
Turistické informační centrum v Bystřici bude propagovat 

Mikroregion Bystřicka sloganem „Za poznáním Zubří 

země“. Proč právě Zubří země?

Už staří Keltové dali Vysočině název Gambreta hylé, tedy 

Les kozorohů či Les zubrů. Podle poznatků obchodníků, kte-

ří prošli střední Evropou, umístil tento název do míst dnešní 

Vysočiny už geograf Ptolemaios. První moravští obyvatelé 

Vysočiny pak použili název „Zubří země“ (Daněk, Přehled 

vývoje lyžování na Vysočině, 1986, s. 8), který se dochoval 

dodnes. Staří kronikáři včetně Kosmy používali označení 

„pomezní hvozd“, později „Staré hory“, „Žďárské hory“, 

„Českomoravská vysočina“ a „Vysočina“. 
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Návštěva ministra fi nancí v Bystřici nad Pernštejnem

Dotazy se týkaly např. rozpoč-
tové politiky státu, dofi nancová-
vání grantů, revitalizací bytů apod. 
I během následujícího oběda se 
našel čas na diskuzi s vedením rad-
nice o problémech našeho města.

Při návštěvě I. ZŠ TGM došlo na 
dotazy žáků a ministru Sobotkovi 
byla názorně demonstrována ože-
havá problematika této školy. Pře-
devším špatný stav obou tělocvi-
čen, nevyhovující topení, osvětlení 
i sociální zařízení. Nutné opravy si 
vyžádají značné fi nanční náklady. 
Ve škole došlo k dalšímu zajíma-
vému setkání, neboť jeden z učitelů 
má s ministrem fi nancí společné 
předky. Ministr si na památku 
odvezl fotografi i svého pradědeč-
ka, z čehož měl upřímnou radost.

Poté si ministr prohlédl naši 

kotelnu na biomasu, kde se mu 
především líbilo, že celý složitý 
proces ovládá jediný pracovník. 
I následná návštěva Městského 

Letos proběhl na brněnském 
výstavišti společně s mezinárod-
ním veletrhem cestovního ruchu 
GO už 15. ročník mezinárodního 
veletrhu turistických možnos-
tí REGIOTOUR. Poprvé se ho 
zúčastnilo i město Bystřice nad 
Pernštejnem, konkrétně pracovní-
ci nově budovaného Turistického 
informačního centra. Ve dnech 12. 
až 15. ledna 2006 prezentovali jak 
samotné město tak i mikroregi-
on Bystřicko v rámci stánku Kraj 
Vysočina.

Zájemci o návštěvu Bystřice a 
okolí si tak mohli na našem stán-
ku vyzvednout starší propagační 
materiály (cédéčka, pohlednice, 
inovované a doplněné brožury) a 
především tři druhy zcela nových 
propagačních letáků.

pokračování na str. 3

Téma měsíce: Návštěva ministra financí v Bystřici

Ministr fi nancí a 1. místopředseda vlády ČR Bohumil Sobotka strávil pondělní odpoledne 13. února 
v našem městě. Nejdříve byl přivítám starostou Ing. Karlem Pačiskou a poté neformálně pobesedoval 
s vedoucími odborů městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem. 

muzea proběhla v 
neformální poho-
dě.

M i n i s t e r s k á 
návštěva byla za-
končena besedou 
s bystřickými ob-
čany. Do malého 
sálu kulturního 
domu se jich sešla 
téměř padesátka a 
dotazů  především 
ekonomické pova-
hy padlo dost. 
Někomu se možná 
vzhledem k blíží-
cím se volbám 
zdály málo šité na 
tělo, s malým poli-
tickým podtextem.

Ministr Sobotka opouštěl večer 
Bystřici nad Pernštejnem s příjem-
nými pocity.

-HJ-

NAKRESLETE  ZUBRA
Vyhlášení soutěže na návrh maskota Zubří země

BYSTŘICE 
ÚČASTNÍKEM 

VELETRHU 
REGIONTOUR

pokračování na str. 3

Zleva místostarosta J. Vojta, ministr B. Sobotka a starosta města K. Pačiska

Ilustrace Stanislav Bělík



KULTURNÍ A SPORTOVNI AKCE

Narození
Prosinec 2005

2.12. Šárka Novotná

17.12. Lukáš Novotný

26.12. Adélka Jiránková

29.12. Josef Mazourek

Úmrtí
Leden 2006

1.1. Miroslav Juračka

13.1. Jan Mazourek

Jubilanti
Únor 2006

Josef Sláma 85 let

Josef  Křenek 85 let

Cecilie Horká 80 let

Miroslav Smetana 75 let

Magdalena Kaštánková 70 let

Zdeňka Svobodová 70 let

Březen 2006

Růžena Kolbábková 91 let

Miroslava Motyčková 75 let

Květuše Jacková 75 let

Jaroslav Šťastný 70 let

SLOVO REDAKCE

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Vážení dopisovatelé,
děkujeme za všechny vaše pří-

spěvky. Je jich však tolik, že se 
i při nejlepší vůli do našich 
novin nevejdou. Budeme je tisk-
nout postupně a prosíme příště 
o větší stručnost. 

Hynek Jurman

Město Bystřice, Mikroregion 
Bystřicko a VOŠ, SZeŠ, 

SOUO a OU Bystřice nad 
Pernštejnem

pořádají 

dne 28. února 2006 
v 10.30 hodin

slavnostní otevření 
Turistického informačního 

centra v Bystřici 
v budově Městského muzea.

Po celý den je doprovodnou 
akcí Den otevřených dveří 

Městského muzea.

POZVÁNKA

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

BŘEZEN
Datum Název akce Místo Organizátor 

 Akce Březen – měsíc internetu Knihovna Knihovna 
březen Jíchova Bystřice Muzeum Město+SFK 

4.3.2006 Ples sportovců VS KD Areál sportu,SK
4.3.2006 Halový turnaj ml.žáků ve fotbalu (9:00-13:00) Sport.hala SK By 
5.3.2006 Turnaj ve florbalu – (SC Hattrick Brno)  

9:00-17:00
Sport.hala ASK By 

8.3.2006 „O řeckých bájích a pověstech“ – pro děti VS KD KD 
8.3.2006 VČELLI - violoncellové trio MS KD KD a KPH 
9.3.2006 Beseda se spisovatelkou Petrou Hůlovou  Knih.+Gy Knih.+Gy 
10.3.2006 "Hrajeme si s češtinou" (beseda pro 4.třídu) Knihovna Knihovna 
11.3.2006 Vinařský ples VS KD KD 
11.3.2006 Turnaj ve florbalu – (ZŠ Horní Brno) 

9:00-18:00
Sport.hala ASK By 

12.3.2006 Okr.přebory mladších žáků v tenisu –
8:00-18:00

Sport.hala TK 

14.3.2006 To je ale dneska mládež – pořad pro školy VS KD KD 
14.3.2006 Setkání členů Svazu křesťanských seniorů  Orlovna Orel+SKS 
17.3.2006 Odpolední diskotéka VS KD KD 
18.3.2006 Koncert smyčcového orchestru a ZUŠ Chotěboř Havlíčkův

Brod
ZUŠ

18.3.2006 Turnaj ve florbalu (9:00-16:30) Sportovní 
hala

ASK By 

19.3.2006 "Otcové se rodí ve skříni" - divadlo Vír VS KD KD 
19.3.2006 Beseda s MUDr. Marií Svatošovou 

(zakladatelkou hospicového hnutí v naší 
republice, spisovatelkou a spolupracovnicí 
zavražděného kněze P. MUDr. Ladislava 
Kubíčka)

Orlovna Orel+farnost 

19.3.2006 Aerobic s mistry světa (Holzer, Strakoš, 
Valouch) 9:00-14:00 

Sport.hala Jitka Exlová 

21.3.2006 „Sluníčkový den“ – vítání jara ZŠ TGM ZŠ TGM 
23.3.2006 "Druhá tráva"-country kapela R. Křesťana VS KD KD 
24.3.2006 Taneční večer při svíčkách VS KD KD 
25.3.2006 Turnaj ve florbalu (9:00-16:30) Sport.hala ASK By 
26.3.2006 Zápasy mužů a dorostu v házené

10:00-14:00
Sport.hala TJ Sokol Nové 

Veselí
26.3.2006 Jarní setkání – koncert ZUŠ VS KD ZUŠ 
29.3.2006 Trio SIRIUS MS KD KD a KPH 
30.3.2006 Koncert žáků a absolventů třídy paní učitelky

Olivové – koncert ZUŠ 
MS KD ZUŠ 

30.3.2006 „Hody, hody, doprovody“ – velikonoční dílny ZŠ TGM ZŠ TGM 
31.3.2006 Kinokavárna – Pan a paní Smithovi VS KD KD 
       (změna programu vyhrazena – aktuální podoba na www.bystricenp.cz) 

VÝSTAVA V MUZEU
NEVESI - pod tímto záhadným NEVESI - pod tímto záhadným 

názvem můžete shlédnout zajíma-názvem můžete shlédnout zajíma-

vou výtvarnou výstavu mladého vou výtvarnou výstavu mladého 

bystřického výtvarníka Vladimíra bystřického výtvarníka Vladimíra 

Houdka. V prostorách Městského Houdka. V prostorách Městského 

muzea ji můžete navštívit do kon-muzea ji můžete navštívit do kon-

ce března. A Nevesi - jsou něžné ce března. A Nevesi - jsou něžné 

bytosti, věčná inspirace umělců.bytosti, věčná inspirace umělců.

Malíř Václav Jícha je svým 
životem spjat převážně s Vysočinou 
(Fryšava, Štěpánov). Narodil se 
přímo v Bystřici nad Pernštejnem. 
Proslul především jako vynikající 
akvarelista a podrobnější článek 
o něm přineseme v příštím čísle. 
Právě jméno tohoto významného 
rodáka jsme dosadili jako patrona 
do názvu výtvarné akce JÍCHOVA 
BYSTŘICE s přáním, aby vzbudila 
zájem a stala se pravidelným 
kulturním počinem našeho města.

Město Bystřice nad Pernštejnem, 
Společnost Františka Kroha a 
Městské muzeum v Bystřici tímto 
vyhlašují:

I. pro žáky a studenty škol 
Bystřicka I. ročník výtvarné soutěže 
a přehlídky „Jíchova Bystřice“, 

která se skládá: 
1. ze soutěže o maskota Zubří 

země (viz samostatný článek v 
tomto čísle NB), 

2. ze soutěže o nejlepší obrazy 
na výzdobu zasedací místnosti 
a chodeb na Městském úřadě v 
Bystřici na Příční ulici. Technika 
ani téma není určeno, formáty 
obrazů na výzdobu chodeb jsou 
A 4 a A 3, na výzdobu zasedací 
místnosti A 1. Zúčastněné školy 
uspořádají nejdříve školní kola a 
nejlepší práce (max. 10 děl z každé 
školy) postoupí do fi nále.

II. pro všechny výtvarníky 
soutěž o návrh turistického razítka, 
které bude propagovat Zubří zemi 
a ponese nápis „Za poznáním Zubří 
země“.

JÍCHOVA BYSTŘICE A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Součástí Jíchovy Bystřice bude i 

výstava obrazů výtvarníků – členů 
Společnosti Františka Kroha ve 
výstavní síni Městského muzea. 
Právě tito výtvarníci budou členy 
komise, která rozhodne o vítězi 
soutěže. Také přátelsky pobesedují 
s účastníky soutěže, poradí jim a 
zodpoví případné dotazy. Při této 
příležitosti proběhne vyhodnocení 
soutěže, nejúspěšnější tvůrci 
převezmou věcné dary a nejlepší 
obrazy budou umístěny trvale v 
budově městského úřadu. Uzávěrka 
všech disciplín soutěže je 31. 
března 2006. Všechny soutěžní 
práce směřujte na Mgr. Radka 
Vojtu, vedoucího odboru správního 
a školství.

Hynek Jurman

www.bystricenp.cz



ŘÍZKOVÉ  ZÁVODY
Dne 22. 1. 2006 proběhl v Rovném 2. ročník lyžařských „Řízkových 

závodů“. Na skvěle upravených tratích a za krásného počasí se sešlo 120 

účastníků a velký počet diváků. Touto cestou chceme poděkovat všem 

pořadatelům a také sponzorům.

Výsledky: Předškoláci - 1. místo Šaclová Patricie, 2. místo Pechová 

Anna, 3. místo Prášil Pavel. 1. - 3. třída - 1.místo Slonek Matouš, 2. místo 

Slonek Josef, 3. místo Kaša Filip. 4. -5. třída - 1. místo Šacl Jiří, 2. místo 

Štrobl Ivan, 3. místo Janíčková Michaela. 6. -9. třída - 1. místo Štrobl 

Radim, 2. místo Štrobl Luděk, 3. místo Sláma David. Dorost - 1. místo 

Štrobl Luboš ml., 2. místo Šachránek Vojtěch, 3. místo Peňáz Radim. 

Ženy - 1. místo Marečková Katka, 2. místo Pohanková Lenka, 3. místo 

Štroblová Iva. Muži - 1. místo Kabrda Josef, 2. místo Balabán Jaroslav, 

3. místo Mareček Petr

                                                                                              Adolf Ambrož 

NAKRESLETE ZUBRA

Termín Zubří země však ctili 
mnozí autoři: Emil Čermák, Vlas-
timil Bálek, Karel Daněk, Hynek 
Jurman ad. Čermák vymezuje 
Zubří zemi jako oblast mezi Žďá-
rem a Kunštátem a mezi Poličkou 
a Doubravníkem (Kronika Zubří 
země, 1979, s. 11). Bystřicko leží 
přesně uprostřed takto vymezené 
krajiny.

Zubří hlavu si dali do erbu Pern-
štejnové, kteří „Zubří zemi“ v 13. 
st. osídlili. V jejich erbovní pověsti 
vystupuje samozřejmě zubr. I něk-
teré další obce z Bystřicka mají 
ve znaku zubří hlavu (Nedvědice, 
Strážek, Čtyři Dvory, Bobrová, 
Osová Bítýška, Bohdalov), totéž 
platilo pro bývalé rychty (doub-
ravnická, štěpánovská, kozlovská, 
ujčovská, dále rychta v Rožné, 

Věžné, Nedvědici ad.). Polovinu 
zubří hlavy má ve znaku i město 
Bystřice nad Pernštejnem. Neda-
leký hrad Zubštejn se v češtině 
jmenoval „Zubří kámen“, Auer-
šperk zase „Zubří hrad“. Emil Čer-
mák vydal „Kroniku zubří země“, 
Hynek Jurman pak „Pověsti ze 
Zubří země“ a už přes dvě desítky 
knih ve své edici „Zubří země“. V 
Bystřici máme sdružení šermířů 
pod názvem „Rytíři Zubří země“, 
hokejisté mají úspěšný oddíl Byst-
řičtí Zubři. Je tedy na co navazovat 
a termín Zubří země je ideální pro 
získávání turistů. Ti se tu třeba v 
krátké budoucnosti setkají i s tako-
vými specialitami, jakými budou 
zubří guláš či zubří dech!

V této době se připravuje turis-
tické razítko s motivem zubra. 
Město Bystřice nad Pernštejnem 
dále vypisuje výtvarnou soutěž 
pro žáky všech bystřických škol 
na zhotovení maskota Zubří země, 
tedy zubra. Konkrétní motiv, způ-
sob zpracování ani použitý mate-
riál nejsou určeny a závisí jen na 
fantazii soutěžících. Uzávěrka 
soutěže je 31. března 2006. Všem 
účastníkům přejeme hodně zdaru 
a především radosti z výtvarného 
vyžití!

Hynek Jurman

pokračování ze str.1

BYSTŘICE  ÚČASTNÍKEM  VELETRHU  REGIONTOUR

Vyhlášení soutěže na návrh maskota Zubří země

ZPRÁVY Z RADNICE

První z nich - „Svratecká vodo-
hospodářská naučná stezka“ nabízí 
krásný výlet pro cyk-
listy i pěší po nově 
otevřené cyklotrase 
z Dalečína kolem 
Vírské přehrady do 
Koroužného a Švařce. 
Leták „Bystřice nad 
Pernštejnem, aktivní 
odpočinek, relaxa-
ce, sport“ je určen 
sportovně založeným 
turistům a nabízí vyži-
tí v moderní sportovní 
hale v kombinaci s 
návštěvou okolních 
lyžařských sjezdo-
vek či s cyklovýlety 
po naší Zubří zemi. 
Poslední letáček 
„Bystřice nad Pern-
štejnem, ekologické 
exkurze – dotkněte se 
budoucnosti“ nabízí 
především ekologic-
ké exkurze pro žáky 
základních a středních škol (kotel-
na na biomasu, vodní elektrárna 
ve Víru ap.). Na realizaci všech 
brožur byly využity dotace z EU.

Všechny nové propagační letáky 
vznikly v rámci grantového projek-
tu „Vysočinou za zdravím a pozná-

ním“. V nejbližší době půjde do 
tisku leták zaměřený na cyklotrasy 
i trasy pro pěší po aktraktivních 
cílech celého Bystřicka a poté i 

propagační materiály sedmnácti 
obcí regionu, které se partnersky 
podílejí na projektu „Návštěvnické 

centrum a informač-
ní systém cestovního 
ruchu Bystřicko“. 

Při prezentaci na 
Regiontouru jsme 
spolupracovali s 
VOŠ, SZeŠ, SOUO 
a OU v Bystřici nad 
Pernštejnem a propa-
govali jsme i Skiareál 
Karasín a Areál spor-
tu v Bystřici, který 
přispěl do veletržních 
soutěží svým pouka-
zem. Šťastný výherce 
se může i s doprovo-
dem vyřádit v našem 
bazénu.

Dá se očekávat, že 
na Regiontouru 2007 
bude mít Bystřice 
nad Pernštejnem co 
nabídnout. Letoš-
ní účast na veletrhu 
sponzorsky podpořilo 

pekařství Pudil Řečice.

Hynek Jurman

V lednu 2006 došlo ke sjedno-
cení cen tepla na „sídlištích I, II a 
Voldán“. Důvodem je skutečnost, 
že město Bystřice vystoupilo ze 
společnosti SATT a výměnou za 
akcie dostalo do vlastnictví i ply-
novou kotelnu na sídlišti I a na Vol-
dáně, přičemž biomasová kotelna 
na sídlišti II byla již ve vlastnic-
tví města. Došlo tedy nejenom 
ke sjednocení cen tepla v Bystři-
ci, ale také ke sjednocení celého 
tepelného hospodářství ve městě, 
neboť z těchto kotelen odebírá 
teplo takřka 65 % občanů města. 
Biomasová i plynová kotelna jsou 
navzájem  propojeny, a proto je 
možné využívat i teplo z bioma-
sy na sídlišti jedna. Došlo také ke 
snížení nákladů na správu, protože 
celé tepelné hospodářství Bystřice 
může být řízeno z jednoho místa. 
Plynová kotelna bude využívána 
pouze ve špičkách. Cena tepla tedy 
zůstala na sídlišti II stejná jako v 
roce 2005 a na sídlišti I a na Vol-
dáně teplo zlevnilo na úroveň ceny 
sídliště II a tato cena je pod cenou 
tepla vytvářeného ze zemního ply-
nu.

Josef Vojta, místostarosta

Sjednocení cen tepla 
pokračování ze str.1

Ilustrace Stanislav Bělík



Slavnostní otevření Mateřského 
centra Kopretina a Senior klubu Včela

Dne 2.2.2006 v 13.00 proběhlo za přítomnosti představitelů města, 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou, DPS a MC Kopretina slavnostní ote-
vření nově zrekonstruovaných prostor pro dva nové projekty Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou - pobočku Mateřského centra Kopretina, které 
se věnuje maminkám na mateřských dovolených a jejich dětem, a Senior 
klubu Včela, který dává bystřickým seniorům možnost smysluplně využít 

volný čas. Město 
Bystřice nad Pern-
štejnem investo-
valo do stavebních 
úprav za loňský 
rok 2005 195 000 
Kč, na provoz 
Mateřského cen-
tra vyčlenila rada 
města ze svého 
rozpočtu na rok 
2006 110 000 Kč 
a na provoz Senior 

klubu Včela dalších 110 000 Kč.
Při slavnostním otevření popřála Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní 

charity Žďár n.S., oběma novým projektům mnoho zdaru a hodně spoko-
jených klientů. Také představitelé města, zastoupeni Ing. Karlem Pačis-
kou, Bc. Josefem Vojtou, PhDr. Drahomírou Lukšovou a Ing.Věrou Van-
čovou, popřáli všem přítomným mnoho hezkých dnů strávených v těchto 
prostorách. Úvodní řeč svým příspěvkem zakončil kněz Pavel Habrovec, 
který následně požehnal novým prostorám. 

Všechny zrekonstruované místnosti odpovídají moderním trendům 
(kuchyňka, sociální zařízení, společenská místnost,…) a jsou vyzdobe-

ny výrobky z čin-
ností dětí, mami-
nek a seniorů. Při 
pohledu na tyto 
ozdoby a výrobky 
na člověka přímo 
sálala energie, kte-
rou do nich vložili 
jejich autoři. Z očí 
návštěvníků bylo 
vidět, jak se jim 
prostředí líbí a že 
má smysl takovéto 

projekty podporovat. Lidé se v takovýchto centrech mohou osobně rea-
lizovat, mnoho zkušeností získat, ale hlavně své zkušenosti předat dál. 
Na místě je také poděkování maminkám, které se podílely na přípravě 
občerstvení a technického zázemí slavnostního otevření.

Akce se všem velmi líbila a maminky s dětmi a senioři se už těší 
na další akce (přednášky, tvůrčí činnosti, besedy,…), které je v tomto 
moderním a příjemném prostředí čekají. 

I Vy jste zváni! Přijděte se podívat a vyzkoušet si něco nového.
B.Kalasová

Návrh na zklidnění silniční dopravy v katastru obce Bystřice nad Pernštejnem 
na sil. II. tř. č. 357, včetně zvýšení BESIPu

Vzhledem k současnému do-
pravně technickému stavu křižo-
vatky „u Penny Marketu“ na sil. II. 
tř. č. 357 v km 64,930 v katastru 
obce Bystřice nad Pernštejnem, 
kde je nevyhovující příčný sklon 
ve směru staničení, špatné rozhle-
dové podmínky při odbočování 
vlevo, v zimním období doprav-
ní zařízení – odrazové zrcadlo je 
zamrzlé či zamlžené. Je nezbytné, 
aby se otevřela otázka o zvýšení 
bezpečnosti všech účastníků sil-
ničního provozu v tomto úseku. 

Naše město bylo a je k bezpečnos-
ti a plynulosti silničního provozu 
vždy pozorné. Jde o otázku, co by 
bylo zapotřebí, aby se bezpečnost 
tohoto úseku zvýšila. Jsme toho 
názoru, že uvedený úsek je možné 
zlepšit výstavbou okružní křižo-
vatky, což nám potvrdili i pracov-
níci centra dopravního výzkumu 
(CDV Brno).

Obrátili jsme se na vlastníka 
této pozemní komunikace, a tím 
je Krajský úřad kraje Vysočina, 
k dosažení nápravy. Zatím jsme 

obdrželi odpověď v tom smyslu, 
že naše žádost bude předložena na 
nejbližším jednání dopravní komi-
se Rady kraje Vysočina dne 27. 1. 
2006. Jsme srozuměni s otázkou 
fi nanční spoluúčasti.

Dalším příkladem ke zvýšení 
bezpečnosti účastníků silničního 
provozu je jednání mezi městem, 
Krajským úřadem kraje Vysočina 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o 
vybudování okružních křižovatek 
na sil. I. tř. č. 19, tj. křižovatka se 
sil. II. tř. č. 357 ul. Novoměstská, 

Poličská, a křižovatka se sil. II. tř. 
388 ul. Vírská. Toto jednání bylo 
na programu 10. 1. 2006. 

Náš cíl je jasný-zvýšení bezpeč-
nosti všech účastníků na pozem-
ních komunikacích, a proto bych 
sám za sebe poprosil všechny 
osoby, které budou mít tu mož-
nost k uvedenému cíli přispět, aby 
neváhaly a k tomuto cíli přispěly 
svou pomocí.

Jiří Daniel
 vedoucí odboru dopravy a SH

Protože pomalu a jistě odchází zima a sněhovou peřinou povlečená 
krajina v Bystřici se změní na zelené pláně, rozhodli jsme se využít 
posledních dnů se sněhem a uspořádat v pořadí již druhé „HRÁTKY NA 
SNĚHU“. Vloni se hrátky staly čistě skautskou záležitostí, a tak bychom 
letos chtěli nalákat na jedny z posledních her se sněhem i ostatní děti z 
Bystřice a samozřejmě i okolí. Akce se uskuteční v neděli 12.3.2006. 
Setkání účastníků bude ve 14 hod. před skautskou klubovnou Na Lužán-
kách. 

A ptáte se, o co vlastně jde? Jedná se o zlehčenou napodobeninu Olym-
pijských her, které se letos konají v Turíně. Děti budou moci změřit své 
síly v několika disciplínách. Nejoblíbenější byl loni SJEZD NA ČEM-
KOLI. Jak již název napovídá, použít je možné úplně všechno, co jede 
z kopce. Hrnce, igelity, vlastnoručně vyrobená vozítka a další zajímavé 
stroje jsou vítány. Hodnotit se bude jednak rychlost, jednak i originalita 
stroje. Další věcičkou, již si děti mohou vyzkoušet, jsou ZÁVODY V 
BĚHU. Soutěží se na lyžích, které by si děti musely ovšem donést, a na 
sněžnicích, které na místě budou. A v neposlední řadě bude zajímavá 
STAVBA SNĚHULÁKA, na niž se mohou děti domluvit po skupinkách, 
nebo mohou stavět i jednotlivci. Loňské postavy a stavby byly zajímavé. 
Občerstvení po celou dobu akce zajištěno. A ceny pro vítěze přirozeně 
také. Děti se mají jednoduše na co těšit. Zváni jsou samozřejmě i rodiče, 
aby mohli své ratolesti povzbuzovat. Vstupné: dospělí nic, děti za polo-
vic. Pojďte si naposledy užít sněhu :-).  

Filip Koenig - Šaman

Baby club Plaváček zahájil od 9.1.2006 nový tříměsíční kurz plavání 
kojenců a batolat v bazénu sportovní 
haly Bystřice nad Pernštejnem. Tento 
kurz probíhá každé pondělí od 16.00 
(příchod čtvrt hodiny před začátkem). 
Matky s dětmi se mohou připojit k 
probíhajícímu tříměsíčnímu kurzu v 
celém jeho průběhu. Zaplavat si může 
přijít také i druhý rodič, starší souro-
zenci či prarodiče. Plaváček využívá 
přirozenou touhu děťátka plavat a 
pohybovat se ve vodě. Děti se naučí 
potápět, samostatně orientovat pod vodou, skákat a plavat bez pomůcek, 
atd. Bystřický Plaváček dále nabízí baby masáže s aromaterapií, sezná-

mení s Baby vaky (ukázka nošení 
dětí), saunování dětí, plavání handi-
capovaných dětí, rodinné pobyty s 
plaváním a bohatým programem po 
celý rok, víkendové pobyty pro ženy 
s aquaerobikem a břišním tancem, 
pobyty pro nastávající matky a mnohé 
další. Bližší informace získáte na tel.: 
604 319 638 (Kateřina Makovská) 
nebo na e-mailu aniretak@tiscali.cz a 
na webu: www.plavacek-deti.cz .

Skautské středisko KLEN informuje



Česká republika se v součas-
né době připravuje na vydávání 
nových pasů s biometrickými úda-
ji. Nejprve jen s jedním prvkem 
– digitální fotografi í obličeje, od 
1.5 2008 k nim přibude otisk prstu 
a perspektivně možná i další.

Zavedení cestovních dokladů s 
biometrickými prvky je podmín-
kou stanovenou pro všechny státy 
EU. Zavedení tohoto pasu je také 
podmínkou Spojených států ame-
rických k zavedení bezvízového 
styku s Českou republikou.

Pokusíme se, pokud možno sro-
zumitelně, „vyseparovat“ ze slo-
žitého návrhu zákona informace, 
které by vás, občany, mohly zají-
mat.

Nové pasy budou zavedeny od 
1.září 2006 s dobou platnosti 10 let. 
Stávající cestovní pasy zůstanou v 
platnosti na dobu v pasu uvedenou. 
Poplatek za nový cestovní pas by 
měl dle vládního návrhu zákona 
zůstat stejný, tedy 200,-Kč. Senát 
ovšem ve svém protinávrhu uvádí 
částku 600,-Kč, takže ještě není 
rozhodnuto.

I nadále bude možné také žádat 
o cestovní pas s krátkou dobou 
platnosti vydávaný ve zkrácené 
lhůtě (tzv. „rychlovka“ vyhotove-

ná zpravidla do 24 hodin), avšak 
s dobou platnosti 6 měsíců (nyní 
1 rok). Poplatek za tento typ ces-
tovního dokladu nedozná změn, 
tedy 600 Kč za vydání. Tento pas 
však nebude obsahovat biomet-
rické prvky, žadatel bude tedy i 
nadále potřebovat dvě fotografi e. 
Nemilou novinkou návrhu zákona 
je skutečnost, že každý občan musí 
být výlučným držitelem cestovního 
dokladu. To znamená, že již nebu-
de možné zapsat dítě do 15 let do 
pasu rodičů, ale opravdu i nejmen-
ší děti budou mít pas vlastní. U dětí 
do pěti let bude vzhledem k rych-
lejší vývojové změně obličeje plat-
nost pasu pouze 1 rok. Pas dětí od 
5 let do 15 let bude platit 5 let.

Shrneme-li již uvedené údaje, 
bude možné si do září 2006 pořídit 
tyto typy cestovních pasů. 
1. Nový pas s biometrickými prv-
ky pro občany starší 15 let
– lhůta pro vydání: do 30 dnů, doba 
platnosti: 10 let, poplatek: 200,-Kč 
(protinávrh senátu 600,-)
2. Nový pas s biometrickými 
prvky pro občana staršího 5 let 
a mladšího 15 let
– lhůta pro vydání: do 30 dnů, 
doba platnosti: 5 let, poplatek: 50,-
Kč (protinávrh senátu 100,-)

Pro vydání cestovního pasu bude třeba otisků prstů
3. Pas bez biometrických údajů 
občanům mladším 5 let
– lhůta pro vydání: do 30 dnů, doba 
platnosti: 1 rok, poplatek: 50,-Kč
4. Pas bez biometrických údajů 
(tzv. „rychlovky“, které většinou 
vyřídíte do 24 hodin)
– lhůta pro vydání: ihned (zákon 
hovoří „do 15 dnů“), doba platnos-
ti 6 měsíců, poplatek 600,-Kč.
Co tyto změny znamenají pro 
občana?
Požádat o stávající druh pasu bude 
možné nejpozději do poloviny srp-
na 2006. Poté bude do konce měsí-
ce pravděpodobně výluka praco-
višť pro podávání žádostí tak, aby 
mohl být zaveden nový systém. 
Očekává se situace, že v období 
před zavedením nových pasů bude 
zvýšená poptávka z řad lidí, kteří 
nemají rádi změny a budou chtít 
alespoň na 10 let pas bez biome-
trických prvků. Po opadnutí této 
vlny nastoupí k 1. září naopak zvý-
šené množství občanů, kteří budou 
chtít pas nový.

 O praktické stránce vydávání 
nových pasů se dočtete v příštím 
vydání Novin Bystřicka. 

Radek Vojta
odbor správní a školství

NOVÝ  STAVEBNÍ  ZÁKON  JEŠTĚ  NEPLATÍ
V posledních týdnech se v celostátních médiích několikrát objevila informace, že nový stavební zákon je 

platný od 1.1.2006 a k mnoha stavbám, ke kterým bylo dříve nutné stavební povolení, již tento doklad není 
potřebný. Tyto zprávy jsou nepravdivé. Nový stavební zákon vzniká již po mnoho let a v loňském roce se 
dokonce dostal do prvního čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Tam však bylo vzneseno mnoho 
pozměňovacích návrhů, které dosud nejsou do nového znění zapracovány, a proto nemohl být zákon postoupen 
do dalšího čtení. Z uvedeného je zřejmé, že nový stavební zákon nemůže být platný. 

Je pravda, že připravovaný zákon zjednodušuje nebo dokonce odstraňuje potřebu stavebního řízení v někte-
rých případech. O to větší je však kladen důraz na vedení předchozího řízení, tj. územního řízení. Nelze tedy 
předpokládat, že by např. výstavba rodinného domku mohla proběhnout pouze na ohlášení nebo bez jakého-
koliv povolení. 

Od 1. 1. 2006 však platí nový správní řád, na který stavební zákon velmi úzce navazuje. Je poměrně nepříjem-
né, že se nepodařilo vydat tyto zákony současně. Tím vznikla od letošního roku zcela nová situace, kdy oba dva 
zákony spolu nekorespondují. Lze předpokládat, že ještě před vydáním nového stavebního zákona bude vydána 
další novela toho stávajícího tak, aby mohla být řízení vedena podle nového správního řádu. Zatím poslední 
informace uvádí 1. 1. 2007 jako termín, od kdy by mohl nový stavební zákon platit.                Stanislav Bartoš

Chodím často na procházky, 
mám rád přírodu. Zvláště na jaře, 
když všechno kvete. Je ale zcela 
jasné, že letos, až roztaje sníh, se 
dříve než sněženky objeví pozů-
statky po dlouhé zimě. Budeme 
pořád tak rádi chodit ven? Mož-
ná v holinkách. V našem městě je 
možno spatřit nejvíce hromádek na 
cestičkách podél řeky v Lužánkách 
a v podstatě na veškerých plochách 
mezi bytovými domy.

Kdo stále nepochopil, o čem 
se píše, tak je to o psích exkre-

POPLATKY ZA ODPADY 

V ROCE 2006 BEZE ZMĚN

Výše poplatku : 450,- Kč

Splatnost poplatku :
integrované obce do 31. 3. 2006
Sídliště I do 30. 4. 2006
Sídliště II do 31. 5. 2006
ostatní části města do 30. 6. 2006

Poplatek lze uhradit buď hoto-
vě v pokladně Městského úřadu 
nebo bezhotovostně na bankovní 
účet č. 19-627751/0100 s variabil-
ním symbolem 315001337. Jako 
specifi cký symbol nezapomeňte 
uvést vaše rodné číslo.

PROVOZNÍ HODINY SBĚR-
NÉHO DVORA

     duben až září    říjen až březen

Po      6-18                  6-17

Út      6-14                  6-14

Stř     6-18                  6-16

Čt    zavřeno            zavřeno

Pá      6-19                  6-17

So      8-13                  8-13

Ne   zavřeno           zavřeno

Ve sběrném dvoře může každý 
občan města ZDARMA odložit 
veškerý odpad, který vzniká v 
jeho domácnosti. Odpad nad tento 
rámec (vznikající při jeho podnik.
činnosti, stavební suť při přestav-
bách jeho nemovitostí apod.) tu 
lze odložit také, ale za poplatek. 
Sběrný dvůr pochopitelně slouží 
i podnikatelům, těm však výlučně 
za poplatek.

Závěrem si ještě dovolíme upo-
zornit občany, že jediný ofi ciální 
sběrný dvůr na území města se 
nachází u silnice č. 19 (dříve pro-
dej plynu). Prosíme Vás, abyste 
odpad neodkládali na žádná jiná 
místa, pak se totiž nejedná o sběr 
odpadu nýbrž o tvorbu černých 
skládek.

Neztěžujme život našim 
pejskům

mentech, které je vidět po celém 
městě. Město Bystřice má jedno-
duché, a velmi účinné řešení: osadí 
nejpostiženější oblasti cedulkou 
ZÁKAZ VSTUPU SE PSY. Zdán-
livě jednoduché řešení: ale má to 
logiku?

Psi jsou němá stvoření, pro které 
je výlet ven jediná příležitost tuto 
potřebu vykonat. Máme jim to mít 
za zlé? Ani nemůžeme mít, pro-
to s nimi ven jdeme. Ale i venku 
neztrácíme povinnost uklidit po 
svém miláčkovi. Je to FRÁZE na-
psaná snad už stokrát.

Všichni ale nadáváme a budeme 
nadávat. Ale přiznejme si to, není 

lehčí kopnout na hromádku sníh - 
a je uklizeno: „To do jara shnije.“ 
Daleko účinnější, ale s větší náma-
hou je, když se ohneme a sebere-
me „to“. Sáčky bezplatně získáme 
na pokladně města, když půjdeme 
zaplatit poplatek za svého psa nebo 
ve Zverimexu na ulici Koželužské, 
když půjdeme pro krmivo.

Jsou práce, které neděláme rádi 
třeba ani ve své vlastní domácnos-
ti, ale přesto se musíme překonat, 
nutí nás vědomí, protože bychom 
ve vlastním bytě za chvíli nevy-
drželi.
Zkuste si představit, že by úklid 
po vlastním psovi neudělal nikdo z 

nás. Možná bychom v prvních jar-
ních měsících po každé procház-
ce nebo jenom po nejnutnějším 
vyvenčení umývali čtyři zaneřádě-
né, ne příliš vábně vonící do žluta 
zbarvené tlapky, neboť i když má 
každý pejsek přirozené instink-
ty, co se týká čistoty, možná by 
neměl kam šlápnout. Vzpomeňme 
si při tom třeba na děti, které si v 
létě na těchto zelených plochách 
mezi domy hrají. Zkusme se tedy 
překonat a přinést nepatrnou oběť 
za svého miláčka, když bez něj 
nemůžeme být.

Oto Lipovský
odbor fi nanční



Zima si dělá co chce

Počátkem února byl Ministerstvem životního prostředí vyhlášen dal-
ší ročník Programu péče o krajinu spolu se směrnicí pro poskytování 
fi nančních prostředků pro rok 2006. Program se snaží o nápravu mnohdy 
žalostného stavu naší krajiny a jejích přírodních složek, o zlepšení pří-
rodních podmínek, zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů, 
krajinného rázu a přirozených funkcí krajiny, o eliminaci škod způsobe-
ných technickými zásahy v minulosti.

V rámci programu jsou poskytovány fi nanční prostředky neinvestiční-
ho charakteru na realizaci těchto opatření:

A) Ochrana krajiny proti erozi. Opatření snižující ohroženost půdního 
fondu erozí a zároveň zvyšující retenční schopnosti povodí včetně 
ochrany a prevence erozních rizik. Jedná se např. o výsadby stromořa-
dí či skupin stromů bránících větrné erozi, zakládání mezí, zakládání 
travních porostů s protierozní funkcí, drobné úpravy terénu s protieroz-
ní funkcí. Výsadby musí být z domácích a stanoviště odpovídajících 
dřevin, pro tvorbu travních porostů musí být použito vhodné osivo.

B) Udržení kulturního stavu krajiny. Opatření, která vytvářejí podmínky 
pro udržení krajiny v kulturním stavu podporují uchování typického 
krajinného rázu a základních mimoprodukčních funkcí krajiny, zavá-
dějí ozdravná opatření v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech 
a přírodě blízké formy lesního a zemědělského hospodaření. Opatření 
na ochranu genofondu a také k omezování nežádoucího šíření chorob 
na dřevinách: příkladem může být kosení travních porostů a rákosin, 
likvidace křovinného a dřevinného náletu, údržba trvalých travních 
porostů šetrnou pastvou, zavádění extenzivních způsobů hospodaření, 
ošetření památných stromů a dalších významných stromů dle doporu-
čení orgánů ochrany přírody, vytváření remízků nebo trvalé zatravnění. 
Předmětem příspěvku nemohou být opatření v zemědělských a lesnic-
kých kulturách sledujících ekonomický zisk vlastníka.

C) Podpora druhové rozmanitosti: opatření na ochranu, uchování a 
obnovu přírodní rozmanitosti, podpora obnovy ustupujících populací 
původních rostlinných a živočišných druhů, jejich přirozených spo-
lečenstev a stanovišť. Mezi tyto zásahy patří např. rozrušování drnu, 
prohlubování a vytváření tůněk a umělých drobných vodních ploch, 
zvýšení přirozené druhové rozmanitosti vodních ploch, odstraňování 
konkurenčních druhů rostlin, změna druhově chudých lučních porostů 
na druhově bohaté za použití geneticky a stanovištně odpovídajícího 
osiva atd.

Žadatelem může být vlastník, nájemce, podnájemce nebo i jiný sub-
jekt, má-li pověření vlastníků či nájemců pozemků, na nichž je třeba rea-
lizovat konkrétní opatření. Žádost se předkládá nejpozději do 30. dubna 
2006 na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR – středisko Havlíčkův 
Brod. Finanční prostředky lze přiznat až do 100 % uznaných nákladů.

Finanční prostředky nelze poskytnout na realizaci opatření jejichž 
cílem je vytváření zisku, na které byly poskytnuty fi nanční prostředky 
z jiných zdrojů (Ministerstvo zemědělství, Státní fond životního prostře-
dí, krajský rozpočet…), jež jsou investičního charakteru, na něž může 
žadatel čerpat dotace z evropských fondů poskytovaných prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství nebo 
krajských úřadů, které slouží k výnosovému hospodářskému využití.

Bližší informace získáte na internetových stránkách kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz. Informace Vám poskytne také odbor životního pro-
středí Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem nebo přímo Agentura 
ochrany přírody ČR, středisko Havlíčkův Brod.

Kristýna Látalová (Odbor životního prostředí)
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem

(převzato z materiálu MŽP ČR)

Zimu v našem regionu máme 
již několik měsíců a ukazuje svoji 
nevlídnou tvář. Musíme si přiznat, 
že takovou zimu mladá genera-
ce ještě nezažila. V dobách mého 
mládí si pamatuji závěje, fujavi-
ce, uhelné prázdniny a obce 
bez přístupu. Již mnoho let 
nepamatujeme, že by sněho-
vá pokrývka vydržela od lis-
topadu po celou zimu a ještě 
jí bylo tolik.Vždyť vzpomeň-
me, jak v minulosti pořadate-
lé Zlaté lyže v polovině ledna 
zoufale sháněli sníh na nej-
kratší tratě. Po mnoho Vánoc 
přicházely děti domů zmaza-
né od všudypřítomného bláta 
a silničáři drželi služby pouze 
ze slušnosti.

Letos opravdu zimní měsí-
ce prověřují všechny. Pro-
blémy mají lidé, v lesích se 
trápí zvěř a budovy padají 
pod tíhou sněhu. Na různých 
místech republiky vázne 
doprava, nefunguje energe-
tická síť, praskají vodovody. 
U nás jsou také problémy. 
Technické služby pracují, seč jim 
síly stačí. Připomínky občanů jsou 
podnětem k další práci. Dle plá-
nu zimní údržby se domnívám, 

že průjezdnost je zabezpečována 
dobře. Odstraňování přebyteč-
ného sněhu je problém fi nanční 
a technický. Jsou vytipovávány 
lokality pro odvoz a vše je v prů-
běhu noci realizováno. Bohužel 

někteří občané i přes výzvy nejsou 
schopni zaparkovat vozidlo po čas 
odklízení mimo lokalitu. Potom 
není možné sníh odklidit. Pak 

si oni sami stěžují na omezenou 
průjezdnost. Letos jsme již něko-
likrát odváželi sněhovou nadílku 
z problémových lokalit. Jedná se 
o nákladnou záležitost, fi nanč-
ní prostředky takto vynaložené 

potom chybí při opravách komu-
nikací apod. Vždy se musí jednat 
o kompromis schůdnosti a fi nancí. 
Dalším problémem je odklízení 

sněhu ze střech. Odpovědnost za 
tuto otázku má především majitel 
nemovitosti. Je tedy na něm, zda 
tuto otázku nepodcení. Uvědomme 
si, že zima zdaleka nekončí a při-
jde doba tání. Koukejme tedy nejen 

pod nohy, ale také nad sebe 
neboť i odtud hrozí nebezpe-
čí. Musíme být připraveni na 
všechny eventuality. 

Chtěl bych vyzvat všech-
ny občany k trpělivosti 
a ohleduplnosti, neboť není 
v silách nikoho zabezpečit 
odklizení sněhu ještě před 
jeho dopadem na zem. Měs-
to dělá, co je v jeho silách 
a snaží se reagovat na připo-
mínky občanů, ale příroda 
je někdy mocnější. Žijeme 
v poměrně vysoké nadmoř-
ské výšce a tuhá zima k nám 
prostě patří, ať se nám to líbí 
nebo ne.

Přeji všem, ať se vám 
vyhne zimní zranění. Město 
k tomuto přispěje vší tech-
nikou a prostředky, neboť  
zdraví občanů je jednou 

z nejdůležitějších věcí, o které se 
vedení města stará.

             Karel Pačiska
  starosta města

Program péče o krajinu 2006



Uf. Oddychl si čtenář, když konečně prolouskal obě tiskoviny, které 
se mu minulý měsíc dostaly do poštovní schránky. Zmatení a rozčaro-
vaní… 

Jak již bylo řečeno, Město Bystřice nad Pernštejnem se společně 
s Mikroregionem Bystřicko a obcí Dalečín rozhodlo změnit vydavatele a 
vydávat noviny svoje, jak je to běžné ve většině měst republiky, např. ve 
Žďáře či Novém Městě. Noviny kvalitativně lepší (a kdo viděl obě ledno-
vá periodika, je mu jasné proč), přehlednější a světe div se, levnější. 

To by však nebyla Bystřice, která je díky bývalému vedení a nynější 
opozici opět výjimečná a baví svými intrikami široké masy. „To si může 
dovolit jen Bystřice, vydávat ofi ciální Noviny Bystřicka a mít k tomu 
ještě svůj „bulvární plátek“, usmívají se zasvěcení lidé po celé republice, 
stejně jako kdysi nad televizním vystoupením bývalého starosty vyzdvi-
hujícím nevěru ve městě či budování nekuřáckého památníku.

Marně dumáme nad tím, co je za bezmeznou oddaností vydavatele 
„Novotinek“ vůči bývalému vedení města. Snad nikdo z nás nevěří tomu, 
že někdo vydává tisk a píše pro někoho jen pro jeho hezký úsměv. Pro 
osobní prospěch a výdělek (a kdoví pro co ještě) je vydavatel schopen 
jakýchkoliv lží a polopravd. Vnímavý čtenář také již dávno zjistil (pod-
le jednostranné zaměřenosti vůči novému vedení města), že vydavatel 
Novinek je zároveň vydavatelem okresního měsíčníku Mlejn. Zruše-
nou smlouvou na Novinky přišel tedy nyní žďárský vydavatel Pokorný 
(přičteme-li ztrátu inzerentů) o bezmála 350.000,-Kč ročně. Tento fakt 
snad vysvětluje jeho posedlost. Ztrátu se mu tedy nyní snaží vynahradit 
bývalé vedení města. Naneštěstí práce v Senátu není, alespoň pro některé 
senátory, tolik vyčerpávající, a proto mají čas věnovat se spoluvydávání 
a spolufi nancování bulvárních plátků.

Na vysvětlenou čtenářům ještě zdůrazňujeme, že předešlé Novinky 
i Noviny Bystřicka vždy fi nancovalo město Bystřice a Mikroregion. Nyní 
došlo pouze ke změně designu, názvu a osoby vydavatele. Před několi-
ka lety byla provedena obdobná změna, když z Bystřického zpravodaje, 
který byl vydáván kulturním domem, přešlo město na Novinky. Rada 
města touto změnou sleduje zlepšení informovanosti občanů, aby Noviny 
Bystřicka byly zpravodajem pro občany Bystřice a jeho regionu, ve kte-
rém se občané dozvědí, co se stalo, co se chystá či kam na kulturní, spo-
lečenské a sportovní akce. Vnímavý čtenář jistě tento trend v lednovém 
vydání zaznamenal. Chtěli jsme se odpoutat od věčného handrkování 
a vzájemného napadání, které nastalo po zvolení nového vedení města na 
jaře loňského roku. 

Nevěřícně jsme tedy „zírali“ na lednové Novotinky. Tolik špíny na pár 
stránkách, témata už tolikrát probraná… Nechceme stále dokola hodno-
tit klady a zápory např. vývařovny, ale ani jiných podobných a stokrát 
přetřásaných věcí. Kdo chtěl, již si z popsaných statí úsudek udělal sám. 
Budeme-li, snad již naposled, hovořit o bystřické vývařovně (bez ohledu 
na to, jak a za kolik byl tento komplex vybudován), je nutné opakovaně 
zdůraznit, že se nové vedení snaží získat další a další strávníky z celé 
republiky. Pokud byl tento komplex již vybudován, je nutné zajistit, aby 
město a městská společnost na tomto projektu co nejméně prodělávaly, 
a pokud to bude v budoucnu možné, i vydělávaly.

Nic nového neříkající článek o vývařovně se však nedal srovnat se 
zákeřností, kterou představovalo hodnocení záměru města v oblasti odpa-
dového hospodářství, kdy hodnocení provedl člověk, který je přímým 
konkurentem města v této oblasti a u něhož jsou v případě realizace pro-
jektu ohroženy budoucí zisky.

Myslíme si také, že občané Bystřicka netouží po zprávách ze života 
města, které jsou okořeněny volebními půtkami politických stran a do 
kterých je opět zapletena komunální politika bystřické opozice a jejich 
nejvěrnějších. Zdá se tedy, že volebním trhákem politického hnutí SNK 
se tak stala kritika všeho, co současné vedení radnice právě dělá. Hodno-
cení vánočního jarmarku pouze z  hlediska počtu stánků je opět nekorekt-
ní a nestydaté. Nestydaté zejména vůči vystupujícím dětem, které měly 
připravený pěkný program a i za nepříznivého počasí dokázaly celou 
věc „ustát“. Organizátorům vánočního jarmarku nešlo o počet stánků, či 
o výdělek, neboť v předvánočním čase jsou vyzdvihovány i jiné hodnoty, 
jako například radost a úsměvy dětí, rodičů, prarodičů a všech přihlížejí-
cích. Všem dětem, ale i pedagogům patří náš dík. 

Až úsměvně pak na zasvěcené působí kritika tvorby městského roz-
počtu, který byl sestaven stejným způsobem a stejným týmem lidí jako 
v předcházejících letech. Že by panu senátorovi vadilo, že se nepotvrdil 
jeho předpoklad „porcování tučného prasátka“? Nový rozpočet je srov-
natelný s rozpočty předcházejícími, a proto byl všemi přítomnými čle-
ny zastupitelstva včetně opozice schválen. Hlasování bývalého starosty 
a místostarosty (kteří samozřejmě hlasovali proti) už ani nikoho nepře-
kvapuje, protože ti se rozhodli hlasovat za každou cenu proti všemu, 
jenom aby nové vedení nebylo lepší. Neuvědomují si však, že svojí 
uraženou ješitností škodí především městu a jeho občanům.

Dlouho jsme zvažovali, zda reagovat na „šílenosti“ v Novotinkách. 
Někteří radili ponechat tyto články bez povšimnutí, neboť každý soudný 
člověk si udělá úsudek sám.Většina lidí však dospěla k závěru, že byť je 
to nepříjemné a pro mnohé občany otravné, nelze některé články opozice 
ponechat bez reakce. Věříme, že tímto článkem opět nerozvíříme další 
kolo tahanic, které jsou pro mnohé občany „o ničem“. Jak je vidět, někte-
ří mají na takové praktiky času dost, ale my musíme pracovat.

My členové rady města bychom rádi udělali tlustou čáru za věčným 
handrkováním a pracovali ve prospěch našich občanů. Na tuto práci však 
potřebujeme alespoň trochu klidu a korektního a slušného chování ze 
strany opozice. Chování standardního pro ostatní politiky, nebo alespoň 
politiky na komunální úrovni. Chápeme, že členství v Senátu je něco víc 
a my nemůžeme soupeřit s profesionálem pohybujícím se na poli poli-
tických intrik. Ale žádáme Vás, pane, nechte nás pracovat. Věnujte se, 
prosím, zejména práci v Senátu, za kterou jste dobře placen. Zkuste psát 
o tom (když už bez psaní a publicity nemůžete být), co jste ze své sená-
torské pozice udělal pro město. A nejen pro město, vy jste byl zvolen za 
celý obvod. Teď jste se rozhodl za každou cenu škodit. 

členové rady města Bystřice nad Pernštejnem
Karel Pačiska, Josef Vojta, Aleš Ptáček, Milada Dernerová, 

Pavel Kudláček, Miroslav Novák, Antonín Tulis

Odpověď vydavateli měsíčníku „Novinky“ Jiřímu Pokornému
Od ledna 2006 dostávají občané 

našeho města do domácností kro-
mě zpravodaje Města Bystřice nad 
Pernštejnem „Noviny Bystřicka“ 
i měsíčník „Novinky“ vydávaný pa-
nem Jiřím Pokorným pro SNK, 
KDU-ČSL, ODS a některé obce 
mikroregionu.

V této souvislosti považuji za 
nutné poukázat na nekorektní a ne-
profesionální jednání vydavatele 
této tiskoviny pana Jiřího Pokor-
ného, který mě v lednu 2006 „zaú-
koloval“ zpracováním odpovědí na 
zadané otázky týkající se občan-
ských průkazů, cestovních dokladů 
a nového správního řádu, aby je 
mohl zveřejnit v tisku. Když jsem 
ho odkázala s jeho požadavky na 

pravidelné tiskové konference po-
řádané vedením města, nejenže 
v rozporu s novinářskou etikou a 
bez mého souhlasu zveřejnil na 
straně 9 této tiskoviny naši vzájem-
nou korespondenci, ale navíc ve 
svém komentáři demagogicky pod-
souvá čtenářům myšlenku, že on 
dělá vše pro informování čtenářů, 
ale „jiní“, kteří jeho plátku nepřejí, 
mu v tom brání.

Neodpustím si v této souvislos-
ti krátký komentář, který umožní 
čtenářům utvořit si vlastní názor 
na kvality tohoto „novináře“. V ro-
ce 2005 vydával pan Jiří Pokorný 
„Novinky“ ještě pro Město Bystřice 
nad Pernštejnem. Na základě infor-
mací poskytnutých zaměstnanci

městského úřadu zveřejnil v led-
novém čísle 1/2005 na straně 12 
obsáhlý článek s názvem „Jak je 
to s výměnou občanských průka-
zů a pasů, nové správní poplatky“, 
ve kterém byly poskytnuty obča-
nům podrobné informace o době 
platnosti a výměně různých typů 
občanských průkazů. V čísle 9 vy-
daném v září 2005 byly panem 
Jiřím Pokorným zveřejněny na 
základě podkladů od zaměstnanců 
MěÚ na straně 12 obdobné roz-
sáhlé informace týkající se občan-
ských průkazů.

Pokud by tedy smyslem a cílem 
práce pana Jiřího Pokorného byla 
snaha přinést občanům informace a 
pokud by nad touto snahou nepře-

vládl postoj „ublíženého vydava-
tele“, kterému Město Bystřice nad 
Pernštejnem vypovědělo smlouvu 
na vydávání novin, stačilo jen leh-
ce zalistovat vlastními novinami 
vydávanými v roce 2005 a tyto 
informace přetisknout do zmiňova-
ného lednového čísla z roku 2006. 

Jen tak mimochodem zmiňuji, 
že pan Jiří Pokorný se dosud neob-
jevil na žádné tiskové konferenci, 
kde mohl bez problémů a hlasité 
publicity získat pro své čtenáře 
požadované informace. Není jistě 
třeba zdůrazňovat, že za obsah tis-
koviny odpovídá vydavatel a niko-
liv zdroje, od kterých se vydavatel 
pokouší informace získat.

Tajemnice MěÚ 
Eva Špatková

Nezvládl odchod, tak alespoň škodí

CO MY NA TO



                                                                                             

ZDRAVOTNICTVÍ

Přímé telefonní číslo je 566 688 xxx, kde xxx je číslo klapky:

211 – spojovatelka
246 – ředitel
219 – pohotovost

215 – MUDr. Indruchová Anna – obvodní lékař
216 – MUDr. Sáblík Oldřich – obvodní lékař
217 – MUDr. Ptáček Aleš – obvodní lékař
226 – MUDr. Trávníček Tomáš – obvodní lékař
247 – MUDr. Kudláček Pavel – obvodní lékař

258 – MUDr. Sáblíková Miluše – dětský lékař
259 – MUDr. Dernerová Milada – dětský lékař
260 – MUDr. Kroupová Marie – dětský lékař
261 – MUDr. Kozár Ján – dětský lékař

210 – biochemická laboratoř

213 – MUDr. Hradecký Jan, MUDr. Tonar František – chirurgie
213 – MUDr. Kutal Miloš – urologie
220 – MUDr. Prudký Miroslav – ortopedie

221 – RTG

222 – MUDr. Holek Martin – ušní, nosní, krční
222 – MUDr. Macháčková Zdeňka – oční
230 – MUDr. Šatný Patrik – psychiatrie
230 – MUDr. Vacovský Pavel – dětská kardiologie
230 – MUDr. Lukášek Jaroslav – kardiologie pro dospělé 
230 – MUDr. Pavlosková Eva – rehabilitace

233 – MUDr. Dvořáčková Marie – kožní
237 – MUDr. Bačkovská Markéta – revmatologie
237 – MUDr. Svobodová Renata – alergologie pro dospělé
237 – MUDr. Ježová Zdeňka – dětská alergologie
238 – MUDr. Kujal Pavel – gynekologie
248 – MUDr. Martínek Petr – neurologie

566 550 031 – MUDr. Pavel Lukša – interna a diabetologie

254 – rehabilitace

249 – PhDr. Dvořák Josef, Mgr. Pavlíková Olga – logopedie 

232 – MUDr. Čumplová Olga – zubní lékař
234 – MUDr. Vránová Milena – zubní lékař
235 – MUDr. Borek Dušan – zubní lékař

227 – občanská poradna
241 – optika
257 – VZP

Další lékaři mimo polikliniku:

566 552 332 – MUDr. Rostislav Kozák, MUDr. Marie Kozáková  
                      – zubní lékaři
566 575 210 – MUDr. Andrea Stalmachová – zubní lékař
566 574 211 – MUDr. Eva Daňková – zubní lékař

Lékárny: 

566 688 244 – lékárna Arnica 
566 551 039 – lékárna U Kapličky
566 552 474 – lékárna U Sv. Vavřince

Telefonní seznam 
lékařů

(aktualizované ordinační hodiny na www.bystricenp.cz)

 4.3.2006  MUDr. Věra Prášková, Dolní Rožínka
                 MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Vel. Bíteš

 5.3.2006  MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko
                 MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172

11.3.2006 MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
                 MUDr. Stanislav Voborný, Osová Bitýška 130

12.3.2006 MUDr. Monika Přikrylová, Studentská 7, Žďár n.S.
                 MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí

18.3.2006 MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí
                 MUDr. Marie Kulková, Strážek 80

19.3.2006 MUDr. Eva Daňková, Rovečné 176
                 MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí

25.3.2006 MUDr. Zdeňka Janoušková, Záviškova 1, Velké Meziříčí
                 MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

26.3.2006 MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice
                 MUDr. Vladimíra Jelíková, Tyršova 223, Velká Bíteš

(orientační informace – možno ověřit na tel.č. 566 688 219)

Zubní pohotovost k březnu 2006

Pečovatelská služba 
Bystřice nad Pernštejnem
Hornická 643 (DPS)
Bystřice n.P.
Tel.: 566 551 766, 566 552 437

Senior klub VČELA
Hornická 643 (DPS),
Bystřice n.P.
Tel.: 566 551 766

Mateřské centrum KOPRETINA
Hornická 643 (DPS)
Bystřice n.P.
Tel.: 724 752 913

D-Stop (Centrum prevence)
Masarykovo nám. 299
Bystřice n.P.
Tel.: 566 550 128, 777 755 659

Občanská poradna Bystřice n.P. 
Zahradní 580 
Tel.: 566 688 227
Provozní doba:
Út 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Čt 8:30 – 12:00 12:30 – 16:00

Centrum služeb pro zdravotně 
postižené 
Poliklinika Bystřice n.P.
Zahradní 580
Tel.: 566 688 227
První středa v měsíci 8:00 – 11:00
Ostatní dny tel.: 566 625 703 
(Centrum Žďár nad Sázavou)

Centrum služeb pro tělesně 
postižené
Hornická 643 (DPS)
Po  a  Pá  7:00 – 12:00

Dům s pečovatelskou službou 
Dolní Rožínka
Tel.: 566 567 408

Seznam sociálních služeb Bystřice  n.P. a okolí

Domov důchodců Mitrov
Tel.: 566 591 813

Pečovatelská služba Vír
Tel.: 566 575 121 (obecní úřad)

Klub v 9 
(Klub pro podporu dušev. zdraví)
Okružní 1
Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 293 319, 777 755 469, 
777 756 409, 777 756 410

Spektrum – kontaktní centrum
Žižkova 8
Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 620 098

Psychocentrum – manželská a 
rodinná poradna kraje Vysočina
Horní 22
Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 621 404
(nutno se objednat)
Po – St  7:00 – 17:00
Út – Čt  7:00 – 15:00
Pá  7:00 – 14:00

Centrum Zdislava – stacionář
Radnická 350
Nové Město na Moravě
Tel.: 566 615 194

Azylový dům pro matky s dětmi
Jiřího z Poděbrad 15
Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 620 008

Azylový dům pro muže
Brodská 33
Žďár nad Sázavou
Tel: 566 624 720



Jak probíhala rekonstrukce městského muzea

P
rastará budova muzea, 
dříve radnice, nese číslo 
popisné jedna. Proč vlast-

ně došlo k její rekonstrukci?
Jedná se o stavebně nejzajímavěj-

ší objekt v Bystřici a jeho stavební 
očista je logickým důsledkem sna-
hy o zkrášlení města. Většina 20. 
století se projevila negativně na 

stavební podobě budovy. Vznikly 
zde nevhodné příčky i průrazy zdí 
a vyvrcholením těchto hrůz byla 
přístavba městských veřejných 
záchodků, snad v pověstné akci 

„Z“. To vše výrazně degradovalo 
bystřickou stavební památku číslo 
jedna.

Jak a kdy začaly vlastní práce?

Na podzim 2002 provedl Jaro-
slav Sadílek stavebně historic-
ký průzkum, při němž se zjistila 
původní podoba budovy. K cel-
kové rekonstrukci přispěl i nález 
staršího plánu budovy z počátku 
19. století. V roce 2003 jsme zís-
kali ze státního rozpočtu 4 miliony 
korun. V první etapě rekonstrukce 
byl po 160 letech na budovu navrá-
cen mansardový krov. Nová půda 
od té doby slouží k výstavním 
účelům. Ve druhé etapě dostalo 
muzeum v roce 2004 novou čelní 
fasádu a práce byla korunována 
znovuotevřením původního vcho-
du do radniční budovy. Konečně 
byly odstraněny veřejné záchodky, 
nevhodně přilepené k budově a 
nově byl v zadním traktu vybudo-
ván D-STOP

A co třetí etapa v roce 2005?
Ta se zaměřila na rekonstrukci 

interiéru. Provedly se nové rozvo-
dy elektřiny, podlahové vytápění, 
vybouraly se nevhodné příčky a 
především došlo k odkrytí posled-
ního sklepního prostoru pod budo-
vou. Součástí rekonstrukce bylo 
vybudování turistického informač-
ního centra.

Ani v roce 2006 na nás státní 
rozpočet nezapomněl a vyčlenil 
nám pět milionů korun. Za tyto 
peníze bude vybudována nová 
budova v zadním traktu. Díky ní 
získáme bezbariérový přístup do 
všech poschodí. 

Na co především pozveš náv-
štěvníky v tomto roce 2006?

Zájeci  se mohou těšit na tradiční 
výstavy a také na zrekonstruované 
stálé expozice. Například v březnu 
prezentujeme výtvarníky ze Spo-
lečnosti Františka Kroha v rámci 
výtvarné akce „Jíchova Bystřice“ a 
v květnu proběhne už třetí díl oblí-
bené výstavy mladých výtvarníků 
„Poprvé spolu“. Chystáme autor-
ské výstavy Leoše Bočka, Vládi 
Houdka a především celostátní 
výstavu „Dívčí sen“. A samozřej-
mě dlouho avizované expozice 
„Geologický vývoj Bystřicka“ a 
unikátní „Havírnu“. Na závěr bych 
rád připomenul, že veškeré opravy 
muzea jsou realizovány z rozpočtu 
státu, tj. nezatěžují městský rozpo-
čet.

Takže zbývá popřát hodně zdaru!

          ptal se Hynek Jurman

BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - II.

Veselá kopa býval pan Josef Pavelka (1912-1992), jehož jsme před-
stavili v minulém čísle Novin Bystřicka. Účastnil se nejen veřejného 
života v samotné Bystřici nad Pernštejnem, ale nechyběl ani na kul-
turních akcích v širším okolí, kde dával k dobru různé veselé historky. 
Zaznamenal však nejen pověsti a 
humor, ale i zajímavé vlastivědné 
a literární drobnosti. Například o 
koketní krasavici z Vysočiny Anně 
Pokorné, jež pobláznila i příte-
le Boženy Němcové Bendla, či o 
pobytu Aloise Jiráska v Moravské 
Cikánce, kde také sbíral inspiraci k 
Lucerně. A mnohé a mnohé další.

Dnes přinášíme další příspěvek 
z pozůstalosti  Josefa Pavelky.

I na něj lze ostatně vztáhnout 
slova, která si sám zapsal o Fran-
tišku Kuncovi z Březin:

„Milé vzpomínky nezasypal 
popel času. Žijí a v nich žije i on… 
Nejkrásnější pomník vytvořila mu 
srdce těch, kteří ho měli rádi a kte-
ré on měl rád.“

PROČ JE BYSTŘICE PRO-
KLETÁ

Když se občas něco v Bystřici 
nad Pernštejnem nepodaří, což se 
samozřejmě přihodí i v jiných městech a obcích, nechají se starší lidé 
slyšet:

„To Pomeziánovo prokletí funguje!“
Kde se tohle rčení vzalo? Ve 2. polovině 18. století byl v Bystřici fará-

řem František Pomezián. Pocházel snad ze šlechtického rodu, nechtěl se 

podrobovat vrchnostenským nařízením, ba ani k vizitaci nezval vrchnost. 
Ta mu nejvíc zazlívala, že oddává snoubence bez jejího povolení a tím je 
osvobozuje z poddanství.

Tento svérázný farář měl ovečku, která jej doprovázela i do kostela a 
při bohoslužbě klidně ležela za oltářem.

O kostel měl Pomezián velké zásluhy a většinou na vlastní náklady 
jej vybavil barokním mobiliářem. 
Dvacet let poctivě pracoval pro 
blaho farnosti, ale spory s vrchností 
zapříčinily, že jednoho dne předjel 
před bystřickou faru uzavřený čer-
ný kočár, Pomezián do něj musel 
usednout a nechat se odvézt až do 
Olomouce. Nad Bystřicí si však 
nechal zastavit u Zeleného kříž-
ku, naposledy pohlédl na město, v 
němž strávil nejlepších dvacet let 
svého života, zahrozil mu a zvolal:

„Budiž prokleto, nevděčné hníz-
do, kde nikdy nic pořádného neby-
lo a kde se také nikdy nic nepoda-
ří!“

Vskočil do kočáru, v Olomouci 
odsloužil mši svatou, před oltářem 
se pak svalil a zemřel. Na bystřic-
ké faře zůstal jeho obraz v rokoko-
vém obleku, vzácná sbírka zbraní 
s ozdobným kováním se však ztra-
tila.

Od té doby, kdykoliv se něco v 
Bystřici nepovede nebo přijde na 

město neštěstí, vždy se ty neblahé události spojují právě s Pomeziánovou 
kletbou.

/sebral a zapsal Josef Pavelka, upravil v roce 2006 Hynek Jurman, 
ilustrace František Tržil, člen Společnosti Františka Kroha/

Rozhovor s PhDr. Vladimírem Cisárem

JOSEF PAVELKA JEŠTĚ JEDNOU

RŮZNÉ

Hynek Jurman



                                                                                             

Z činnosti knihovny za rok 2005
1) Městská knihovna je organizační složkou města Bystřice nad Pernštejnem s jednou pobočkou - 

MLK Rovné. Počítačová síť knihovny je tvořena 13 počítači, z toho 7 slouží pro uživatele (4 jsou 
připojeny na internet). Knihovna poskytuje data do Souborného katalogu systému LANius. Od 
března bude mít knihovna vlastní nové webové stránky. Zatím lze informace o knihovně najít na 
stránkách města www.bystricenp.cz .

2) Nárůst výpůjček v roce 2005 činil z celkového počtu výpůjček 6.019 svazků. Velký nárůst 
byl zaznamenán v oddělení pro dospělé 8.049 svazků, naopak v dětském oddělení došlo 
k poklesu. Periodik bylo půjčeno o 1.713 svazků více než v r. 2004, rovněž AV medií se půjčilo 
více o 1400 kusů. Celkem registrovaných čtenářů bylo 1572. Počet výpůjček na 1 obyvatele 
činí: 19,3 svazků. Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře je 110 svazků. Zájem o služby 
MVS byl větší o 24 požadavků, celkem bylo vypůjčeno 746 svazků. Internet využilo v roce 
2005 3305 uživatelů.

3) Na úseku kulturně výchovné činnosti byly kromě 80 pravidelných besed a knihovnických lekcí 
připraveny 2 meziškolní vědomostní soutěže, kterých se zúčastnili i žáci ZŠ Dolní Rožínka 

 - pro 4. třídy „Co všechno musí udělat jaro“,
 - pro 7. třídy „Co nevím, vyhledám“ (obou soutěží se celkem zúčastnilo 60 soutěžících).

Dále se konala literární soutěž: S kým bych se chtěl/a/ setkat s veřejným vyhodnocením 
a předčítáním vítězných prací.V Týdnu knihoven proběhla veřejná anketa „O největšího Čecha 
Bystřicka“ a soutěž pro mládež „Přejeme Večerníčkovi k narozeninám“. Pro veřejnost se usku-
tečnila beseda s panem J Kreibichem: O Babičkách a třetí prezentace žáků ekologického krouž-
ku ZŠ Nádražní Expedice Panonia o cestě do národních parků Maďarska a Chorvatska.

4) K 31. 12. 2005 vykazuje knihovna 36.530 knihovních jednotek (+MLK Rovné) a pouze měst-
ská knihovna 34 119 knihovních jednotek. Přírůstek za r. 2005 je 1.708 knihovních jednotek. 
Knihovna zajišťuje nákup a distribuci knih i časopisů pro 4 místní knihovny (Lísek, Písečné, 
Prosetín, Ubušínek) a pobočku Rovné. Vedle činnosti spojené s knihovnickými službami se 
knihovna starala i o provoz informačního centra. Poskytla informace o turistických možnostech 
více než 450 návštěvníkům a prodala propagační materiály za 17.000 Kč. Přestože naše pod-
mínky IC neodpovídají moderně vybaveným centrům, odcházeli návštěvníci velmi spokojeni.

DUNA  NESPÍ  ZIMNÍM  SPÁNKEM!
Sice „mrzne až praští“, ale v přípravě 

výstavní sezóny galerie DUNA TRI jsou pořa-
datelé myšlenkami ve sluncem prozářených 
měsících jara a léta. Po zdařilé sezóně 2005, 
kdy se v našem městě propojily vysoké školy 
ze Zlína /Univer.Tomáše Bati, reprezentovaná 
povrchy a objekty Veroniky Mořkovské/ a z 
Prahy /VŠUP, zastoupená čerstvým absolven-
tem malby Martinem Čadou/, se DUNA v roce 
06 chystá k „výbuchu“ oslav své UŽ! pětileté 
existence. 

Retrospektivní setkání všech, kteří vystavo-
vali a věřili v možnost oslovit nás občany laiky 
i jinak ,něž jen „krajinkama“ se za velké podpo-
ry ředitele Městského muzea, pana Vlada Cisá-
ra, může uskutečnit v úžasném prostoru půdy 
muzea. Poděkování patří i velkému příznivci 

Pestrý život cyklotrempa je název jedné z knih 
cestovatele Jana Vlasáka, který 31. ledna 2006 
navštívil naši knihovnu, aby se s námi podělil 
o zážitky ze svých cest. Neformálním a velice 
poutavým výkladem doprovázeným diapozitivy 
seznámil posluchače s životem v Albánii a Černé 
Hoře. Beseda se velice líbila a všech téměř 40 
účastníků se bude těšit na další „cestování“ tře-
ba do Mexika nebo severských zemí či do Indie. 
Mimo již zmíněné knihy napsal ještě cestopis Ze 
života cyklotrempa a Vandry s Bi/ej/kem.

V měsíci lednu bylo zaevidováno 88 nových 
knih a našim čtenářům nabízíme tento výběr:

Knihy pro dospělé:
Higgins Jack Černý baron
Fischl Viktor Pátá čtvrť
Hůlová Petra Cirkus Les Mémoires
Zábranová Jiřina Ohlédnutí
Körner Vladimír Krev zmizelého
Macholdová Tať. Batikujeme a malujeme 
 na textil
Poe Edgar Alan The Pit and the Pendulum
Mikuláštík Milan Komunikační dovednosti  
 v praxi
Eberhard Volfram Lexikon čínských symbolů
Beresnevičiute- Litva
Nosálová H.
Lukáčová M. Malba na hedvábí
Foret Miroslav Marketing-základy a principy
Chvojková Marie Pozdě
Soukup Roman Škola digitální fotografi e
Cornwell Patricia Moucha
Větvička Václav Něco pro zahřátí duše
Saillo Warda Pláč v poušti
Goldberg Leonard Virus
Vrba Jan Soumrak Hadlasuc rodu
Malý Karel Dějiny českého a 
 slovenského práva
Shapiro Harry Drogy
 Zákony 2006
Prekop Jirina Jak být dobrým rodičem
Bloch Robert Vlak do pekla a jiné  povídky

Knihy pro mládež:
Sonnenblick J. Bubny, holky & nebezpečný  
 koláč
Plachá Eva Dárky z drátků
Boehme Julia Týna a Pony

Dne 4. února 2006 se uskutečnil v KD Bystřice nad Pernštejnem tradiční zemědělský ples - 
největší ples bystřické plesové sezóny. Je organizován vždy první sobotu v únoru, tentokrát již v 
pořadí padesátý druhý. Nesjeli se na něj pouze absolventi zemědělské školy, ale spousta příznivců 
a fandů jak plesu, tak i samozřejmě celé školy, která má v našem městě dlouholetou tradici. 

Pořadatelé připravili pro náročné publikum čtyři vystoupení studentů školy, zaměstnanců a dal-
ších jejich příznivců. Ples byl zahájen úderem dvacáté hodiny lidovou polkou v horáckých krojích 
v choreografi i Ing. Evy Bačovské. O hodinu později vystoupily roztleskávačky Crazy Banditos pod 
vedením kapitánky Petry Nunvářové na hudbu skupiny HOT BANDITOS. V pořadí třetí vystou-
pila skupina aerobiku pod vedením Ing. Ivy Slámové a závěr patřil CLOUSEOVÝM HOLKÁM 
paní Petry Novákové a jejich růžovému MIXAEROBIKU. Veškerá vystoupení byla sledována s 
obdivem a velkým nadšením, za kterým stálo mnoho hodin příprav, nácviku a zkoušek.

Příznivci plesové tomboly rovněž nepřišli zkrátka. Ve 23:15 byly losovány hlavní ceny. Jako 
každoročně nechyběly vepřové půlky, jehně, prase na roštu, selata, krůty, uzená kýta, kůzle, nadí-
vané sele … Pro ty, kteří dále zkoušeli štěstí, byla o půlnoci připravena supertombola, v níž mohli 
získat poukaz na pobytový zájezd do Chorvatska, čalouněnou válendu, úhlovou brusku, bukový 
prádelník…

K tanci i poslechu hrála pro příznivce dechové hudby Koroužanka a pro ty, kteří mají rádi 
moderní žánr, skupina Pikardi. Obě kapely hrály neúnavně až do časných ranních hodin a stále 
měly komu. To svědčí o tom, že i v roce 2006 se ples opět vydařil. Proto bych chtěl všem, kdo se 
na této akci podíleli, ze srdce poděkovat. Miroslav Novák, zástupce ředitele

52. Zemědělský ples  (Přišli nejen absolventi...)

projektu panu Leoši Bočkovi, bez jehož tech-
nických připomínek by studenti byli bezradní.
Co vás dál čeká a nemine? Dívčí sen! Projekt 
o několika částech, 10 žen: malířky a sochař-
ky. Slovo „SEN“ je možná v koncepci projektu 
klíčovější než slovo „dívčí“. „Sen je nejen něco 
fantaskního, ale je to také nějaká vize lepší 
budoucnosti, lepšího stavu věcí.“, říká Barbora 
Lungová, jedna z účastnic připravované výsta-
vy. Pro zdařilý průběh a úspěch sezóny 06, je 
nezbytné nejen nadšení realizačního týmu, ale 
i podpora kulturní komise a fi nanční spoluú-
čast města Bystřice n.P. 

Zachovejte nám přízeň! Médium malby a 
sochy přichází!!

Zdeněk Musil

Pestrý život cyklotrempa

–  Březen –měsíc internetu
–  setkání se spisovatelkou Petrou Hůlovou, autor-

kou knih Paměť mojí babičce, Přes matný sklo, 
Cirkus Les Memoires, 9. 3. 2006 v 10 hodin 
v aule Gymnazia (zveme studenty a širokou 
čtenářskou veřejnost)

– 10. 3. beseda pro žáky 4. tříd ZŠ v knihovně
– Hrajeme si s češtinou (přísloví, rčení, hádanky)
– v týdnu od 13.  3. – 17. 3. proběhne čtenář-

ská amnestie (prominutí poplatků za upomínky 
a přihlášky), pro uživatele internetu bude 30 
minut zdarma (pro čtenáře dětského oddělení 
již od 1. 3. 2006)

– Máte chuť něco napsat nebo namalovat?
Vyhlašujeme pro všechny literární a výtvar-

nou soutěž Moje oblíbené zvířátko. Soutěžní 
práce odevzdejte do 31. března 2006 v městské 
knihovně.

KULTURA, KNIHOVNA



Sobota 4. března – prostory KD – 20.00 hodin

V. PLES SPORTOVCŮ
Hudba PICARDI, Taneční vystoupení v průbě-
hu večera - bohatá tombola.
Předprodej od 15. 2. ve Sportovní hale.
Pořádá Areál sportu.
Vstupné: 100,- Kč.

Středa 8. března –  sál KD – 8.30 a 10.00 h.

DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
O ŘECKÝCH BÁJÍCH A POVĚSTECH
Hrají a zpívají Eva Hrušková a Jan Přeučil.
Prvotní informace zábavnou formou o staro-
věkém Řecku a jeho bájích. Děti se seznámí 
s některými ze základních postav řecké myto-
logie, zahrají si na Paridův soud (Hera, Pallas 
Athéna a Afrodita), dozví se něco o léčkách v 
dějinách a v životě (Trojský kůň) a připomenou 
si, že i slavní rekové měli své slabiny (Achilles 
a jeho pata).
Určeno pro děti 5 – 13 let.
Vstupné: MŠ, ZŠ 25,- Kč, veřejnost 30,- Kč.

Středa 8. března - malý sál KD – 19.30 h.

KONCERT KPH
VČELLI
Netradiční seskupení tří půvabných violoncel-
listek čerpá inspiraci z palety děl vážné hudby, 
ale stejně tak i jazzu, evergreenových a popu-
lárních melodií i z tvorby světoznámé skupiny 
Apocalyptica, jenž interpretují sobě vlastním 
- žensky jemným a zároveň energicky dravým 
způsobem hry, aniž by opustily tradiční hodno-
ty české violoncellové školy.
Účinkují: HELENA VELICKÁ, KRISTINA 
POLÁKOVÁ, LUCIE MINAŘÍKOVÁ
V programu zazní skladby M. Barteaua, G. 
Cervetta, J. Haydna, Z. Kodalyho, G. Gershwi-
na a E. Hradeckého.
Předprodej Kulturní dům od 1. 3. 2006, platí 
permanentky KPH.
Vstupné: 100,- a 50,- Kč.

Sobota 11. března – velký sál KD – 20.00 h.

VINAŘSKÝ PLES
Hraje MALÁ KAPELA JOŽKY ŠMUKAŘE
Zpívá Jožka Šmukař a Eva Zbořilová
Uvítací přípitek – slosovatelná tombola
Vína Stanislava Omasty z Horních Bojanovic
Generální partner plesu MEGA – TEC s.r.o.
Předprodej KD od 20. 2. 2006.
Vstupné: 90,- Kč.

Úterý 14. března - VS KD - 8.00, 9.30 a 11.00 

ZÁBAVNÝ POŘAD PRO ŠKOLY
TO JE ALE DNESKA MLÁDEŽ – ČLO-
VĚK MEZI LIDMI
Uvádí BOBODIVADLO Jihlava.
II. díl pořadu o společenském chování. Naučí-
me se telefonovat, jak se chovat na návštěvě, 
v restauraci, v kině. Účinkují: 
Karel Paštyka, Anna a Josef Doležalovi
Určeno žákům 5. – 9. tříd, SŠ a OU. 
Vstupné: 30,- Kč, veřejnost 35,- Kč.

Pátek 17. března –  KD – 15.00 – 19.00 h.

ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA

Uvádí M. Koudelka. 
Vstupné: 30,- Kč.

Neděle 19. března – velký sál KD – 16.00 h.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNÍCH
Komedie italských autorů G. Scarnicciho a R. 
Tarabusiho.
Příběh ilegálního výrobce ohňostrojů, který 
v pokročilém věku touží adoptovat otce, když 
ten pravý je mu neznámý. Přesvědčí se však, 
že to není jednoduché, zvláště, když se vedle 
adoptovaného pojednou objeví i pravý, z pod-
nájemníka-speleologa a výzkumníka s asis-
tentkou se vyklube bankovní lupič s pomocnicí 
a dědictví není dědictvím, ale lupem. To zda-
leka není vše, popletená komedie pokraču-
je… Divadelní představení o třech dějstvích v 
podání vírských herců má vždy dobrou úroveň 
a nejinak tomu bude i tentokrát.
Hrají: Bohuslav Matuška, Radka Slezáková, 
Andrea Stalmachová, Stanislav Čermák, Marie 
Viktorinová, Josef Ondra, Aleš Čermák, Ladi-
slav Stalmach, Roman Jelínek, Jana Bílková, 
Jiří Beneš, Jiří Čermák, Jana Čermáková, Mar-
cela Vázlerová, Marie Viktorinová ml. 
Režie – Jaroslava Šudomová, kostýmy – Marie 
Sadílková. Text sledují: Zdeňka Ševčíková, 
Marta Liangovská.
Předprodej Knihkupectví od 27. 2. 2006.
Vstupné: 60,- Kč. 

Čtvrtek 23. března – velký sál KD – 19.30 h.

KONCERT
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Robert Křesťan – zpěv, mandolína, kytara, 
Luboš Malina – banjo, low whiste, tarogáto, 
klarinet, sbory, Luboš Novotný – dobro, Petr 
Surý – kontrabas, Emil Formánek – kytara, 
mandolína, sbory.
Skupina Druhá tráva hraje od začátku roku 
2005 v nové sestavě a opět se v ní sešli vyni-
kající muzikanti. Největší pozornost na sebe 
samozřejmě poutají oba zakládající členové 
– L. Novotný a L. Malina, kteří především 
v instrumentálních skladbách dokazují, že pat-
ří ke skutečné špičce ve svém oboru. Působi-
vost nástrojového provedení umocňuje zpěv R. 
Křesťana. 
Předprodej Knihkupectví od 6. 3. 2006.
Vstupné: 100,- Kč.

Pátek 24. března –  KD – 20.00 - 02.00 h.

TANEČNÍ VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Reprodukovaná hudba od 70. let až po součas-
nost včetně hudby na přání pro všechny věkové 
kategorie. Velký výběr vín – míchané nápoje 
– půlnoční losování vstupenek o ceny –výběr 
minutkových jídel
Uvádí M. Koudelka, předprodej KD od 15.3.
Vstupné: 60,- Kč, 

Neděle 26. března – velký sál KD – 16.00 h.

KONCERT ZUŠ
JARNÍ SETKÁNÍ
Koncert Orchestru Něhoslava Kyjovského a 
pěveckého sboru Limbora z H. Brodu.
V programu zazní skladby autorů M. Pretoriu-

se, Adama Michny z Otradovic, J. S. Bacha aj. 
Vstupné dobrovolné.

Středa 29. března - malý sál KD – 19.30 h.

KONCERT KPH
TRIO SÍRIUS
Trio Sírius je svým složením fl étna – viola 
– violoncello ojedinělé v České republice, ale 
i v zahraničí. Trio tvoří přední komorní hráči, 
je vyhledávaným hostem koncertních sálů pro 
zvukovou barevnost a vyváženost, kvalitní 
interpretaci a přístupný repertoár.
Účinkují: JIŘÍ SKUHRA - fl étna, VIKTORIE 
VEČEŘOVÁ - viola, VLADIMÍR SŮVA – 
violoncello-
V programu zazní skladby T. Giordaniho, J. 
Haydna, E. Schullhoffa, W. A. Mozarta, a A. 
Roussela.
Vystoupení se uskuteční v rámci cyklu koncer-
tů Kruhu přátel hudby.
Gener. partner koncertů KPH – Rathgeber k.s.
Platí permanentky KPH. 
Předprodej Kulturní dům od 22. 3. 2006.
Vstupné: 100,- a 50,- Kč.

Čtvrtek 30. března – malý sál KD – 18.00 h.

KONCERT ZUŠ
KONCERT ŽÁKŮ A ABSOLVENTŮ TŘÍ-
DY PANÍ UČITELKY OLIVOVÉ
Vstupné dobrovolné.

Pátek 31. března – velký sál KD – 18.30 h.

KINOKAVÁRNA
PAN A PANÍ SMITHOVI
John a Jane  Smithovi tvoří obyčejný manželský 
pár s obyčejným životem a obyčejnými starost-
mi. Každý z nich ale skrývá doslova vražedné 
tajemství: Oba jsou ve skutečnosti dobře pla-
cenými a velmi výkonnými zabijáky, pracující-
mi pro konkurenční organizace. Oživení jejich 
nudného manželského svazku přijde až s novým 
úkolem od jejich zaměstnavatelů – zabít svého 
životního partnera … Akční thriller a milost-
ná romance. Film obsahuje dramatické scény, 
které se týkají partnerských vztahů, ale také 
obří akční a bojové sekvence, které posouvají 
hranice kinematografi e. Hrají: B. Pitt, A. Jolie, 
V. Vaugh, A. Brody, K. Washington a další. 
Režie: D. Liman
zvuk Dolby Digital 5.1 – 120 minut, český 
dabing. 
Předprodej Kulturní dům 20. 3. 2006.
Vstupné: 55,- Kč.

Změna programu vyhrazena !

Připravujeme: 5. 4. 2006-Koncert L. Filipové
Prodej vstupenek:Kulturní dům, Luční 764, 
telefon i fax 566 552 626, 
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz 
Po-pá:    8.00 – 11.00 (kancelář), 
 16.00 – 18.00 (pokladna)
Knihkupectví, Masarykovo náměstí 12, telefon 
566 552 582
Po-pá:    8.00 – 12.00 
 12.30 – 17.00 
So:    8.00 – 11.00

KULTURA



                                                                                             

ŠKOLSTVÍ

Vzdělávací program  -  Tvořivá škola
„Chcete-li dobře vzdělávat, 

pamatujte na tré věcí: hlava, ruce, 
srdce.“

J.A.Komenský. 
Základní princip činnostního 

vyučování je založen na všeobecně 
známé poučce : 
Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a já 
si zapamatuji, nech mě to dělat a 
já pochopím. 

Při činnostním učení postupuje-
me v souladu s dětskou přirozeností 
od názoru k poznávání učiva. Žák 
nabývá nových poznatků názor-
ně za pomoci vhodných pomůcek 
(kostka a kolečka, početní divadél-
ko, kartičky, papírové peníze, ... ). 
Pomůcku musí mít v rukou každé 
dítě, které se tím stává pozorněj-
ším, tvoří si svůj názor na věc, 
hovoří o pozorovaném, manipuluje 
s pomůckami, objevuje poznatky a 
formuluje závěry. Až poté následu-
jí různé formy procvičování učiva 
a i ty jsou často činnostní. Učitel 
má také stálou kontrolu nad prací 
všech žáků. V průběhu činnostních 
vzdělávacích postupů je dítě vede-
no k sebekontrole, sebehodnocení 
a rozhodování. Učí se pracovat 
samostatně i spolupracovat v týmu. 
Základním předpokladem správné 
výchovy a vzdělávání je umožnit 
dětem vyrůstat v atmosféře poro-
zumění a tolerance – nikoliv tím, 
že jim dovolíme všechno, co se 
jim líbí, ale tak, že jim umožníme 

porozumět, co to znamená svobod-
ně se ptát, zkoumat a objevovat.

Před čtyřmi lety naši školu oslo-
vila paní Zdena Rosecká, autorka 
učebnic matematiky z naklada-
telství Nová škola, a nabídla nám 
vzdělávací projekt „Výuka pro 
začátek 3. tisíciletí - Tvořivá ško-

Ve školní družině je nám spolu hezky
Příjemné chvíle radosti a spokojenosti, současně i zodpovědnosti 

a trošky napětí přinášejí dětem ze školní družiny různé akce, které jsou pro 
ně připravovány. Jde nejenom o projekty, jež jsou plněny v průběhu celé-
ho školního roku, ale také o upevňování zdravého životního stylu, posi-
lování fyzické zdatnosti, využití prostor tělocvičen, hry ve volné přírodě, 
pouštění draků spolu s rodiči, stavění ze sněhu, tělovýchovné chvilky 
s hudbou, správnou životosprávu.

Bude nově zrekonstruována zahrada školní družiny a vybavena herní-
mi prvky pro dětská hřiště. Při plnění projektů a činností ŠD nejde pouze 
o teorii, ale rovněž o praktickou tvorbu.

Vždy jeden den v měsíci je pro děti dnem zdraví. Proběhl „Mrkvo-
vý den“, „Jablečný den“, ochutnávkový „Sýrový den“ a další. Výtvarné, 
recitační a pěvecké soutěže rovněž děti vždy potěší a jsou pěkným zážit-
kem. Klademe důraz na vstřícnost při komunikaci s rodiči. Rodiče jsou 
informováni o činnostech a připravovaných akcích ŠD formou „Okénka 
ŠD“ a na některé akce jsou rovněž zváni.

Velmi pěkné bylo setkání rodičů, paní vychovatelky a dětí 1.oddělení, 
které proběhlo 5.12. 2005. Bylo zaměřeno na výrobu vánočních ozdob 
a zvykoslovných předmětů. 

S láskou a něhou sledovali rodiče své děti na vánoční besídce ŠD. 
Zrovna tak slzy dojetí měli senioři – bývalí učitelé, pro které naše děti 
rovněž účinkovaly.

Paní vychovatelky vedou kroužky zdravotní tělesné výchovy a logope-
dický kroužek pro děti I.stupně. Dne 24. 2. 2006 pořádají paní vycho-
vatelky školní družiny pro děti I. stupně masopustní karneval. Jsou na 
něj současně zváni i rodiče s dětmi, které byly začátkem února zapsány 
do první třídy. Přeji našim dětem, aby navštěvovaly školní družinu rády 
a těšily se na každý nový den prožitý v milém prostředí.

Eva Sedláčková (vychovatelka ŠD při ZŠ TGM)

Zápis prvňáčků v ZŠ TGM

Krůčky nesmělé, ale i krok jistý 
a odhodlaný. V očích radost, ale i 
otázka – co mě tady čeká? Pora-
dím si s úkoly, které zde pro mě 
nachystali? A co básnička, kterou 
jsem si na dnešek připravil – bude 
se líbit?

S podobnými pocity přicházeli 
3. února k zápisu do první třídy 
budoucí prvňáčci. Případné oba-
vy ale hned rozptýlily pohádkové 
bytosti, které na děti při příchodu 
do školy čekaly a dovedly je až k 
paním učitelkám do třídy. Tady děti 
brzy zjistily, že se opravdu nemají 
čeho bát, že být školákem je doce-
la příjemné a škola že je místo se 
spoustou zajímavých věcí.

To, jak se dětem při zápisu do 
první třídy dařilo, sledovali nejen 
jejich rodiče, ale také pan ředitel. 
A měl z nich radost! Děti průběž-
ně i fotografoval a snímky poho-
tově připravoval pro prezentaci 
na monitoru počítače umístěného 

ve foyeru školy. Takže ještě před 
odchodem se děti, maminky a 
tatínkové mohli podívat, jak jim to 
u zápisu slušelo. 

První třídy v příštím školním 
roce budou poněkud výjimečné. 
Do školních lavic společně zased-
nou děti, z nichž některé mají v 
letopočtu svého narození 19--, 
některé 20--. Věříme, že tato sku-

PROVĚRKA ZNALOSTÍ A ODVAHY

Určitě všechny učitele cizích 
jazyků potěší, když  žáci a stu-
denti využijí své školní jazykové 
znalosti v praxi a „neztratí se“. To 
nám na Gymnáziu v Bystřici n. P. 
dokázala studentka 3.A Bohumila 
Ambrožová, která díky rodinným 
kontaktům strávila v listopadu tři 
týdny v Německu a účastnila se 
výuky na gymnáziu.

Jazykovou bariéru překonala 
lehce, gramaticky i slovní zásobou 
si vystačila, dostala němčinu snad-
no „do uší“ a pobyt si užila. Vrátila 
se „rozmluvená,“ schopná vyjádřit 
téměř každou svou myšlenku v 
němčině a tuto praxi jí již nikdo 
nevezme.

Snad její pozitivní zkušenost 
bude podnětným povzbuzením pro 
ostatní studenty, kteří sbírají odva-
hu ke komunikaci v cizím jazyce, 
či dlouhodobějšímu pobytu v cizí 
zemi. Takové zkušenosti by jen 
podpořily prohloubení a upevnění 
jejich znalostí, jichž při troše píle 

a snahy jsou na našem gymnáziu 
schopni dosáhnout. Snažíme se o 
vyrovnání němčiny populárnější 
angličtině, nabízíme našim studen-
tům přípravu na státní jazykovou 
zkoušku v němčině, popř. státní 
zkoušku uznávanou v německy 
mluvících zemích tzv. certifi kát.

V současné době si dopisují 
německy dvě skupiny němčinářů s 
žáky z Finska, v červnu se bude-
me starat o 28 žáků z Gymnázia 
Crimmitschau v Německu, při-
pravujeme dlouhodobější projekt 
srovnání možností a problémů čes-
ké a německé mládeže, spolupra-
cujeme s rakouským institutem. 

Usilujeme o další rozšíře-
ní našich kontaktů do Německa 
– města Wiehl, Kassel, Crimmit-
schau, aby co nejvíce našich stu-
dentů mělo možnost praxe v cizím 
jazyce již při studiu na bystřickém 
gymnáziu.

Pavla Filipová

la“, který dosud získal čtyřikrát 
akreditaci MŠMT ČR. Projekt 
koresponduje s Rámcovým vzdě-
lávacím programem a vychází ze 
vzdělávacího programu Základní 
škola. K projektu jsme se připojili 
a proškolili všechny pedagogic-
ké pracovníky na 1. stupni. Také 

semináře, které jsme uskutečnili 
pro zájemce z okolních škol, se 
setkaly s velkým ohlasem. 

Nadšení a radost z práce proje-
vovaná žáky v průběhu vyučová-
ní nás utvrzuje v přesvědčení, že 
námi nastoupená cesta je správná. 

Olga Mišagová, Marie Klečková

tečnost nebude překážkou vzniku 
báječných dětských kolektivů, ale 
že naopak symbolicky spojí gene-
race 20. a 21. století. 

Přejeme našim prvňáčkům, aby 
jim jejich těšení na školu vydrželo 
a aby si se vším, co jim školní život 
přinese, poradili alespoň tak dobře 
jako při letošním zápisu.

Hana Nosková
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J a k  p o k r a č u j e  z a k l á d á n í  M A S  Z u b ř í  z e m ě
Stěžejním impulsem pro celou myšlenku založení MAS (místní akční 

skupina z anglického Local Action Group) je až 30 mil. Kč/rok, které 
je možné získat v letech 2007-2013 z EAFRD (Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova) a které budou pomáhat  rozvoji Mikroregionu 
Bystřicko a Černý Les.

MAS bude fungovat jako platební agentura, která na základě své zpra-
cované rozvojové strategie může získat fi nanční prostředky na její reali-
zaci a přidělovat je všem vhodným subjektům z Mikroregionu Bystřicko 
a Černý Les na základě vyhlášení grantových programů. Díky tomu si 
sami můžeme vybrat, jaké problémové oblasti je třeba podporovat.

Na schůzi 10. 11. 2005 byl schválen název místní akční skupiny Zubří 
země, protože se tento název váže k tomuto regionu už z doby osídlo-
vání. Zubří hlavu si dali do erbu Pernštejnové, kteří Zubří zemi v 13. st. 

osídlili. V jejich erbovní pověsti vystupuje samozřejmě zubr. I některé 
další obce z Bystřicka mají ve znaku zubří hlavu (Strážek, Čtyři Dvory), 
totéž platilo pro bývalé rychty (štěpánovská, kozlovská, ujčovská, dále 
rychta v Rožné). Polovinu zubří hlavy má ve znaku i město Bystřice nad 
Pernštejnem.

V současné době má MAS Zubří země o.p.s. (obecně prospěšná spo-
lečnost) 28 členů:
-  z toho 24 organizací a jednotlivců zastupující soukromý sektor:
• Hospodářská komora Žďár n.S.
• Obchodní společnosti (AZ Holding a.s., Lesní společenství obcí s.r.o., 

Agro Rozsochy a.s., Uhlíř a Faulhammer spol. s r.o., Rubelit s.r.o., 
Interski CZ s.r.o., Stražkovan s.r.o., Regionální poradenské a informač-
ní centrum IPI v.o.s.).

• Neziskové organizace (SPES – Nadační fond na podporu kulturního 
dědictví a poznání, ZO ČSOP Dalečín, Jezdecký klub Svobodný statek 
Blažkov).

Soukromí podnikatelé (Ing. Tomáš Pecina - zemědělský podnikatel, 
Ladislav Rumler - kovovýroba).

• Jednotlivci (Alice Levá, Jitka Blaurocková, Ing. Jarmila Zemanová, 
Bohumila Vařejková, Augustin Holý, Miroslav Prudký, Ing. Pavel 
Kadlec, Mgr. Ladislav Stalmach, Jan Kunc, Richard Masařík).

-   z toho 4 organizace zastupující veřejný sektor:
•  Obce a jejich svazky (Město Bystřice n.P., Mikroregion Bystřicko 

a Černý Les).
•  Školy (VOŠ, SZEŠ, SOUO a OU Bystřice n.P.).

Od ledna 2006 MAS Zubří země spolupracuje na zakládání a přípra-
vě strategie se společnosti IECC, o.p.s. Moravské Budějovice. Tato spo-
lečnost se více jak před rokem transformovala na místní akční skupinu 
a díky tomu má bohaté zkušenosti s touto problematikou. Zástupci uve-
dené společnosti (Ing. Tomáš Palko, Ing. Iva Kršňáková) se účastní pra-
covních schůzí a pomáhají nám se složitým procesem zakládání MAS 
Zubří země a s přípravou rozvojové strategie. V letošním roce se nimi už 
konaly 2 schůze 19. 1. a 9. 2. 2006.

Na schůzi 10. 11. 2005 byla ustanovena šestičlenná správní a tříčlenná 
dozorčí rada.

Činnost MAS Zubří země (druh obecně prospěšných služeb), schvá-
leno 9. 2. 2006:

- pomoc při analytické činnosti,
- podpora vývoje regionálních projektů,
- podpora organizace vzdělávání pro potřeby podnikatelů, zaměstnan-
ců i nezaměstnaných,
- pomoc při provádění strukturálních změn regionální ekonomiky,
- podpora koordinace celoživotního, profesního a dalšího vzdělávání,
- organizace a pomoc při pořádání konferencí a seminářů,
- pomoc při tvorbě vhodných podmínek pro usídlení fi rem a propagace 
regionu,
- podpora optimalizace součinnosti podnikatelů, obcí a hospodářské

 komory, agrární komory a sdružení podnikatelů,
- podpora při zakládání fi rem, podpora fi rem při rozjezdových potížích,
- spolupráce při ekonomickém, fi nančním, právním poradenství
- organizace transferu know-how, kontaktů se zahraničními subjekty,
- realizace rozvojových strategií.
Na jednotlivých schůzích přítomní členové doplnili tabulku indikáto-

rů kvality života (trh práce a zaměstnanost, životní podmínky, veřejné 
a sociální služby, volný čas a zábava, turistika) a v další tabulce zhodno-
tili jejich stávající stav.
Indikátory kvality života v Mikroregionu Bystřicko a Černý Les:

- trh práce, zaměstnanost: pracovní příležitosti, příjmy, vzdělávání pra-
covních sil (motivační programy, spolupráce s učilišti), potřeba inves-
tic, zainteresovanost nezaměstnaných, podpora drobného podnikání,

- životní podmínky: vybavenost v místě pracovních příležitostí, dopravní 
infrastruktura obecně, špatné napojení na dálnici D1, čistota životního 
prostředí, obnovitelné zdroje energie, údržba krajiny,

- veřejné a sociální služby: vzdělávání (celoživotní), zapojení škol jako 
center vzdělávání,

- volný čas a zábava: sportovní aktivity a zařízení, kulturní aktivity a zaří-
zení, spolkový život, řemeslné aktivity a kroužky,

- turistika: koňské stezky, cyklistika, zimní sporty, propagace, dobudová-
ní potřebné infrastruktury.

Dále každý vypracoval matici porovnání nejdůležitějších problémů, 
které by mohla MAS fi nančně podporovat. Z matice 8x8 vyplynulo, že 
nejdůležitější problémové oblasti v regionu, na které by se měla rozvojo-
vá strategie MAS Zubří země zaměřit a které budou vyhlášením granto-
vých programů fi nančně podporovány, jsou:
(vyhodnoceno podle průměru počtu preferencí, maximálně 7 - minimálně 
0):1. Podpora drobného podnikání – 5,6

2. Vzdělávání (pracovních sil, celoživotní) - 5
3. Podpora podmínek pro život na venkově – 4,9
4. Turistika – 3,8
5. Údržba krajiny – 3,3
6. Obnovitelné zdroje energie – 2
7. Spolková činnost – 1,9
8. Kulturní a sportovní zařízení – 1,6
Další schůze se bude konat 16. 3. 2006 v 15.00 hodin v zasedací míst-

nosti MěÚ Bystřice n.P., kde bude podepsáním zakladatelské smlouvy 
ofi ciálně MAS založena. Zakladatelskými subjekty bude Mikroregion 
Bystřicko, v případě schválení zastupitelstvem také Město Bystřice nad 
Pernštejnem a popřípadě každý, kdo bude mít zájem v MAS pracovat 
a nést za ni odpovědnost.

Po podepsání zakladatelské smlouvy bude co nejdříve podán návrh, 
aby byla MAS Zubří země o.p.s. zapsána do rejstříku obecně prospěš-
ných společností, vedeného Krajským soudem v Brně.

MAS Zubří země je zcela otevřená pro všechny a kdokoliv se může 
vyjádřit ke vznikající strategii a stát se jejím členem. Veškeré výstupy 
budou zveřejňovány na webové stránce Mikroregionu Bystřicko. 

Máte zájem na rozvoji regionu a vyjádřit se k problematice? Stále není 
pozdě! Kdo by se chtěl k rozvoji regionu vyjádřit a přispět užitečnými 
zkušenostmi, má možnost na další schůzi 16. 3. 2006.

     Jarmila Zemanová

KRADE  SE  I  V  PRAVÉ  POLEDNE
Jsou mezi námi hyeny, které chtějí vše za pět prstů. Nehorázně drzý 

zloděj ukradl v pondělí 6. února z kanceláře mikroregionu, která se 
nachází v suterénu MěÚ Bystřice n.P., rok starý notebook značky Hew-
lett-Packard nx9020 typ C-M 330 výrobní číslo CNF4421PT9.

Násilím vnikl přes zamčené dveře, odpojil všechny kabely od note-
booku, ale asi byl znalý, napájecí kabel a myš si v tom spěchu neza-
pomněl vzít. Smutné je, že krádež se odehrála v pravé poledne a ještě 
v úřední den. S notebookem mikroregion také ztratil veškerá důležitá 
data, která byla za celý rok vytvořena a nashromážděna, ale pro někoho 
jiného jsou bezcenná. 

Dotyčný darebák si určitě neuvědomil, že okradl organizaci, která 
nebyla založena za účelem zisku, ale má za úkol podporovat rozvoj 
území, ve kterém s největší pravděpodobností žije i on sám. Navíc ke 
krádeži došlo ve velmi nevhodnou dobu, kdy je v mikroregionu velmi 
napjatá situace ohledně fi nancování další práce.  

PROSÍME O POMOC ŠIROKOU VEŘEJNOST! V případě, že někde 
uvidíte notebook Hewlett-Packard nx9020 typ C-M 330, výrobní číslo 
CNF4421PT9, zavolejte prosím na tel. 566 551 333 nebo dejte vědět 
služebně Policie ČR v Bystřici n.P.

Jarmila Zemanová 



                                                                                             

VIII. PLES V DALEČÍNĚ

DALEČÍN   http://www.sweb.cz/dalecin

MISTROVSTVÍ ZEMĚKOULE 
GRAND PRIX – DALEČÍN 

V sobotu 4.2.2006 se v Dale-

číně konal další závod ze seriálu 

Motoskijöring-Snowcross cup. Zá-

vod byl uspořádán pod hlavičkou 

Racing CZ a zúčastnilo se ho cel-

kem 22 posádek v čele s favority 

Janem Jílkem s Ondrou Maršálkem 

a Zdenkem Vetešníkem s Jardou 

Procházkou, kteří se před tímto 

závodem dělili o první místo v cel-

kovém pořadí seriálu. I když závod 

dramatickými okamžiky nešetřil, 

proběhl bez následků na zdraví 

jezdců i strojů, a tak se mohlo hod-

ně jezdců radovat z dosažených 

výsledků a diváci těšit z dobré 

podívané. Diváků přišlo tradič-

ně hodně, a tak podpora zejména 

domácích jezdců byla vysoká. Ti 

odvedli ve slušné konkurenci dob-

rý výkon a ukázali, že se s nimi 

musí počítat i v závodech většího 

formátu. Nově program obohatily 

vložené závody koní a čtyřkolek.

Finálovou jízdu vyhrála dvoji-

ce Jílek-Maršálek, druzí skončili 

Doležal-Fulík a na třetím místě se 

umístila domácí dvojce Vetešník-

Procházka. Vyhlášení vítězů pro-

běhlo v kategorií: 

junior - 1. Jílek- Maršálek z Heřma-

nova Městce, 2. Škorpík - Hloušek 

z Písečného 3. Zedník - Makaň z 

Dalečína, open - 1. Doležal - Fulík 

z Poličky, 2. Vetešník- Procházka 

z Dalečína 3. Hanych - Novotný 

z Dalečína a veterán - 1. Dvořák- 

Holub, 2.Tobiáš - Plocek za Sed-

liště, 3. Kroulík - Lustyk.

Závěrem bychom chtěli poděko-

Dne 4. února se uskutečnil v 
Dalečíně již 8.společenský ples, 
který organizují rodiče dětí ZŠ 
ve spolupráci s OÚ Dalečín. Ples 
byl jako tradičně zahájen předtan-
čením žáků základní školy a byli 
představeni žáci pátých tříd, kteří 
ze školy odejdou. Těmi letošní-
mi jsou: Natálie Cahová, Marce-
la Černá, Martin Hanuš, Radim 
Kadlec, Eduard Májovský a Pavel 
Svoboda. 

Skutečným překvapením plesu 
bylo půlnoční vystoupení „Kanká-
nových tanečnic z Dalečína“, které 
v dobových kostýmech, zapůjče-
ných za Šiklova mlýna, zatančily 
kankán. Svým vystoupením zvedly 
ze židlí celé osazenstvo kulturního 
domu a právem sklidily bouřlivý 

Dne 25. 2. 2006 v kulturním domě v Dalečíně proběhne turnaj amaté-

rů ve stolním tenise (pouze neregistrovaní hráči). Prezentace od 8,30 do 

9,00 hodin, zahájení v 9,15 hodin. Startovné 50,- Kč. Přihlášky přijímá 

p. Kadlec do 24. 2. 2006 na tel: 603 487 566 nebo e-mail: oudalecin@

wo.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Otcové se rodí ve skříních

V pátek 17. 3. 2006 v 19 hod. k nám opět zavítá ochotnické divadlo z 

Víru. Letos přijedou sehrát komedii italských autorů Giulia Scarnicciho a 

Renza Tarabusiho s názvem „Otcové se rodí ve skříních“. Kdo už vystou-

pení této party nadšenců měl možnost zhlédnout někdy v minulosti, jistě 

potvrdí, že v jejich společnosti není nouze o legraci a nakažlivou dobrou 

náladu. Takže každý, kdo má chuť nechat si podráždit bránici, je srdečně 

zván.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

potlesk.
K tanci nám hrála letos nově 

skupina MIX Boskovice. Výbor-
né kuřecí steaky připravila Marie 
Horová s kuchařkami ve školní 
kuchyni. O šatnu se staraly paní 
Alenka Kadlecová a paní Květa 
Makovská. V plesovém šenku pro-
dávaly Věrka Šťastná, Zdeňka Pav-
lů, Jitka Halvová, Eva Kadlecová, 
Dana Bradáčová a Dana Makovská. 
U vstupného byli manželé Pavel a 
Yveta Svobodovi. Velký dík patří 
Jitce Cahové, Janě Gloserové a 
Ivaně Vencálkové, které zajistily 
bohatou tombolu. Všem děkujeme. 
Letošní ples se opět vydařil s jsme 
rádi, že se stává tradicí, při které se 
scházejí lidé z celé vesnice.

vat sponzorům závodu:

WERA WERK, ŘEZNICTVÍ ŠU-

TERA, WESTAR s.r.o., PEKÁRNA 

JÍLEK, p. J. NOVOTNÝ, DITTA 

BAR, CAFÉ BAR L. ŠULEŘOVÁ, 

SVRATECKO a.s., p. M. KOTOU-

ČEK, OBEC DALEČÍN, MEGA 

a.s., BEL RAY.

DĚKUJEME. 

Motocross team Dalečín

Kankán v Dalečíně



Muži A:
25. 2.  15.00 h. Nová Ves     
  hřištěDomanín
26. 2.  17.00 h. Žďár n.S  
  hřiště Domanín
  4. 3.  17.00 h. Polička 
  hřiště Domanín
12. 3.  14.00 h. Čebín Boskovice
19. 3.  15.00 h. Janovice  
  hřiště Jihlava
  
Muži B:
  5. 3.   13.00 h. Olešnice  
  hřiště Domanín
12. 3.   17.00 h. Dolní Rožínka  
  hřiště Domanín

Dorost:
12. 3.   9.00 h. Hlinsko  
  hřiště Domanín
19. 3.   11.00 h. Velká Bíteš   
  hřiště Domanín

Žáci:
  8. 3.    15.00 h. Polička 
  hřiště  Domanín (oboje)
11. 3.  9.00 h. Hlinsko 
  hřiště  Domanín (oboje)
Přípravka:
Mladší i starší se zúčastňují halové ligy 
přípravek v Novém Městě na Moravě 
(leden-březen).

Muži A

SK Bystřice – Spartak Štěpánov 
7:3 (4:1) 
Pá 3.2. – Domanín 

SK Bystřice – TJ Rozsochy 2:2 ( 2:0) 
Ne 5.2. – Domanín 
góly: Havlíček, Zbytovský

SK Bystřice - TJ Březí u Mikulova   
8:1 (2:0) 
Ne 12.2. umělá tráva Brno
Góly: Havlíček 4, Špatka, Sklenář, 
Lukš, Horák R.

Od 19.2. bude zahájen zimní turnaj v 
Domanině (i muži B)

Dorost
Turnaj v Bystřici n.P.
Pořadí: 1. Jihlava 2. Bystřice ml.dorost 
3. Bystřice st. dorost  4. Štěpánov

Starší žáci:
Halový turnaj je plánován na 26.2.2006
Plánovaná přátelská utkání: 5. 3. Velké 
Meziříčí B, 8. 3. Polička, 12. 3. Hlinsko

Mladší žáci:
Vyhráli halovou ligu ml.žáků 
– pořadatel OFS Žďár nad Sázavou 
(4 turnaje)
Nejlepší brankař: Kotnour Jan, hráč: 
Padrtka Tomáš, střelec: Čech David 
(všichni BY)
Pořadí: 1. Bystřice n.P., 2. Žďár n.S., 
3. Nové Město n.M., 4. Velké Meziříčí

Překvapení loňského 6. ročníku Městské hokejové ligy v Poličce bylo 

mužstvo HC Bystřičtí Zubři, které obsadilo celkově 2. místo a získalo si 

respekt a obdiv soupeřů. Vykročilo rázně za obhajobou stříbrné medai-

le v 7. ročníku 2005 –2006, i když nemělo vlastní ledovou plochu. Na 

dresech, se kterými sehráli zápas s národním mužstvem v roce 2003, je 

znak města Bystřice nad Pernštejnem, které svými výkony reprezentují v 

sousedním kraji. Je to skutečná parta sportovců, která si fi nancuje celou 

sérii zápasu městské ligy ze svého. Finanční rozpočet přímých nákladů 

je zhruba 28 000 Kč (pronájem ledové plochy na zápas, rozhodčí, dopra-

va). Městskou ligu tvoří 14 týmů, které spolu hrají jednokolově každý 

s každým v základní časti, poté následuje play off pro 8 týmů na dva 

vítězné zápasy, semifi nále a fi nále. Mužstvo Bystřických Zubrů doprová-

zí věrná skupina fandů, kteří jsou na svůj tým patřičně pyšní. Tým poráží 

Betlém Polička 5:3, Stašov 8:2, Jimramov 4:1, Trpín 6:3, Nyklovice 5:1, 

Veselí 6:0, Telecí 5:2, CH+B Polička 7:3, Kantoři Polička 10:1, jediné 

zaváhání s Pomezím stanovilo výsledek na 3:3. Je to amatérský hokej, ale 

většina hráčů provozuje nebo provozovala další zájmový sport, a tak se 

hraje o vítězství až do závěrečné sirény. O dramatické situace není nou-

ze a herní kombinace a střelecké výkony sklízejí potlesk a skandování 

diváků na tribuně. 

Město Polička zastřešilo původní ledovou plochu a na kvalitě spor-

toviště je to znát. Pořadatelé jsou skvělí, a tak se již těšíme na závěreč-

ný ceremoniál v přilehlé sokolovně, kde nechybějí představitelé města 

a sponzorů ani dobrá nálada. Ale nepředbíhejme, ještě nás čekají tři 

poslední zápasy v základní časti. Po osmi odehraných kolech je tabulka 

následující:

1.  THT Polička        40 : 16         16
2.  Bystřice n.P.          48 : 18         15
3.  Kometa Polička      50 : 24         14
4.  Betlém Polička       44 : 19         12
5.  Jimramov               41 : 31         11
6.  Pomezí                  31 : 20        10
7.  Stašov                    38 : 32         10
8.  CH +B Polička      27 : 27          7
9. Telecí                    29 : 38          7
10. P. Rybná                 23 : 45          4
11. Nyklovice              19 : 35         3
12. Veselí                     21 : 39          2
13. Trpín                     23 : 48          1
14. Kantoři Polička      21 : 65          0

Hledáme nové hráče do týmu Bystřických Zubrů

Kontakt na tel.: 736 773 261 Korbička Radek

                          604 271 501 Svoboda Rostislav

Bystřičtí Zubři míří do play off SK Bystřice n.P. 
- výsledky přípravných utkání

SK Bystřice n.P 
- přátelská utkání 

v rámci zimní přípravy

SK Bystřice n.P. společně s TK Bystřice n.P pořádají dne 4. 3. 2006 
od 20:00 hod. v KD v Bystřici n.P. V. Ples sportovců, v jehož průběhu 
budou vyhodnoceni nejlepší sportovci, trenéři a cvičitelé města za rok 
2005. 
Program:
20:30 Zahájení plesu
 Předtančení – Wild dancers  Areál sportu
21:00 Vystoupení kulturistů TJ Sokol Bystřice n.P. (D. Pasterňáková, 

K. Kopecký)
21:30 Vyhlášení nejlepších sportovců
23:00 Losování hlavní tomboly

Hrají PIKARDI, vstupné 100,- Kč, předprodej vstupenek od 15. 2. 
2006 na Sportovní hale.     Zdeněk Mašík

SPORT

Přípravka starší:
Halová liga v Novém Městě na Mor. 
– 2. místo
Turnaj v Poličce – 9. místo

Přípravka mladší:
Halová liga v Novém Městě n. Mor. 
– 3. místo
Turnaj v Poličce – 7. místo

     Řádková inzerce:
Dubové podlahy, schody, střešní okna - 777 788 164
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