka a řada kreseb, z nichž některé Vás i 
návštěvníky Bystřicka budou vítat na 
panelech Bystřických zastavení.

Do  kanceláře  Mikroregionu  Bys
třicko se k termínu ukončení IV. roč
níku soutěže sešlo k velkému překva
pení poměrně hodně jak výtvarných, 
tak literárních prací. V těchto dnech 
již členové hodnotící komise posuzu
jí dětské pohádky z Bystřicka a jejich 
verdikt bude  spolu  s vyhodnocením 
výtvarné  části,  které  se  plánuje  na 
den 10. 5. 2010, součástí celkového 

Dětská soutěž „Pohádkové Bystřicko“
hodnocení  soutěže,  se  kterým  Vás 
včas seznámíme. 

Práce  dětí  jsou  velmi  krásné, 
nápadité  a  připutovaly  do  kanceláře 
ze  širokého  okolí,  nejen  z  Bystřic
ka. Květnová komise  tedy bude mít 
nelehkou úlohu všechny tyto výtvory 
dětské fantazie posoudit a zhodnotit, 
která je nejlepší. 

Všem  účastníkům  tedy  přeji,  aby 
zrovna  ta  jejich  práce  byla  oceněna 
jako nejlepší!

Blanka Slaná,
Mikroregion Bystřicko

pravou soupisu výrobků, jídel, pra
cí  a  činností, které  jsou  nebo byly 
podle  Vašeho  názoru  typické  pro 
Bystřicko,  i  těch, které  třeba už jen 
zůstaly  ve  vzpomínkách  po  Vašich 
rodičích či prarodičích! A půjdeli to, 
pomozte nám je oživit! Svoje písem
né náměty pošlete nebo předejte, pro
sím, i s bližším popisem či návodem, 
do konce května 2010 na adresu kan

celáře  Mikroregionu  Bystřicko  na 
Příční  405  v  Bystřici  nad  Pernštej
nem,  nebo  na  email:  mikroregion
bystricko@centrum.cz.  Uvedeteli 
i zpáteční adresu či telefon, spojíme 
se s Vámi, nebudeli nám něco jas
né.  Z  Vašich  odpovědí  vylosujeme 
pět, kterým slavnostně udělíme pla
ketu  „Obnovitele  tradic  Bystřicka“.                                                                                         

Eva Zamazalová



Pozvánka na VIII. ro!ník

fotbalového turnaje 

„O Pohár obce St"ítež“ 

Obec St"ítež 

Vážení sportovní p!átelé, 
dovolte nám, prosím, abychom Vás tímto pozvali na VIII. ro!ník fotbalového turnaje o Pohár 
obce St"ítež, který se uskute"ní v sobotu, dne 22.5.2009 v prostorách st!ítežského 
sportovního areálu. 

Základní údaje:
• místo konání: St!ítež 

• datum a !as zahájení: sobota, 22.5.2009, 9:00 hod. 

• max. po!et tým#: 5

• složení tým#: 6 hrá"# v poli, 1 branká! a max. 4 náhradníci 

• herní systém: pravd$podobn$ 2x12 min (podle po"tu tým#)

• startovné: 500 K!/tým

• hlavní cena: putovní Pohár obce St"ítež

• další ceny: pro vít$ze sudy piva a poháry pro t!i nejlepší, aj. 

• bližší informace: na kontaktních tel. "íslech (viz. níže!) nebo na webových 
stránkách obce St!ítež (http://www.stritez.cz).

Na níže uvedených telefonních !íslech se m#žete kdykoliv dotázat na jakékoliv informace 
spojené s turnajem. Rovn$ž bychom Vás rádi požádali, abyste si rezervovali místo pro 
sv#j tým co nejd"íve, nebo% maximální po"et tým# je stanoven. D$kujeme! 

Kontakt:
• Michal Chocholá!, tel: 724 316 399, e-mail: mch@stritez.cz

• Radek Štoura!, tel. 602 536 209, e-mail: starosta@stritez.cz

Turnaj po"ádá obec St"ítež ve spolupráci se Skupinou $EZ
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Letošní  zima  nám  sice  přines
la  mnoho  radovánek,  ale  byla  už 
přece jen dlouhá a občas nás pěkně 
potrápila. 

A proto jsme netrpělivě čekali na 
první  jarní den a rozhodli se sluníč
ku a jaru trošku pomoci. Stejně jako 

Vynášení Smrtky

loni jsme vyrobili Morenu, naučili se 
písničky a říkadla a vydali se k poto
ku.  Smrtku  jsme  slavnostně  vynesli 
a  zima  s  ní  uplavala  po  vodě.  Jaro 
tedy může přijít. Všichni už se na něj 
velice těšíme.

 ZŠ a MŠ Rožná

AKČNÍ ŠKOLA VE ZVOLI
1. Člověče, nezlob se!
ZŠ Zvole uspořádala pro své žáky, všechny děti, dospělé a přátele školy  

„Deskohraní“. V úterý 2. února 2010 se aktivně mohli  seznámit s  různými 
deskovými hrami jako např. hra inspirovaná seriálem „Byl jednou život“ nebo 
CAR, Na  plese s princeznami, TIKET TO RIDE a spousta dalších. Samozřej
mě došlo na klasickou společenskou hru „Člověče, nezlob se!“.

Děti se rychle seznámily s pravidly jednotlivých her a dle vlastního zájmu si 
je společně zahrály. Zájem dětí, jiskra v oku a souhra dětí byly pro propagátory 
her uspokojivou odměnou. 

2. Zvole četla dětem
Od 1. do 5. března 2010 proběhl v místní  škole už druhý ročník „Zvole 

čte dětem“. Pan starosta MOJMÍR STARÝ seznámil děti s pověstmi Zvole 
a okolí. Příběhy z Dětské Bible, ale  i Balady přednesl na faře ThDr. AN
TONÍN   SPORER.  Předseda družstva pan MÁLEK pak přečetl ze starých 
pohádek, ale přinesl i knihy hrůzostrašné. „Špalíček pohádek“ byl inspirací 
i bývalé členky divadla Radost KATKY RAKOVČÍKOVÉ. Přečetla i před
vedla s loutkami dětem různé pohádky a ukázala jim tak, že každý text lze 
jinak umělecky zpracovat. Dílo Pavla Šruta zaznělo v podání Mgr. IVONY 
ČERMÁKOVÉ, pedagoga literárně dramatického oboru. Společně s dětmi 
texty nejen četly, ale i pohybově ztvárňovaly.

Akce proběhla v rámci mikroregionálního projektu “Bystřicko čte dětem” za 
fi nanční podpory Fondu Vysočina, společnosti ČEZ a všech zúčastněných obcí.

Za pěkného počasí se děti z MŠ Olešínky rozloučily se zimou poslední 
březnový den na návsi v Olešínkách pásmem Vítání jara.

Divákům děti nabídly na ochutnání velikonoční mazanec.

V Olešínkách pochovali zimu

3. Dopravní soutěž
V pátek 30. dubna 2010. Sraz u školy v 6.50 hod., v 7.00 hod. odjezd na Šiklův 

mlýn (vlastními koly, ostatní zájemci si zajistí svoji dopravu).
Program: od 8. hodin do 15. hodin – dle rozpisu dopravní testy, jízda zruč-

nosti, rychlostní jízda, beseda s policií, přednáška o první pomoci.
Přihlášky starších žáků, dorostenců a dospělých přijímá vedení ZŠ Zvole na 

telefonu 777 787 587.
Všichni musí mít helmu a případně i chrániče, vybavené kolo dle předpisů, 

děti z MŠ – koloběžky, kola , tříkolky .
Občerstvení zajištěno – opékání párků, nápoje. Po ukončení rej čarodějnic!

Helena Vítová

Dne  26.  března 
2010 se žáci Základ
ní  školy  v  Rožné 
již  potřetí  úspěšně 
zúčastnili  taneční 
soutěže  ve  Žďáře 
nad Sázavou, kterou 
pořádala  SPV  Kru
cemburk.

Mladší  žáci  se 
v kategorii B  pokro
čilí    umístili  na 
3. místě. Starší  žáci 
opět  i  letos  obhájili 
vítězství  v  kategorii 
A  začátečníci. 
   Všem srdečně gra
tulujeme.   

ZŠ a MŠ Rožná

Taneční soutěž v Rožné
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ZÁHADY STARÝCH FOTOGRAFIÍ IX. –  tentokrát bez záhad

Oslavy 400. výročí povýšení Bystřice na město probíhaly celoročně. Byly zahájeny 
20. února 1980 tiskovou konferencí v Praze k vydání poštovní známky s městským 
znakem a ukončil je 15. září 1980 koncert Smetanovy Mé vlasti, hranou Filharmo
nií Brno a dirigovanou už tehdy světoznámým Liborem Peškem v nově otevřeném 
kulturním domě. Mezi tím proběhlo téměř třicet akcí, různými výstavami počínaje 
a sportovními a kulturními akcemi konče. Pro připomínku několik fotografi í (každý 
si na nich může nějakou tu záhadu najít).

Oslavy 400. výročí povýšení Bystřice na město 
v roce 1980 (fotoseriál)

III. sraz historických vozidel

Příjezd poselstva císaře Rudolfa II. s povyšovacím dekretem 10. května 1980Pernštejnští zbrojnoši

Náš první výlet
V sobotu 13. března jsme se vypravili uvítat jaro do bledulové rezervace v údo

lí Chlébského potoka. V Nedvědici u nádraží na nás čekali přátelé turisté z Víru. 
Tak se naše skupinka vydala na cestu. Počasí nebylo zrovna nejlepší, ale přece něco 
vydržíme. Bledulky teprve lezly ze sněhu, vždyť i nám na cestu občas chumelilo. 
Nad rezervací v závětří pro turisty čekala oblíbená zastávka na svačinu. Nad skalním 
útvarem Hrádky jsme se s Vírskými rozloučili. Večer je čekalo divadlo a bez nich 
by se nemohlo hrát. Tak to vzali zkratkou. My jsme pokračovali lesem do Křeptova 
a přes Křížovice do Doubravníka na oběd a vlakem domů.

Pozvánka na výlet
Jednota Orel pořádá v sobotu 15. května další turistický výlet. Sejdeme se opět 

v 6.20 na vlakovém nádraží. Odtud do Sázavy, pěšky na rozhlednu Rosíčka a přes 
restauraci v Novém Veselí do Žďáru na vlak. Trasa je asi 18 km. 

Všechny milovníky přírody zve Karel Smejkal

OZNÁMENÍ
V pondělí 12. dubna 2010 opustila naše řady 

paní Miroslava Kučerová, 
neúnavná organizátorka bystřického Orla 

a po celou dobu existence Bystřicka 

naše pravidelná dopisovatelka. 

NEZBÝVÁ NEŽ PODĚKOVAT 
ZA CELOU REDAKCI I ČTENÁŘE!

Člověk odchází, vzpomínka a dílo zůstávají! 

Redakce Bystřicka

Diváci na náměstí
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O víkendu 20.  21. 3. 2010 se v Plzni konalo M ČR ve střelbě ze vzdu
chových zbraní. Puškaři  i pistoláři se  tak utkali o co nejlepší umístění 
z  vrcholné  vzduchovkové  domácí  soutěže.  Z  prvního  dne  pistolových 
disciplín bral v mužské kategorii zlato Josef Procházka, mezi ženami pak 
kralovala stříbrná medailistka z OH v Aténách Lenka Marušková. Stře
lecký víkend pokračoval v neděli soubojem puškařů, kde i bystřický klub 
vyslal  svého  dorosteneckého  zástupce Tomáše  Smejkala.  Kategorii  do 
16ti let ovládl Jakub Novák z SSK Sezemice, Tom Smejkal fi guroval na 
nadějném 18. místě z bezmála třicítky jmen na výsledkové listině. Silný 
tým Vysočiny ve složení Sváček, Nymburský, Smejkal se posléze mohl 
radovat z titulu mistrů ČR ve družstvech. Dále v mužích vyhrál domácí 
Václav Haman a při neúčasti olympijské šampionky Kateřiny Emmons 
si ženský titul vystřílela Adéla Sýkorová. 

Týden poté pořádalo město Hanušovice Mistrovství AVZO ČR 2010 
vzduchových střeleckých disciplín. Z bystřických mladíků bral v mlad
ších  dorostencích  bronz  T.  Smejkal  stejně  jako  M.  Fiala  ve  starších 
dorostencích. Mezi muži obsadil J. Zach 7. místo.

Za SSK Jiří Zach

Dne 27. 3. 2010 se konal v Praze celostátní bodovací  turnaj v šermu. 
Z úspěšných výsledků uvádíme:
Kadetky: 1. místo: Zuzana Bukáčková, Sokol Bystřice n.P., 2. místo: Klára 
Remešová, Šerm Ostrava, 3. místo: Veronika Šikulová,  Sokol Bystřice n.P. 
a Gabriela Kolínková, Šerm Ostrava.  
Juniorky: 1. místo Zuzana Bukáčková, Sokol Bystřice n.P., 2. místo Vero
nika  Novenková,  Bohemians  Praha,  3.  místo  Kateřina  Jakubcová  Sokol 
Bystřice n.P. a Denisa Boháčková šerm Ostrava.    

Naši nejmladší šermovali 27. a 28. 3. 2010 v polské Wroclavi na mezi
národním turnaji Wratislavia. Zde se nepodařilo dosáhnout výraznějšího 
úspěchu.

Pražský turnaj mládeže

Střelci v Plzni

V sobotu 13. 3. 2010 se aerobiková skupina Petry Novákové Inkognito 
zúčastnila  taneční  soutěže  O  pohár  města  Kunštát. V  soutěži  se  spolu 
utkalo více než 30 tanečních skupin a přes 600 závodníků z celé repub
liky. Inkognito ve své kategorii získalo první místo a opět přivezlo pro 
Bystřici nad Pernštejnem zlato. Pověra o třináctce nosící smůlu se tedy 
nepotvrdila a Inkognitu naopak březnová „13“ přinesla štěstí.

Inkognito bude i nadále s nadšením a elánem reprezentovat své rodné 
město na vystoupeních a soutěžích  držte nám palce.

Za Inkognito Pavla Jakubcová – Dance Style Bystřice n.P.

Inkognito vítězně

Průměrná teplota na Zemi by se bez 
atmosféry pohybovala kolem 19 °C, 
což  by  vhodné  podmínky  pro  život 
asi  nebyly.  Naše  planeta  je  k  nám 
však mnohem přívětivější. Skleníko
vý efekt atmosféry udržuje sluncem 
ohřátý  zemský  povrh  i  během  noci 
dostatečně  teplý  a  průměrná  teplota 
na Zemi se proto pohybuje v hodno
tách okolo příznivých 15 °C. 

Ekologie  se  na  nás  valí  ze  všech 
stran a s ní i fámy, mýty a předsudky. 
Vědci tvrdí, že se klima Země mění, 
že dochází k celosvětovému oteplo
vání.  Není  předsudkem,  či  omylem 
celé armády vědců, že k nějaké změ
ně klimatu vůbec dochází? Jsou oba
vy státníků ohrožených států liché?

Dlouhodobá měření skutečně doka
zují, že teplota v posledních desetile
tích mírně narůstá, že se ledovce na 
Zemi rozpouštějí, voda teplem rozta
huje a hladina oceánů tudíž centimetr 
po  centimetru  dlouhodobě  stoupá. 

Ekologické fámy, mýty a předsudky          2. Globální změna klimatu se nás netýká?

Měření dále dokazují, že spalováním 
fosilních paliv (uhlí, ropy, plynu) člo
věk  výrazně  navyšuje  koncentraci 
oxidu uhličitého v ovzduší a tím zesi
luje skleníkový efekt atmosféry, tedy 
ovlivňuje teplotu zemského povrchu. 
O  tom  nemůže  být  pochyb,  vše  je 
naměřeno  a  podloženo  fyzikálními 
zákony. Zda je měřená teplotní změ
na současně ovlivněna také nějakým 
přirozeným  výkyvem  teploty,  to  už 
však tak jasné není.

Oteplování  nepozorují  jen  klima
tologové.  S  projevy  oteplování  se 
setkáváme i v běžném životě. Např. 
kudlanka nábožná se ještě v nedávné 
minulosti  pouze  sporadicky  vysky
tovala  v  těch  nejjižnějších  částech 
Moravy, nyní se s ní již setkáváme i na 
severním okraji Brna. Drsné podmín
ky Vysočiny se změnily natolik, že se 
zde, bohužel, mnohem lépe daří např. 
kůrovci  ničícímu  smrkové  porosty 
a  nebo  stále  nebezpečnějším  klíšťa

tům. Borelióza a klíšťová encefalitida 
se  stěhují  stále  do  vyšších  nadmoř
ských  výšek.  Výskyt  tornád  již 
zaznamenáváme  i  v  našem  mírném 
podnebném pásu střední Evropy.

O přírodu nemusíme mít obavy, ta 
si  se  změnami  podnebí  v  minulosti 
vždy poradila svojí druhovou rozma
nitostí    méně  odolný  druh  po  čase 
nahradila nějakým odolnějším. Sou
časné  měnící  se  klima  je  však  pro
blémem lidské civilizace, a  to nejen 
regionálním,  kdy  musíme  přizpůso
bovat  infrastrukturu  (stavby,  služby, 
výrobu)  novým  podmínkám,  nové
mu  počasí,  ale  především  se  jedná 
o problém globální.

Území na naší planetě jsou rozdě
lena do vlastnictví jednotlivých států, 
avšak podmínky, za kterých k dělení 
došlo, se nyní významně mění. Kli
matické  podmínky  pro  zemědělství 
se zhoršují zejména tam, kde byly již 
dříve nepříznivé (např. v nejchudších 

oblastech Afriky). Očekává se, že vli
vem stoupající hladiny oceánů bude 
řada  přímořských  oblastí  a  ostrovů 
neobyvatelná nebo prostě zmizí. 

Bylo by naivní se domnívat, že nás 
se to netýká. Díky globalizaci lidské 
společnosti  budeme  v  tom  lepším 
případě pouze muset nést tíhu pomo
ci těmto oblastem a čelit náporu tzv. 
environmentálních uprchlíků. V tom 
horším  případě  budeme  muset  čelit 
tlaku na znovurozdělení obyvatelné
ho zemského povrchu. 

A  můžeme  nějak  pomoci?  No, 
do jeskyní ke žvýkání kůží se urči
tě  nevracejme,  ale  například,  jeli 
to  možné,  dávejme  přednost  tope
ní  dřevem.  Oxid  uhličitý,  který  se 
uvolňuje při jeho spalování, rostoucí 
les  opět  zachytí.  Bystřický  projekt 
kotelny  na  biomasu  takovým  ře
šením  je.  Získává  energii,  aniž  by 
přispíval k nárůstu oxidu uhličitého 
v atmosféře.        (Pokračování příště.)

Na počest zakladatele a prvního průkopníka turistiky ve Víru Františka Šťastného.

Motto:  Nestůjte nohy, choďte horami,                               
  krajem mocného kdysi Věnavy,
  užijte přírody hýřící krásami, 
  poznejte Vír, perlu Moravy!

Výlety půjdeme v sobotu 8. května 2010 a zváni  jsou všichni, kteří  se 
chtějí na vlastní oči přesvědčit, jaké krásy přírody nám zůstávají skryty, pokud 
se za nimi sami nevypravíme. Prezentace účastníků bude  v Galerii „Na Bah
nech“ (bývalá Mateřská škola) ve Víru od 7 do 11 hodin, ukončení do 17 
hodin. Výlety se konají za každého počasí. Každý, kdo se zúčastní, jde a jede 
na vlastní nebezpečí. Rodiče plně odpovídají za své děti. Startovné je pro děti 
10 Kč a pro dospělé 20 Kč. Občerstvení  zajištěno.

Udělejte něco pro své zdraví a dobrou pohodu, poznávejte své okolí:
1. trasa  11km
Vír – Horymíra (vyhlídka)
Horymíra (vyhlídka) – Věstín – Horní les (rozhledna) nevede po značce     5km
Horní les (rozhledna) – Javorův kopec  Chlum  modrá    2km
Chlum – Klubačice (vyhlídka)    místní značení    2km
Klubačice – Vír        červená    1km
2. trasa  15km
Vír – Zubštejn (přes Pyšolec)      červená    6km
Zubštejn – Aueršperk      modrá    4km
Aueršperk – Jitřenka – Vír (podél Bystřičky) nevede po značce    5km
3. trasa  17km
Vír – Pyšolec        červená    3km
Pyšolec – Hraběcí stolek (vyhlídka) – Rovečné  nevede po značce   6km
Rovečné – Horní les (rozhledna)    červená     2km 
Horní les – Javorův kopec – Vír     modrá    6km
Trasa není vhodná pro děti a méně zdatné turisty!
4. trasa  25km
Vír – Olešnice        zelená  11km
Olešnice – Horní les (rozhledna)    červená    8km
Horní les – Javorův kopec – Vír     modrá    6km 
5. trasa  50km
Vír – Olešnice        zelená  11km
Olešnice – Horní les (rozhledna)    červená    8km
Horní les – Nyklovice       modrá    2km
Nyklovice – Bystré      nevede po značce    3km
Bystré – Sulkovec – Dalečín      zelená  12km
Dalečín – Vítochov – Karasín (rozhledna) – Vír    červená  14km

V Galerii „Na Bahnech“  je připravena výstava fotografi í Lucie Žaloudkové.
(Petr  Janďourek,  Vír  28,  tel.:  739  990  292,  email:  veronika.jandourkova@
seznam.cz)

Vírské výlety
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Zpráva o průběhu mezinárodních zkoušek ECL 
z anglického jazyka, úroveň B2

Dne  15.  2.  2010  se  na  naší  ško
le  poprvé  uskutečnily  mezinárodní 
zkoušky  ECL  z  anglického  jazyka. 
Zúčastnilo  se  jich  8  studentů  letošní 
oktávy. S  technickou přípravou  těch
to zkoušek jsme začali  již v časných 
ranních  hodinách.  Ofi ciální  začátek 
byl pak stanoven na 8h a následovaly 
jednotlivé části podle předem daného 
harmonogramu:  READING  –  čtení 
s  porozuměním, WRITING  –  psaní, 
LISTENING – poslech, SPEAKING 
–  komunikace,  ústní  část  zkoušky 
a její následné zhodnocení a zkomple
tování. Ústní část zkoušek hodnotíme  

v našem testovacím centru a další části 
se zasílají do Pésce (Maďarsko), kde 
jsou během 12 měsíců vyhodnoceny.

Dne 16. 3. jsme se dozvěděli velmi 
potěšující výsledky – z našich žáků 
uspěli všichni kromě jedné studentky, 
které bohužel unikl certifi kát o pouhé 
2 body. Každopádně máme z těchto 
výsledků velkou radost a našim stu
dentům gratulujeme!

Za zkoušející ECL certifi kátů:
M. Tučková, P. Kunovská  

(Gymnázium Bystřice n. P.), 
Z. Vašíčková 

(Univerzita Palackého Olomouc)

Poděkování  Radě města Bystřice nad Pernštejnem 
a všem partnerům projektu

Jistě jste zaregistrovali můj článek v Bystřicku ze září 2009 o zajímavé a 
hlavně účinné metodě výuky angličtiny dětí. Chtěla bych proto  informovat 
veřejnost o vývoji toho projektu, podat obraz o současném stavu kurzů, novin
kách a poděkovat všem partnerům. V  listopadu 2009 se mi podařilo oproti 
původně plánovaným cca 2 skupinkám otevřít 5 skupin angličtiny (což čítá 
současný stav 32 dětí v kurzech  1x EFI, 2x FEFAC, 1x EFAC, 1x PWW). 
V tomto projektu jsem se  setkala rovněž s kladným ohlasem ze strany rodičů, 
s podporou Města Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ Nádražní Bnp, mateřských 
školek v Bnp a místních fi rem a živnostníků (loga viz web:  tumarc.wz.cz). 
Tak tedy společnými silami vzniklo od listopadu 2009 první mini centrum HD  
na Vysočině. Děkuji proto ještě jednou všem, kteří tento projekt podpořili a 
podíleli se tudíž na jeho vzniku! Doufám v jeho další příznivý vývoj. O letních 
prázdninách budou kurzy přerušeny, ale pro děti  je připraven letní anglický 
tábor Helen Doron otevřený i dětem, které nejsou účastníky kurzů (viz web). 

Marcela Tučková

!tvrtek 27. kv"tna 2010, 17.00
KD v Byst#ici nad Pernštejnem

KONCERT ŽÁK$
HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA
p!edškolní, nástrojové obory a zp"v

!!!!!!!!

"#$%&'()!*"+%,&%!-&."+/012!

"3456789!:;<5=65!!&;>?!/@7A;!65!/;<5>@! !!!!!!
!"#$%&'#()()*+,-.*/0*12)'%3'%+%3#4!$5'.6*788*8/8*/0/!!
2)**/0.9:*;*/<.::!
&$*****=.::*;*/0.::*****/0.9:*;*/<.::*
2,****=.::*;*/0.::*
(;6A58A6B!CB7A;!#D7AEFGH!65=!*H<6IAHJ6HC!
>#?"#@+A*7=:*12)'%3'%+%3#4*$5'.6*788*8==*00<!
B$*****=.9:*;*/0.::*****/0.9:*;*/<.::*
C$*****=.9:*;*/0.::*****/0.9:*;*/8.::*

!"#$%&'() *+,$-%$.) /0/123) 4564+7$80902) /0) :-,;30%1) <+7=) >?&8+) %$) >+,$7?) +@&@.)
*+&'A8;/0)&7+/0)&9;3"A)+-),+';)BCCC)7)<+7=2)>?&8?)%$)>+,$7?)$)+-),+';)BCCD)7)EA&856F6)
%$-) G0,%H80/%02.) '-0) 2() &7=) '+%8$'8%1) 21&8+@) !-) *,+&6%F0) ,+';) BCCD) /0) !"#$%&'()
*+,$-%$) #90%02) I&+F6$F0) +"#$%&'JFK) *+,$-0%) LM.! '80,() /0) 4(,;'+;) '7$968A)
*+&'A8+7$%=K+)*+,$-0%&871@)

!"# $##
!"#$%&'#()*&+"&)$(,-+*&./0(#*&'1#"0(.



Nová prodejna 

Vinný šenk - vinotéka
Masarykovo nám. 16, 

Bystøice nad Pernštejnem.
(Nachází se v prùchodu nad Komerèní bankou.)

Zveme Vás na dobré vína s posezením ve stylovém prostøedí.
Otevøeno od 25. 1. 2010.

Pracovní doba:
Po - Pá     10.00 - 18.00 hodin

So 9.00 - 11.30 hodin

Možnost odbìru i mimo pracovní dobu, tel.: 607 630 734.
 

 

Ková!ství - záme"nictví

Ji!í Hudec, Lísek 95

návrh zdarma

605 969 770

www.kovovedekorace.cz

592 45 Lísek 
Nabízíme ková!ské a záme"nické 

práce v"etn# povrchové úpravy a 

montáže

nap!. ploty, brány, m!íže, zábradlí, 

vrata, ocelové konstrukce, 

dekora"ní p!edm#ty,...

Cenová nabídka a 
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

• Legalizace studní, posudky. Tel.: 604 486 086.
• Povedu daňovou evidenci tel.: 724 111 026.
• Koupím garáž s elektrikou v Bystřici. Tel.: 728 268 971.
• Potřebujete peníze? Jste komunikativní? Zkuste to 

s námi. Jednoduchý přivýdělek i příjem. 777 034 567
• Prodám družstevní byt 2+1 v Bystřici. KONTAKT: 

602 594 837.
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                            T vzmont@vzmont.cz,
 

el.: 566 550 424, 

Zajiš&ujeme kompletní projekty pro získání dotace 
v programu 

pro oblast vytápìní a ohøevu TUV

Zelená úsporám 

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

systémem vè. ohøevu TUV a uvedení do provozu.

www.vzmont.cz
Kontakt:

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

       - støechy na klíè
     - realizace døevostaveb

     - tesaøské, pokrývaèské, klempíøské práce
      - solární systém Bramac
      - fotovoltaická krytina Tegosolar

www.strechyrk.cz, tel.: 721 568 194, e-mail: info@strechyrk.cz
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T R U H L Á!S T V Í 
P A V E L  Z I TA

V edici „Zubří země“ právě vyšel 
soubor 12 pohlednic hradů Bys
třicka. Zakoupit je můžete v TIC 
Bystřice.  Podrobnosti  přineseme 
v příštím čísle.
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MEGAKONCERT
FINALISTŮ SOUTĚŽE
ČESKOSLOVENSKÁ SUPERSTAR
Dům Kultury Žďár nad Sázavou,
pátek 25. 6. 2010 od 18.00 hodin

cena vstupenky v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč 

předprodej:   opravy notebooků, servis a prodej 
  výpočetní techniky a elektroniky | 
  Žďár nad Sázavou, Nám. Republiky 150, tel.: 775 083 520
  Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 101, tel.: 776 469 033
  Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 53, tel.: 733 600 432

více informací na www.modredny.cz


