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Výměna řidičských průkazů

Noví zastupitelé se představují

4. Jiří Boháč 

Narozen v roce 1952 v Kunrati-
cích (u Liberce). Studoval Střed-
ní hornickou školu ve Žďáře nad 
Sázavou. Od roku 1967 do 1989 
pracoval na Uranových dolech na 
Dolní Rožínce. Nyní je v důcho-
du.

1) Byl jste zvolen do zastupi-
telstva města Bystřice nad Pern-
štejnem. Co byste k této funkci 
řekl?

Kandidoval jsem za KSČ, ale 
jelikož jsem byl zvolen do Zastu-
pitelstva města Bystřice, tak bych 
chtěl říci, že podle mého názoru, 
by to nemělo hrát žádnou roli. 
Chtěl bych pomoci rozvoji města.

2) Co Vás přimělo ke kandida-
tuře?

Kandidoval jsem každý voleb-
ní rok. Nebojím se přijmout zod-
povědnost. A nyní se mi poprvé 
povedlo projít až do konce.

3) Jak byste charakterizoval 
svůj vztah k Bystřici nad Pern-
štejnem?

K Bystřici mám samozřejmě 
velmi kladný vztah. Kdyby tomu 
tak nebylo, tak bych ani nekandi-
doval do zastupitelstva.

4) Jste spokojen se současným 
vývojem našeho města?

Je tu pár maličkostí se který-
mi spokojen nejsem. Například 
v zimních měsících je na údržbu 
komunikací málo peněz, nebo chy-
bí mechanizace. Ale myslím si, že 
bychom měli být spokojeni s tím, 
co pro nás město doposud udělalo. 
Měli bychom pochopit, že každé 
vedení a generace má své klady 
i zápory.

5) Jaký nejbližší krok se, 
v souvislosti s Vašimi možnostmi 
v této pozici, budete snažit pro-
sadit?

Například bych chtěl pomoci 
zlepšit úroveň pořádku ve městě 
a dále mě napadá vybudování cyk-
lostezky na Domanínský rybník 
v souvislosti se současným rozvo-
jem možností sportovního vyžití 
u nás. Také kvůli bezpečnos-
ti cyklistů, kteří v současnosti 
využívají hlavní dopravní komu-
nikaci.

Jinak na městském úřadě pracuji 
už asi třicet let jako člen přestup-
kové komise. Dá se říci, že přede-
vším projednáváme a došetřujeme 
přestupky. Domnívám se, že pra-
cujeme dobře a pořádek v tomto 
městě je na celkem dobré úrovni. 
V této činnosti bych rád úspěšně 
pokračoval.

Pokračování na str. 5

VYRVALIVYRVALI    KŘÍŽ KŘÍŽ 
Z    RUKOURUKOU    PATRONŮ!PATRONŮ!

Mnozí z nás vědí, že každý mrzký čin bude za zásluze potrestán a že 
podlost, přečin, zločin nikomu trvale užitek nepřinese! Přesto se najdou 
mezi námi tací, jimž není nic svatého. Ani pozlacený křížek v souso-
ší svatých patronů Cyrila a Metoděje na bystřickém náměstí! Neznámý 
vandal ho vylomil, ukradl a ještě poškodil sochu. Přitom pozlacená vrst-
vička je tak tenká, že ji nelze žádným způsobem získat a zhodnotit.

Sousoší svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jejichž kult je na Bys-
třicku i díky vítochovské legendě stále živý, stávalo dříve před kostelem, 
od roku 1892 je součástí kašny na dolní části náměstí.

Případ odsouzeníhodného vandalství řeší Policie České republiky, 
vyhodnocují se i záběry kamerového systému. Vedení města zvažuje 
odměnu, kterou poskytne za svědectví, které povede k dopadení pacha-
tele. Pachateli se však nabízí jedno elegantní řešení. Kříž může položit 
do průjezdu Městského muzea a minimalizovat tak škodu, která vznikla 
našemu městu.                                                                                    -HJ-

Sousoší v plné kráse (vlevo) nedávno vyfotografovala Barbora Kalaso-
vá. Zdevastovanou památku pak zachytil Hynek Jurman.



INZERCE

2. strana                                                                                              Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

VIKTOR ŠAFAŘÍK
LHOTA U OLEŠNICE Č. 8
tel.  516 461 131
       605 551 562



POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKAwww.bystricenp.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                             3. strana

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

OZNÁMENÍ
Místní samospráva v Domaní-

ně oznamuje všem občanům této 
místní části, že počínaje květnem 
tohoto roku bude vždy před svým 
zasedáním pořádat úřední hodiny 
pro veřejnost, během nichž bude 
přijímat a řešit náměty, připomín-

Svatby

7.4.   Lucie Mišáková
         David Říkovský

Narození

Únor 2007

  3.2. Nela Hamerská 
15.2. Michal Blahák
24.2. Elena Krbůšková
26.2. Josef Satorie

Jubilanti

Květen 2007

Emilie Polnická         85 let
Stanislava Hájková         85 let
Stanislav Korbička         75 let
Stanislav Fexa         75 let
Ladislav Fiala         70 let
Věra Romanová         70 let
Kazimír Durczok         70 let

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

 KV�TEN 2007 
Datum Název akce Místo Organizátor 

  1.5.2007 Zahájení výherní poznávací akce „S Vodomilem Zub�í
zemí“ (10.00 hod.) 

p�ed 
Turistickým 
info.centrem 

M�sto Byst�ice n.P. 
a mikroregion 

Byst�icko 
9., 16., 23. a 30. 

5.2007 
Klub p�edškolák� „Pastelka“ ZŠ TGM ZŠ TGM 

  3.5.2007 „Kašpárkovy �ertoviny“ – divadelní p�edstavení žák� ZŠ 
TGM

ZŠ TGM ZŠ TGM 

  3.5.2007 Koncert poslucha�� Hudební fakulty AMU v Praze 
Vlastimil Jur�ík, u�itel ZUŠ – klavír,  
Ond�ej Kvita – housle (18.00 hod.) 

MS KD ZUŠ + KD 

  4.5.2007 Divadelní p�edstavení: Nebe na zemi (19.30 hod.) Vír - KD Vírský divadelní 
soubor 

  5.5.2007 Vírské výlety (prezence od 7.00 hod. v kulturním st�edisku
Vír, turistické pochody na trasách 10 - 40 km) okolí Víru p. P. Jan�ourek + 

obec Vír 
  5.5.2007 Turnaj žen ve volejbalu sportovní hala p. M. Felcman 
  5.5.2007 Mistrovství Moravy a Slezska v kulturistice, fitness, body 

fitness a masters žen 
KD Byst�ice TJ Sokol Byst�ice

nad Pernštejnem 
  7.5.2007 Kinokavárna - Casino Royal VS KD KD 
  8.5.2007 Pravidelné setkání �len� Sdružení k�es�anských senior�

pro region Byst�icko 
Orlovna SKS+Orel 

  8.5.2007 Turistický pochod krásami Vyso�iny (cíl hrad Pernštejn)  TJ Sokol Byst�ice n.P.
oddíl rekrea�ního 

volejbalu 
11.5.2007 Absolventský koncert smy�cového oboru ZUŠ  

(18.00 hod.) 
VS KD ZUŠ + KD 

12.5.2007 Jarmark nám�stí TGM p. Ji�í N�mec 
12.5.2007 Turnaj ve florbalu sportovní hala p. Ambrož 

12.-13.5.2007 Rybá�ské závody (12.5. dosp�lí, 13.5. mládež, za�átek
6.30 hod.) 

Vír – Vojt�v
rybník 

�eský rybá�ský svaz

12.-13.5.2007 Hobby open cup 2007  
(závody aut do vrchu) 

silnice Vír – 
Byst�ice n.P. p. Václav Kuneš 

13.5.2007 
Velká cena Byst�ice nad Pernštejnem na st�elnici  
v Chocholouši  
LM, SM 60 

st�elnice v 
Chocholouši 

SSK a AVZO 
Byst�ice nad 
Pernštejnem 

14.5.2007 Koncert: Bonjour, Paris! (18.30 hod.) VS KD ZUŠ 
15.5.2007 Kino - Animované pásmo pohádek VS KD KD 
16.5.2007 Koncert Jana Nedv�da s kapelou VS KD KD 
17.5.2007 Koncert žák� ZUŠ (17.00 hod.) sál ZUŠ ZUŠ 
18.5.2007 Odpolední diskotéka VS KD KD 

19.5.2007 Memoriál Zde	ka vav�í�ka (prezence ve Víru, 
cykloturistické výlety na trasách 20 - 70 km) okolí Byst�icka rodina Vav�í�kova

19.5.2007 31. ro�ník turistického pochodu „Za krásami Vyso�iny“ 
(prezence od 6.00 hod do 10.00 hod.) 

krásy Vyso�iny DDM 

18.5.-20.5.2007 Aerobik s L. Velinskou a R. Ondráškem sportovní hala p. R. Ondrášek 
20.5.2007 Jarní slavnost Borovinka Borovinka 
22.5.2007 Lidová písni�ka s Lídou Helligerovou VS KD KD 
22.5.2007 Charitativní akce „Svátek s Emilem“ M�sto Byst�ice

n.P. 
VOŠ a SOŠ 

24.5.2007 Koncert p�veckého sboru Studánka k výro�í 10 let od jeho 
založení (18.00 hod.) 

VS KD   ZUŠ + KD 

25.5.2007 Zpívám, zpíváš, zpíváme VS KD ZŠ T.G.M. a KD 
26.5.2007 12. ro�ník Akademie DDM (15.00 hod.) VS KD DDM 
27.5.2007 Meziklubová sout�ž t�í�lenných družstev a jednotlivc�

LM, SM 60  
II. kolo na st�elnici v Chocholouši 

st�elnice v 
Chocholouši 

SSK a AVZO 
Byst�ice nad 
Pernštejnem 

31.5.2007 Absolventský koncert žák� hudebního oboru a výstava 
prací žák� výtvarného oboru ZUŠ (18.00 hod.) 

MS KD ZUŠ + KD 

duben-kv�ten Domy v poušti (fotografie prof. Zemánkové)  M�stské
muzeum 

M�stské Muzeum 

duben-kv�ten D�tská kresba (ZŠ Strážek) M�stské
muzeum 

ZŠ Strážek a 
M�stské muzeum 

duben-kv�ten Zá�ení z tmy (J. Štoura�, T. Smetana, J. Plieštik) M�stské
muzeum 

M�stské muzeum + 
SFK

Dobrovolní hasiči okrsku Bys-
třice nad Pernštejnem zvou širokou
veřejnost a příznivce hasičů na dvě 
soutěže. První soutěž „v klasice“ 
uspořádá SDH Písečné v areálu 
motokrosového závodiště v neděli 
20.5.2007. 

POZVÁNKA
Druhá soutěž bude na stadionu 

v Bystřici nad Pernštejnem v so-
botu 2.6.2007. Zde proběhne okres-
ní kolo v požárním sportu mužů 
a žen a zároveň jarní kolo dorostu. 
Začátek obou akcí je v 8.00 hod.

Vít Mičín

HUMANITÁRNÍ 
SBÍRKA

Městský úřad Bystřice nad Pern-
štejnem vyhlašuje ve spolupráci 
s občanským sdružením Diakonie 
Broumov – Oblastní  středisko 
sociální pomoci Úpice humani-
tární sbírku na pomoc potřebným 
občanům. Sbírka se uskuteční 
ve dnech 9., 11., 16. a 18. květ-
na 2007.  Sběr věcí pro potřebné 
občany bude zajištěn v uvedené 
dny vždy od 15,00 do 17,00 hodin 
v garáži ve dvoře Polikliniky 
v Bystřici nad Pernštejnem.

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

Žádáme, aby věci byly kvůli 
transportu zabalené do igelitových 
pytlů nebo krabic. Pokud to bude 
ze strany občanů možné, je vítán 
i příspěvek na dopravu.

Organizátoři sbírky žádají 
občany, aby na sběrné místo 
nedodávali papír a nábytek !!!

ky a stížnosti občanů. O přesné 
době konání úředních hodin budou 
občané vždy v předstihu informo-
váni v hlášení místního rozhlasu.

Zdeněk Skula
předseda místní samosprávy
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Prohlášení rady města
My, členové rady města Bystřice 

nad Pernštejnem, se důrazně ohra-
zujeme proti pomlouvačné kampani 
senátora Josefa Novotného týkající 
se údajných nečistých praktik při 
pronajímání městských pozemků, 
zejména pak pozemku, na kterém je 
v současné době vybudováno lanové 
centrum. S největší pravděpodobnos-
tí se ze strany senátora jedná o odvetu 
za trestní oznámení podané Zdeňkem 
Tomáškem na blízkého spolupracov-
níka Josefa Novotného – vydavatele 
periodik Mlejn a Novinky Jiřího Po-
korného. Do této „odvety“ bylo zcela 
záměrně a účelově vtaženo také měs-
to, které s dotací na budování lanové-
ho centra nemá nic společného.

Vedení města vždy postupovalo 
nejen v souladu se všemi právními 
předpisy, ale i v souladu s pravidly etiky 
a morálky. Záměr na pronájem tohoto 
pozemku, stejně jako všech ostatních 
pronajímaných pozemků ve vlastnic-
tví města, byl před schválením v radě 
města řádně vyvěšen na úřední desce 
městského úřadu. Pozemek byl pro-
najat za stejnou částku, za jakou jsou 
pronajímány tyto pozemky ostatním 
občanům města. 

Bystřičtí občané vědí, v jakém stavu 
byl tento pozemek i bikrosová dráha 
před pronájmem společnosti Yossari-
an Investments a.s. Trať zdevastovaná, 
pozemek bez oplocení, plevel dosaho-
val výšky dvou metrů. Projekt vybu-
dování lanového centra se u veřejnosti 
setkal s kladným ohlasem. Byl zvele-
ben nevyužitý a zanedbaný městský 
pozemek. Záměr nového sportoviště 
přesně zapadá do koncepce budování 
sportovního centra vedle sportovní 
haly, fotbalového stadionu a koupa-
liště. V nájemní smlouvě bylo pama-
továno i na udržení bikrosové dráhy 
na tomto pozemku, neboť jednou 
z podmínek platnosti smlouvy bylo 
uzavřít s provozovatelem bikrosu 
podnájemní smlouvu.

V době, kdy se za rozvoj sporto-
višť a cestovního ruchu platí všude 
ve světě značné fi nanční částky (a na-
še město není výjimkou), se městu 
nabídl projekt, ve kterém nese podni-

katelské riziko v plné výši podnika-
tel, nikoliv město. Podnikatel splnil 
veškeré své závazky vyplývající pro 
něho ze smlouvy. Obdržel dotaci od 
ministerstva pro místní rozvoj, vyří-
dil si u stavebního úřadu stavební 
povolení, stavbu řádně zkolaudoval 
a dodržuje ostatní podmínky nájem-
ní smlouvy. Město v žádném pří-
padě nevykonává, jak by se mohlo 
z prohlášení senátora Novotného 
zdát, dozor nad pravidly přidělování 
dotací jednotlivými ministerstvy.

Rada města vnímá kampaň senáto-
ra Novotného jako velmi nebezpečný 
a škodlivý akt, který výrazně poško-
zuje dobré jméno města, a to zejména 
v době, kdy město připravuje desítky 
žádostí o dotace. Nepodložené výro-
ky, jejichž jediným cílem je propa-
ganda a zviditelnění jedné osoby, si 
bere za svoje rukojmí všechny obča-
ny města. 

S ohledem na poškození dobrého 
jména města by za dané situace kaž-
dý obyčejný občan čelil již trestnímu 
oznámení ze strany města. Naskýtá 
se otázka, proč si takové výroky do-
volí právě senátor, který evidentně 
spoléhá na svoji imunitu, respektive 
svoji imunitu zneužívá k osobnímu 
prospěchu. 

Rada města Bystřice nad Pernštej-
nem proto vyzývá senátora Novotné-
ho, aby nejen z pozice senátora, ale 
především z pozice člena zastupitel-
stva města, vysvětlil veřejnosti svoje 
kroky poškozující město a aby město 
od těchto výroků očistil. Na jedné 
straně sám na posledním zasedání 
zastupitelstva města hlasoval pro pří-
pravu a realizaci jednotlivých projek-
tů a žádostí o dotace pro roky 2007 – 
2010 a na straně druhé ve sdělovacích 
prostředcích zatáhl do své soukromé 
války se Zdeňkem Tomáškem město 
takovým způsobem, že realizaci jed-
notlivých žádostí a projektů o dotace 
zpochybnil a ohrozil.

Pouze veřejné očištění města od 
poškozujících výroků může změ-
nit rozhodnutí rady města podat na 
senátora Josefa Novotného trestní 
oznámení.

Městský úřad Bystřice nad Pern-
štejnem opětovně upozorňuje obča-
ny na nutnost výměny všech řidič-
ských průkazů vydaných v obdo-
bí od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993. 
Výměna těchto řidičských prů-
kazů musí být provedena do 31. 
prosince 2007.

Na základě centrálního registru 
vedeného Ministerstvem dopravy 
ČR byl stanoven v našem správním 
obvodě počet řidičských průkazů 
podléhajících v letošním roce výmě-
ně na 2.356 ks. Vzhledem k tomu, 
že do konce března 2007 provedlo 
výměnu pouze 410 žadatelů, zbý-
vá vyměnit řidičské průkazy ještě 
u 1.946 řidičů! Aby tato výměna 
proběhla plynule a bez zbytečných 
front na odboru dopravy a SH MěÚ, 
muselo by být měsíčně vyměněno 
minimálně 216 řidičských průkazů. 
( V březnu 2007 bylo např. vyměně-
no jen 181 řidičských průkazů). 

S ohledem na výše uvedené upo-
zorňujeme na hrozící riziko spojené 
s odkládáním výměny řidičských 
průkazů na konec letošního roku. 
Může tak dojít k situaci, kdy z kapa-
citních důvodů centrální státní 
tiskárny, která jako jediná v ČR je 
oprávněna vyhotovovat tyto dokla-
dy, nebude možné dodržet přísluš-
né lhůty pro výměnu řidičských 
průkazů. Upozorňujeme rov-

Nezapomínejte na výměnu 
řidičských průkazů!

něž, že používání nevyměněných 
neplatných řidičských průkazů po 
31.12.2007 je spojeno s možností 
uložení pokuty v blokovém řízení 
do výše 2.000 korun.

Informace o bodovém hodnoce-
ní:

Celkový počet bodovaných řidičů 
v kraji Vysočina k 31. 3. 2007 byl 
stanoven na 14.114 (což je 4,15% 
z celkového počtu řidičů v kra-
ji Vysočina). U správního obvo-
du Bystřice nad Pernštejnem se 
k uvedenému datu jednalo o 506 
(3,67%) bodovaných řidičů.
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Jiří Daniel
odbor dopravy a SH

TELEGRAFICKY Z RADNICE
- Dne 5. 4. 2007 proběhla valná hromada Lesního společenství obcí, 
odsouhlasila průměrnou roční těžbu na 9 000 m3.

- „Pernštejnské peklo“ je název duatlonu (běh a jízda na kole) s překva-
pením, který se uskuteční v Bystřici 28. 4. 2007.

- Druhá etapa cyklistického závodu „Vysočina 2007“ proběhne 3. srpna 
2007 na Bystřicku. Okruh povede z Bystřice na Vír, Veselí a Dalečín 
a zpět do města. Závodníci jej absolvují čtyřikrát. Město přispělo částkou 
60 000.- Kč.

„Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007“

Kterých ŘP se výměna týká?

ŘP vydány v období:
1.7.1964-1986

ŘP vydány v období:
1987-1991

ŘP vydány v období:
1992-1993

Proč si mám vyměnit ŘP již nyní?
- předejdu dlouhému čekání na úřadu (magistrátu)
- budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem stanovené lhůtě

Kolik mě to bude stát?
- výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
- na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
nebo magistrátu města na území ČR (dle místa trvalého pobytu držitele
řidičského průkazu)

Co musím mít s sebou?
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost

Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
- lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15-20 dní (dle počtu žádostí)

Kde najdu více informací?
- www.mdcr.cz (stránky  Ministerstva dopravy)

odbor dopravně správní a BESIP; oddělení agend řidičů, evidencí a statistik
Ministerstvo dopravy; Nábřeží Ludvíka Svobody 12; 110 15 Praha 1

Město Bystřice nad Pernštejnem prodá 6 kusů litinových kotlů VSB I o 
výkonu: 1 ks 69 kW, 3 ks 83 kW, 2 ks 97 kW. Přednost budou mít nabídky 
obsahující i demontáž kotle. Možno odprodat i jednotlivě. Informace na tele-
fonním čísle: 566 550 821, 566 551 399.

Město nabízí
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Po přečtení informací v tisku o nejoblíbenějších a nejčastějších jmé-
nech pro děti v loňském roce jsme si podobnou statistiku udělali taktéž na 
našem oddělení správním MěÚ Bystřice n.P. A jak dopadla???

Z 81 narozených dětí v roce 2006 v Bystřici nad Pernštejnem byla 
dětem dávána nejvíce tato jména:

Děvčata: Karolína - 3 děti, Tereza - 2 děti, Michaela - 2 děti
Chlapci: Jiří - 4 děti, Jan, Šimon, Jakub, Aleš, Marek, Dominik - vždy

                   2 děti
Současně jsme v našich evidencích zjistili četnost jmen a příjmení v 

našem městě:

STATISTIKA NENÍ VŽDY NUDASTATISTIKA NENÍ VŽDY NUDA
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6) Existuje v tomto městě 
nějaké místo, na které jste jako 
občan skutečné hrdý?

Nad tím bych musel více zapře-
mýšlet… Myslím, že v našem 
městě se v poslední době vybu-
dovalo kvalitní zázemí. Mám na 
mysli novou halu, nebo bazén… 
Je třeba si uvědomit, že především 
záleží na penězích. Na počátku je 
třeba sehnat peníze… Vidím to 
jako prospěšné především pro mla-
dou generaci. Mělo by to pro ně 
být motivací, jak trávit svůj volný 
čas aktivně.

7) Přibližte nám, co bylo nápl-
ní Vaší práce?

Pracoval jsem jako revírník. Měl 
jsem na starosti určitý úsek, za kte-
rý jsem byl odpovědný.

8) Co je pro Vás největší pra-
covní motivací?

Rodina. Ta především. Snažím 
se jí věnovat co nejvíce času. Svůj 
volný čas trávím nejradši doma 
nebo na zahradě v okruhu svých 
blízkých. Největší radostí jsou pro 
mě moje vnoučata.

9) Co považujete za svůj nej-
větší dosavadní životní úspěch?

Dokončení ze str. 1

Noví zastupitelé se představují

Kateřina Vaculíková

Nevyzdvihoval bych nic kon-
krétního. Jsem spokojený se svým 
rodinným zázemím. Pro mne je 
důležité zdraví a celková spoko-
jenost.

10) Kdybyste se měl pokusit 
v tuto chvíli charakterizovat svůj 
životní styl…

Řekl bych, že to by mělo spíše 
posuzovat moje okolí; mé kladné 
i záporné stránky. Snažím se žít 
aktivně. Co se týká sportu, jsem 
spíše fanouškem.

11) Máte nějaké své osobní 
krédo?

Asi ani ne. Snažím se vyvarovat 
zbytečného stresu a žít řekněme 
„v pohodě“. Dnešní doba klidu 
příliš nepřispívá, proto je třeba 
nenechat se vždy a každým ovliv-
nit.

12) Co byste vzkázal Vašim 
voličům?

Budu se snažit pracovat co 
nejlépe. Nezklamat svoje voliče. 
V rámci rozvoje města je třeba 
zapomenout na všechny „žabo-
myší“ války. Rád bych maximálně 
přispěl ku prospěchu Bystřice.

Město Bystřice nad Pernštejnem 
připravuje v rámci projektu „Bys-
třická zastavení“ obnovu historické 
sochy sv. Jana, která byla od roku 
1881 pravděpodobně do  roku 1987 
umístěna na skalním ostrohu nad 
řekou Bystřicí při cestě z obce Vír do 
Bystřice nad Pernštejnem. Umístě-
ní   je vyznačeno na fotografi i z roku 
1929 zapůjčené z městského muzea.

Jelikož je možné, že původní 
sochu někdo uschoval před zniče-
ním, prosíme případného ochrán-
ce, aby se přihlásil na Lesním spo-
lečenství obcí v Karasíně a předal 
sochu proti odměně k rekonstruk-
ci. Pak by ji mohli důstojně nain-
stalovat na původní místo.

  Děkujeme!
Josef Vojta,

 místostarosta

OBNOVUJEME SVATOJÁNSKÉ ÚDOLÍOBNOVUJEME SVATOJÁNSKÉ ÚDOLÍ
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STUDÁNKA SLAVÍ 10 LET
Dětský pěvecký sbor „STU-

DÁNKA“ vznikl před rovnými 
deseti lety. Sbormistryně Inka 
Pospíšilová – Chalupníková tehdy 
začínala s 13 zpěváčky při ZUŠ 
v Bystřici. Na prvním soustředění 
v táboře Jitřenka bylo přijato jméno, 
které tehdy navrhl Hynek Jurman.

Dnes vystupuje v souboru „Stu-
dánka“ 25 dětí, ale další se připravu-
jí v přípravkách „Pramen“ (15 dětí) 
a „Pramínek“ (10 nejmladších). 
Pramínky postupně nabírají na síle 
a Studánka vydává lahodné občer-
stvení. Už deset let!

Slavnostní koncert k desátému výročí trvání souboru se uskuteční ve 
velkém sále Kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem ve čtvrtek 

24. května 2007 v 18.00 hodin. 

Z pódia zazní průřez celou historií souboru. Všechny hudbymilovné 
příznivce na tuto mimořádnou akci zveme!

Rozhovor se sbormistryní Inkou Pospíšilovou přineseme v příštím čís-
le Bystřicka.

 -HJ-

Zřizovatel Obec Lísek

vyhlašuje v souladu s vyhláš-
kou č. 54/2005 Sb., o náležitos-
tech konkursního řízení a kon-
kursních komisích

konkursní řízení

na funkci ředitele/ky Mateř-
ské školy Lísek, okres Žďár 
nad Sázavou

Požadavky: 
vzdělání a pedagogická praxe 

podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, 
znalost školských předpisů, 
občanská a morální bezúhonnost, 
dobrý zdravotní stav, organizační 
a řídící schopnosti.

Přihlášky zasílejte do 15. 
května 2007 na adresu zřizova-
tele: Obecní úřad Lísek, Lísek 
80, 592 45

Obálku označit: 

Konkurs MŠ neotvírat

K přihlášce doložte: 

- ověřené kopie dokladů o dosa-
ženém vzdělání, 

-  doklady o průběhu zaměstnání  
potvrzené posledním zaměstna-
vatelem, 

-  podrobný profesní životopis,
-  koncepci rozvoje a řízení školy, 
-  výpis z rejstříků trestů (ne starší 

3 měsíce), 
- lékařské potvrzení o způsobilos-

ti k výkonu funkce ředitele/ky 
školy.

Pozor:  KONKURZ

Sbormistryně Inka Pospíšilová

Stavíme, budujeme...

Bezbariérový vstup do muzea po-
malu získává defi nitivní podobu. 
Součástí bude i vybudování veřejných 
záchodků. Kolaudace proběhne 
v červenci.

Rekonstrukce chodníku v ulici Ná-
dražní se provádí z důvodu položení 
asfaltového koberce na komunikaci. 
Více v příštím čísle novin Bystřicko.

Plánovaná rekonstrukce chodníků pro rok 2007. 
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Tímto světem projdu jen jednou,
proto každé dobro a laskavost,
které mohu prokázat
kterékoliv bytosti nebo němé tváři,
nechť vykonám nyní a nechť je 
neodkládám.
Neboť nepůjdu znovu touto ces-
tou.

Před deseti lety 26. 3. 1997 
zemřela po dlouhé nemoci profe-
sorka Gymnázia v Bystřici n. P. 
paní Vanda Matějková. Na naší 
škole pracovala jako učitelka příro-
dovědných předmětů (především 

Malá vzpomínka
matematiky a fyziky) v letech 
1963 – 1993, tedy celých třicet let 
z padesátileté historie školy. 

Paní profesorka se narodila 
v polském Krakově 18. září 1937, 
ale od konce druhé světové války 
žila u svých příbuzných v Bys-
třici n. P. Ani její cesta ke vzdě-
lání nebyla snadná, střední školu 
vystudovala při zaměstnání a poté 
v roce 1962 absolvovala Přírodo-
vědeckou fakultu Univerzity J. E. 
Purkyně v Brně.

Její přirozená autorita vychá-
zela z vysoké odbornosti a pro-
pracované metodiky výkladu 
učiva. Pomáhala studentům stej-
ně ochotně jako svým mladším 
kolegům, jednala s nimi jako 
s rovnocennými partnery. Pracov-
ním problémům uměla dát lidský 
rozměr. S láskou se věnovala i své 
rodině, manželovi a třem dětem.
Prožila krátký, ale přesto bohatě 
naplněný život. 

S díky vzpomíná kolektiv pra-
covníků Gymnázia v Bystřici n. P.
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PFLEGRŮV KARASÍN PODRUHÉPFLEGRŮV KARASÍN PODRUHÉ

Za velkého zájmu veřejnosti pro-
běhl druhý ročník Jíchovy Bystřice. 
Do výtvarné soutěže bylo dodáno 24 
děl od studentů ale i dospělých tvůrců. 
Některá byla provedena olejem a zará-
mována. Z památek Bystřicka se nej-
většímu zájmu tvůrců těšily Zubštejn, 
rozhledna v Karasíně, kostel ve Štěpá-
nově a kaplička v Ujčově. 

V neděli 15. dubna se tísnila dob-
rá stovka příznivců výtvarného umě-
ní ve výstavní síni Městského muzea 
v Bystřici na vernisáži akademických 
malířů Jiřího Štourače a Tomáše 
Smetany a akademického sochaře 
Jiřího Plieštika. V úvodním slově 
představil skvělé autory Hynek Jur-
man, jenž mimo jiné pronesl: „Není 
u nás mnoho lepších věcí v oblasti 
moderního výtvarného umění. Dá 
se říci, že to nejlepší máme momen-
tálně v Bystřici.“ Za pravdu mu dal 
velký zájem o výstavu.

Ke zdaru programu přispělo i vy-
stoupení barokního ansámblu ZUŠ 
pod vedením Lenky Macháčkové. 

Mezi návštěvníky jsme mohli 
poznat i mnohé další výtvarníky (rodi-
na Rossí, Miloš Sláma, Václav Mach-
Koláčný), ale i básníka a rozhlasového 
redaktora Miloše Doležala či jednoho 

z nejlepších současných polských bás-
níků Wojciecha Wencela.

Úspěšnou akci uspořádalo Měst-

ské muzeum v Bystřici a Společnost 
Františka Kroha. Výstava se těší na 
vaši návštěvu do června 2007.

Výsledky soutěže 

Kategorie památky Bystřicka:

Do 10 let: 

1. Tomáš Štaud, ZŠ Štěpánov
2. Daniel Jambor, ZŠ TGM
3. Bohumil Velen, ZŠ TGM

11 – 15 let: 

1. Pavlína Martínková, GY BY
2. Pavel Polesný, ZŠ Štěpánov
3. Šárka Navrátilová, ZŠ Štěpánov

16 – 18 let: 

1. Jaroslav Matoušek, GY BY
2. Jana Matoušková, GY BY

19 – 35 let: 

1. Blanka Kudová, Olešnice
2. Petra Tatíčková, Blažkov

Nad 35 let: 

1. Jan Svačina, Bystřice

Kategorie omalovánky:

1. 6. třída ZŠ Štěpánov

Text i foto: SFK

V úterý 17. dubna 2007 vyvrcholil 
druhý ročník literární akce Pfl egrův 
Karasín. Recitační soutěž měla vyso-
kou úroveň díky žákům bystřického 
gymnázia a ZŠ TGM, a porota měla 
práci nelehkou. Podobně tomu bylo 
v literární soutěži, kterou obeslalo 
47(!) autorů 85 prácemi. Výsledky 
obou soutěží najdete na str. 10. 

V 16.00 hod. proběhla před mys-
livnou v Karasíně vzpomínková slav-
nost na Gustava Pfl egra Moravské-
ho. Po úvodním slově místostarosty 
Bystřice Bc. Josef Vojty (přislíbil 
i obnovu pamětní desky), zahrál 
barokní ansámbl ZUŠ a zarecitovala 
Anežka Šejnohová. Hynek Jurman 
pak připomněl život a dílo slavného 
karasínského rodáka a přidal několik 
zajímavostí. Například, že Pfl egrovy 
písně zhudebnil Antonín Dvořák a z 
jedné z nich později vznikla slavná 
árie „Měsíčku na nebi hlubokém“, 
že při odhalení pamětní desky v roce 
1883 nechyběl budoucí spisovatel 
Vilém Mrštík a že při zřejmě posled-
ní slavnosti v roce 1833 promluvil 
před hájovnou Arne Novák. A po 74 
letech se konečně na stejném místě 
sešli současní příznivci zapomína-
ného literáta. Na závěr položil kytici 

k pamětní desce spisovatel Zdeněk 
Vyhlídal.

Na večerní besedě s PhDr. Vyhlí-
dalem bohužel chyběli zástupci něk-
terých profesí, u nichž mnozí hlasitě 
účast předpokládali. Kdo však přišel, 
nelitoval! Zd. Vyhlídal byl ještě plný 
dojmů z Karasína, přiblížil osobnosti 
Pfl egra, Sychry či Turinského, hovořil 
o zvyku podepisování zbabělých petic 
v Čechách („Nikdy u toho nechyběl 
Werich.“) od Bílé hory až po Anti-
chartu, mluvil o baronu Trenkovi či 
o záhadě Slezských písní, kde je pod-
le nejnovějších poznatků autorství 
Bezručovo zpochybňováno. Přítom-
ní se nenudili, mnohé se dozvěděli. 

Druhý ročník Pfl egrova Karasína 
v mnoha směrech překonal ročník 
úvodní, což je jenom dobře.

SFK

PFLEGRŮV KARASÍN PODRUHÉPFLEGRŮV KARASÍN PODRUHÉ
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Jak si představujete život oby-
vatel současné Litvy? Je v pustě 
opravdu pusto? Lze vyrábět mýdlo 
z oliv? Kdy chodí Španělé obvykle 
spát? Proč umí každý mladý Nor 
bez výjimky plavat? A hlavně, jak 
se žáci Základní školy Bystřice 
nad Pernštejnem, Nádražní 615, 
do všech výše uvedených a ještě 
několika dalších evropských zemí 
dostali, proč vážili mnohdy dlou-
hou cestu, jak se tam domluvili, co 
dalšího ještě navštívili a jaké jsou 
jejich další plány zahraničních 
cest? 

Vše se mohli dovědět občané 
z Bystřice i širokého okolí na bese-
dě, která se konala dne 15. března 
2007 v malém sále kulturního domu. 
O svých zkušenostech formou krát-
kých scének a dialogů vyprávěli 
současní i bývalí žáci naší školy, 
jejichž výstup doplnilo promítání 
fotografi í a výstava informačních 
a prezentačních materiálů. Příjem-
né odpoledne pak završila nefor-
mální beseda za účasti starosty 
našeho města, Ing. Karla Pačisky, 
spojená s ochutnávkou jídel typic-

Beseda
(o zahraničních cestách žáků ZŠ Bystřice n.P., 

Nádražní 615)
kých pro středomořskou kuchyni.

A jaké jsou odpovědi na otázky 
z prvního odstavce? 

V Litvě jsou velmi nápadné roz-
díly mezi životem ve městech a na 
vesnicích, doslova od luxusních 
limuzín po koňské potahy; nicmé-
ně: Litevci se opravdu snaží dohnat 
vyspělejší evropské země a jejich 
životní úroveň kvapem roste.

Maďarská pusta je místo překy-
pující životem, včetně unikátních 
ekosystémů a přísně chráněných 
lokalit, na nichž se hojně vyskytují 
rostliny a živočichové jinde už vy-
hubení.

Z oliv, přesněji řečeno z olivo-
vého oleje, se v Itálii mimo použití 
v teplé i studené kuchyni běžně 
vyrábí pevná i tekutá mýdla, šam-
pony, sprchové gely, pleťové krémy 
a spousta jiných produktů pro hygi-
enu i kosmetiku.

Pro Španěly je typická polední 
siesta, kdy se život na čtyři hodiny 
prakticky zastaví a všichni odpočí-
vají (při tom si trochu pospí), aby 
pak večer naplnili ulice, nakupova-
li, setkávali se s přáteli, a to vše až 
do půlnoci a často i mnohem déle.

Každá norská škola musí mít svůj 
vlastní krytý bazén, v němž všichni 
žáci v rámci tělesné výchovy tráví 
nejméně hodinu týdně, a to až do 
svých osmnácti let. 

Naše škola, ZŠ Bystřice n.P., 
Nádražní 615, je zapojena do mezi-
národních projektů GLOBE (zamě-
řený na ekologické aktivity, zvláště 
poznávání zákonitostí životního 
prostředí a srovnání různých eko-
systémů) a LLP (dříve SOCRATES, 
v jehož rámci zpracováváme pro-
jekt zaměřený na studium stravova-
cích návyků dětí v různých evrop-
ských zemích a vytváříme vzorové 

učební plány pro předměty rodinná 
výchova a domácnost). Účelem na-
šich cest je poznávání ostatních 
evropských zemí ne jako turisté, 
ale díky kontaktům s kolegy a žáky 
z partnerských škol očima jejich oby-
vatel, způsobem, který nám o nich 
řekne mnohem více, než sebelep-
ší kniha nebo internetové stránky 
a současně jsme i jejich průvodci 
po Bystřicku a Vysočině. Procviču-
jeme si cizí jazyky, kdy komunika-
ce během setkání probíhá převážně 
v angličtině. V našich plánech pro 
následující dva roky je další ekolo-
gicky zaměřená expedice tentokrát 
do Finska. V rámci poznávání stra-
vovacích návyků navštívíme opět 
Itálii a nově i Polsko, současně naši 
kolegové přijedou letos v listopadu 
na týdenní setkání u nás, v Bystřici. 
Všechny akce probíhají ve spolu-
práci a za přispění našeho města, 
fondů kraje Vysočina i Evropské 
unie. Děkujeme všem návštěvní-
kům besedy za účast a těšíme se 
brzy opět na viděnou.
Za ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Radim Štikar

První jarní neděli se děti 4. A 
Základní školy T. G. Masaryka 
vydaly na jazykový pobyt na Boro-
vinku (sportovní areál Orel Telnice) 
u Domanína. Část výpravy dorazila 
pěšky a ostatní na místo dopravi-
li rodiče. V příjemném prostředí 

EXPEDICE JAZYKOVÉ TŘÍDY 4. A

mohly děti prožít tři dny naplně-
né cestováním  po Zemi, vesmíru 
a v podmořském světě.

Svými „travelling machines“ na-
vštívily anglicky mluvící země, pro-
zkoumaly vesmírnou krajinu s jejími 
obyvateli. Odtud anglicky psanou 

zprávu o své návštěvě adresovaly 
obyvatelům Země. V podmořském 
světě se všech šest expedic nenechalo 
zastrašit hrůzostrašnými monstrózní-
mi příšerami. 

Naši průzkumníci během výprav 
měli možnost naučit se několik 
anglických hitů, jako např.: Yester-
day nebo vystoupit v anglické 
„Superstar“.

Děti se s chutí zapojovaly do tvo-
řivých činností, při kterých si aktiv-
ně a bez známkování procvičovaly 
a prohlubovaly svoje znalosti z ang-
ličtiny. Slunečné počasí přálo i spor-
tovním radovánkám.

Touto cestou celá expedice zjis-
tila, že výuka anglického jazyka je 
nezbytná a smysluplná nejen pro 
cestování. 

Celý pobyt se zdařil díky spoluprá-
ci s Mgr. E. Poláchovou, fi nančnímu 
přispění města, TS města Bystřice 
a velký dík patří rodičům našich dě-
tí a vedení školy. Thank you!

Věra Šikulová, Marie Jirků
vyučující angličtiny, ZŠ TGM

… A  POBYT NA BOROVINCE 
OČIMA DĚTÍ? 
Posuďte sami:

V neděli 25. března jsme se vyda-
li na jazykový pobyt na Borovinku, 
někteří šli s paní učitelkou pěšky, jiní 
se na místo dopravili s rodiči auty. 
(Š. Novotný)

Nikdo nevynechal ranní běhací 
rozcvičky, všichni jsme byli rádi, že 
vyšlo i pěkné počasí. (T. Jančová)

Nejzajímavější prací bylo vymys-
let a vytvořit postavu z jiné planety, 
namalovat vesmírný dopravní pro-

středek. Při poslechu písničky Žlutá 
ponorka jsme hledali inspiraci k vy-
robení podmořské příšery. Všechny 
úkoly byly zadávány v anglickém 
jazyce. (A. Klukan)

Vytvořili jsme několik zajímavých 
věcí, např. plastiku Země, stroj času 
… (J. Klusák)

Naučili jsme se jednu z nejhezčích 
písniček skupiny Beatles  -  Yester-
day. (J. Kadlecová)

Po obědě byla soutěž „Superstar“. 
Byli jsme třetí s písní „We will rock 
you“. Na Borovince  se nám moc lí-
bilo. (J. Šibor)

Ten borovinkový pobyt byl vážně 
super! (A. Neterdová)

Vás srdečně zve 
na 12. ročník

AKADEMIE DDM

sobota 26.5.2007 v 15.00 hod

PROGRAM:
představí se Vám členové zájmo-

vých útvarů aerobik, kytara, 
fl étna, 

klavír, folklor, mažoretky, roz-
tleskávačky, angličtina a judo.  

Od 14:00 bude v předsálí 
otevřena výstavka, kde budou 

vystaveny práce dětí a dospělých 
ze ZÚ výtvarný, keramika, 

všeuměl, modelářský 
a paličkování.

VSTUPNÉ:
děti – 15,- Kč, dospělí 30,- Kč

Srdečně zvou pořadatelé!

Dům dětí a mládeže 
v Bystřici n.P.
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Rádi bychom Vás seznámili s čin-
ností jezdeckého klubu v Bystřici nad 
Pernštejnem  působícím na Školním 
statku Nový Dvůr, který patří k Vyš-
ší odborné škole a Střední odborné 
škole zemědělsko-technické Bystřice 
nad Pernštejnem.

Po celý rok nabízíme vyjížďky 
do okolí či výcvik jízdy na koni na 
jízdárně. Pro případ špatného počasí 
máme k dispozici krytou halu. Na-
vštívit nás mohou i úplní začátečníci 
v každém věku. Pěkným zážitkem 
může být i jízda v bryčce. Již několik 
let zde funguje jezdecký klub, který 
je určen nejen pro studenty školy, ale 
pro všechny milovníky koní. Členy 
jezdeckého klubu připravujeme na 
Zkoušky základního výcviku jezdce, 
po jejichž splnění získají jezdeckou 
licenci, díky níž se mohou účastnit 
ofi ciálních parkurových či drezur-
ních závodů. Zájemci o parkurový 
sport mohou využít možnosti výcvi-

Můj kamarád kůň ku pod vedením kvalifi kovaného cvi-
čitele. K dispozici máme  kompletní 
překážkový materiál, což umožňuje 
kvalitní přípravu na skokové závody. 
Důkazem toho jsou velmi uspokojivé 
výsledky našich jezdců, kteří repre-
zentují na kolbištích po celé Vyso-
čině i jižní Moravě. Mezi naše další 
činnosti patří ustájení soukromých 
koní, popř. jejich výcvik.

Na závěr chceme podotknout, že 
koně ve vlastnictví školy pocházejí 
převážně z vlastního chovu. A pro-
tože se každému věnujeme již od 
útlého věku, jsou to koně hodní, klidní 
a zvyklí na děti jak při ošetřování, tak 
pod sedlem.

Na Vaši návštěvu se těší členové 
jezdeckého klubu na Školním statku 
v Bystřice nad Pernštejnem.
Kontakt:
Hana Nosková        – 605 444 598
Kateřina Kluzová   – 608 151 727

Naše společnost se v posledních 
desetiletích potýká s vysokou pro-
dukcí odpadů, které ničí životní 
prostředí a v neposlední řadě zne-
čišťují naše okolí. Pohled na lesy, 
parky, řeky a potoky plné odpadků 
se jistě nikomu z nás nelíbí. 

ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615 již 
několik let třídí odpady – papír, plas-
ty, bioodpad, sklo, baterie a ostatní.

V prosinci vznikl nápad využít 
vytříděného odpadu i pro praktic-
kou výuku a začali jsme připra-
vovat program projektového dne 
s názvem EKODEN, na téma: 
„Odpady-dopady.“

Cílem bylo seznámit žáky s pro-
blematikou odpadů, jejich třídě-
ním, recyklací a vytvořit jedno-
duché výrobky z nasbíraného 
odpadu, které by sloužily k trvalé 
výzdobě naší školy. Po dobu tří 
měsíců jsme shromažďovali vybra-
né odpadní suroviny ve vestibulu 
školy – ruličky od toaletního papí-
ru a folií, plastové láhve a víčka, 
staré telefonní seznamy, kartóny 
a krabice různých velikostí.

Ekoden se uskutečnil 10. dub-
na. Žáci pracovali pod dohledem 
vyučujících ve zvolených skupi-

Lze spojit užitečné se zábavou?

nách. Své výrobky vystavili na 
chodbách a vestibulu školy. Žáci 1. 
stupně se mohou pochlubit šikmou 
věží v Pise, televizní věží na Ještě-
du, akváriem, rybníkem, vlajkami 
některých států, zvířátky v ZOO, 
domácími mazlíčky a drobnými 
ozdobnými předměty – šperkovni-
cemi, stojánky na školní pomůcky.

Starší žáci se seznámili s výro-
bou papíru a jeho recyklací, proble-

matikou kompostování, navštívili 
sběrný dvůr, zdokumentovali čer-
né skládky v blízkém okolí školy, 
vyhledali spalovny odpadů v ČR.
Z nasbíraných odpadků vyrobili 
strom přátelství, přání z ručního 
papíru, zajímavé klobouky a po-
hádkové postavy. Pozornosti by 
neměl uniknout „hřbitov odpad-
ků“, na kterém je zdokumentová-
na doba rozkladu vybraných látek 

v přírodě, např. igelitová taška… 
20 až 30 let, krabice od mléka… 
6 až 10 let, polystyren… nikdy.

Jedním z řady témat našeho pro-
jektového dne byla anketa, kterou 
jsme oslovili občany našeho měs-
ta. Dotazovaní si ve většině přípa-
dů ochotně udělali čas a zodpově-
děli žákům 20 otázek zaměřených 
na problematiku odpadů, možnosti 
a návrhy na zlepšení svého oko-
lí. Mnozí si sami uvědomili, jak 
nakládají s energií a vodou.

Pro mnohé žáky to byla také 
první zkušenost, ve které muse-
li zvládnout kontakt a rozhovor 
s dospělými. Ti jim svou vstříc-
ností a trpělivostí ukázali, že tuto 
problematiku berou vážně a váží si 
zájmu a snahy něco v této oblasti 
zlepšit a napravit.

EKODEN měl u žáků velkou 
odezvu, měli radost z výrobků 
z různých odpadních materiálů, 
které by jinak skončily na sklád-
ce. Zábavnou formou se seznámili 
s tím, co trápí naši společnost - 
s tříděním a recyklací odpadu.

Dagmar Pivková, 
Hana Kopecká.

ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

K mezinárodně uznávaným 
zkouškám z německého jazyka pa-
tří tzv. Zertifi kat Deutsch, který se 
v poslední době stává atraktivní 
a znalostmi dosažitelný i pro studen-
ty Gymnázia Bystřice n. P. 

V letošním školním roce jsme si 
tuto zkušenost ověřili v měsíci pro-
sinci u 8 studentů posledního matu-
ritního ročníku. Ve spolupráci s Ra-
kouským institutem se tato zkouška 
při dosažení daného počtu zájemců 
úspěšně konala na našem gymnáziu.

Zertifi kat Deutsch je součástí 
Společného evropského rámce, kte-
rý byl vypracován oddělením mo-
derních jazyků Rady Evropy, platí 
od roku 2001. Zkouška ověřuje v pí-
semné části úroveň dovedností čtení, 

Zertifi kat Deutsch 
i se znalostmi z gymnázia

poslech s porozuměním a písemné 
vyjádření (většinou dopis), patří 
sem i test jazykových struktur (gra-
matika). Délka písemné části je při-
bližně 3 hodiny. ústní část zkoušky 
se odehrává v podobě rozhovoru se 
zkoušejícím či dalším zkoušeným, 
ověřuje se zde schopnost jazykově 
se orientovat v situacích běžného ži-
vota, trvá 15 minut.

Zkouška prokazuje dobré základ-
ní znalosti němčiny, které umožní 
dorozumění na standardní úrovni, 
slouží jako doklad znalosti jazyka 
pro zaměstnavatele a v Německu 

také jako doklad znalosti jazyka při 
žádosti o práci, může ulehčit přijí-
mací řízení i samotné studium na 
celé řadě českých vysokých škol. 
Podle Rady Evropy dokazuje úro-
veň B1.

V měsíci červnu bude mít dal-
ších pár našich studentů možnost 
prokázat své znalosti a schopnosti, 
tentokrát přímo v Brně, v místě sídla 
Rakouského institutu na Moravském 
náměstí.

Pokud by veřejnost měla zájem 
o více informací, jsme ochotni se 
podělit o naše zkušenosti či zapůjčit 

zkušební testy této zkoušky. K červ-
novému termínu 15. 6. 2007 je třeba 
se přihlásit do poloviny května.

S Rakouským institutem spolu-
pracujeme i v oblasti dalšího vzdě-
lávání, jak učitelů tak studentů, 
zprostředkováváme jejich nabídku 
kurzů, i např. přípravu na přijímací 
zkoušky na vysoké školy z německé-
ho jazyka. V květnu využijeme Dne 
otevřených dveří, kdy se tři skupiny 
studentů německého jazyka zúčastní 
podnětných workshopů týkajících 
se učení se němčině. V loňském roce 
byly tyto pracovní skupiny zamě-
řeny na návody vštěpování slovní 
zásoby a práce s ní.

Mgr. Pavla Filipová
učitelka něm. jazyka
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Program Kulturního domu na květen 2007
Čtvrtek 3. května – malý sál KD 
– 18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ
KONCERT
VLASTIMIL JURČÍK – klavír
ONDŘEJ KVITA – housle

Studenti Akademie múzických 
umění v Praze se představí v sólových 
skladbách (Beethoven, Chopin, Sme-
tana) i jako duo (Schubert, Ravel).
Vstupné: dobrovolné

Sobota 5. května – velký sál KD
pořádá TJ Sokol Bystřice n.P. - oddíl 
kulturistiky
MISTROVSTVÍ MORAVY A 
SLEZSKA V KULTURISTICE, 
FITNESS
A BODYFITNESS ŽEN pro rok 
2007
Program:
10.00 hodin  Semifi nále
15.00 hodin  Finále
Vstupné: celodenní 150 Kč

Pondělí 7. května – velký sál KD 
– 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
CASINO ROYAL
aneb JAMES BOND pojedenadvacá-
té …ale zároveň poprvé

James Bond poprvé ve své historii 
konečně zavítal i k nám, konkrétně 
do Prahy. Během natáčení se ovšem 
štáb pohyboval po více místech celé 
republiky. Explozivní akce na letišti 
v Miami byla pořízena v Ruzyni, za-
hrály si i památník na Vítkově, hrad 
Loket a také Karlovy Vary, které se 
proměnily v Černou Horu.

Casino Royal představuje Jame-
se Bonda předtím, než získá své 
povolení zabíjet. Ale není o nic 
méně nebezpečný a díky dvěma 
profesionálním vraždám, je povýšen 
a získá statut 00. Jeho první mise 
coby 007 jej zavede na Madagas-
kar a na Bahamy, aby se nakonec 
ocitl v Černé Hoře. Zde se mu do 
cesty staví bezcitný fi nančník svě-
tového terorismu Le Chiffre. Aby 
jeho teroristickou síť mohl rozložit, 
musí Bond Le Chiffrea porazit ve 
vysoké hře v pokerovém turnaji v 
Casino Royal. M16 posílá společně 
s Bondem pohlednou účetní minis-
terstva fi nancí Vesper Lind. I když si 
Bond její společnosti zprvu neváží, 
poté co spolu prožijí řadu nebezpeč-
ných dobrodružství, jeho zájem o 
ní stoupá. Le Chiffre je však krutý 
protivník. Bond dochází k důležité-
mu životnímu poslání: Věřit se nemá 
nikomu …
Hrají: D. Craig, S. Foucan, S. Ab-
karian, C. Murinoova, M. Mikkelsen, 
E. Greenová
Režie: Marti Cambell
Zvuk Dolby Digital 5.1  – 144 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 25.4.2007

Pátek 11. května – velký sál KD 
– 18.00 hodin

Pořádá: ZUŠ a KD
KONCERT 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ŽÁKŮ SMYČCOVÉHO OBORU
Účinkují: I. Šiborová, P. Marková, 
M. Macháčková, A. Svobodová 
a L. Slámová
Orchestr N. Kyjovského a další žáci
Pedagogické vedení: Lenka Macháč-
ková a Mgr. Eva Bagarová
Vstupné: dobrovolné

Pondělí 14. května - velký sál KD 
– 18.30 hodin
Pořádá: ZUŠ
KONCERT 
BONJOUR, PARIS!
Pásmo francouzských šansonů, me-
lodií a musette valčíků.
Účinkují žáci akordeonového oddě-
lení ZUŠ z třídy Milady Krásenské 
a Dity Dudkové.
Vstupné: dobrovolné 

Úterý 15. května – velký sál KD 
– 10.00 hodin
KINO  
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁ-
DEK
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 
minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 12 Kč, veřejnost 
17 Kč

Středa 16. května – velký sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT
JAN NEDVĚD S KAPELOU

Koncert legendy české folkové 
a trampské písničky s doprovodnou 
kapelou hrající ve složení: 
Vojta Nedvěd – kytara, zpěv, Milan 
Plechatý – baskytara, zpěv, Jindra 
Koníř – keyboard.

Písničky Jana Nedvěda zná v Če-
chách snad každý, nechybí u žád-
ného táboráku, při žádné oslavě, 
kde se zpívá. Jeho koncert dokázal 
zaplnit Strahovský stadion. Na české 
hudební scéně je osobitý fenomén, 
těší se značné popularitě již u druhé 
posluchačské generace. Jeho písně 
prodělaly pouť od táborových ohňů 
a folkových festivalů do masmédií, 
školních zpěvníků i repertoáru taneč-
ních zábav – mnohé téměř zlidověly 
a staly se součástí běžně zpívaného 
repertoáru. Koncert je tvořen smě-
sicí nových a nově zaranžovaných 
skladeb a samozřejmě hity jako je 
Valčíček, Stánky, Ptáčata, Kamarád 
a další. Po osobních tragédiích zno-
vu začíná koncertovat, našel nový 
smysl života.
Vstupné: 160 Kč 
Předprodej: knihkupectví od 
30.4.2007

Pátek 18. května – velký sál KD 
– 15.00 – 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ  DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Úterý 22. května – velký sál KD 
– 8.30 a 10.00 hodin
DĚTSKÉ HUDEBNÍ PŘEDSTA-
VENÍ
LIDOVÁ PÍSNIČKA – NA LOU-
CE KYTIČKA
S LÍDOU HELLIGEROVOU
Pořad umělecké agentury HeART 
Hradec Králové 

V tomto novém hudebním předsta-
vení se zpěvačka Lída vydává s dětmi 
na výlet za českou lidovou písničkou 
a lidovými hudebními nástroji. Přiví-
tá je louka plná rozkvetlých kytiček, 
které děti sbírají do vázy pro mamin-
ku a s každou poznanou kytičkou se 
učí novou lidovou písničku. Zazpívají 
si o ráčkovi, ovečkách, kukačce, kop-
řivě, poznávají a vyzkoušejí si hru 
na další lidové hudební nástroje jako 
jsou kastaněty, brumle, zvonek, ma-
racas, fanfrnoch a dovědí se, jak si ta-
kový lidový hudební nástroj vyrobit.
Určeno pro děti od 3 do 9 let 
Vstupné: 25 Kč, veřejnost 30 Kč

Čtvrtek 24. května - malý sál KD - 
18.00 hodin 
Pořádá: ZUŠ
KONCERT
SLAVNOSTNÍ KONCERT K 10. 
VÝROČÍ ZALOŽENÍ DĚTSKÉ-
HO PĚVECKÉHO SBORU ZUŠ 
STUDÁNKA 
Sbormistr: Inka Pospíšilová
Klavírní doprovod: Olga Pospíšilová
Vstupné: dobrovolné 

Pátek 25. května – velký sál KD 
– 9.00 hodin 
Pořádá: ZŠ T.G.M. a KD
10. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DĚT-
SKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME
Přehlídky se zúčastní dětské pěvec-
ké sbory z Bystřice n.P. a okolí.
Vstupné: dobrovolné
Vstup volný pro veřejnost 

Sobota 26. května – velký sál KD 
– 15.00 hodin 
Pořádá: DDM
12. ročník
AKADEMIE DDM 

V programu se představí členové 
zájmových útvarů aerobik, roztles-
kávačky, mažoretky, folklor, judo, 
angličtina, kytara, fl étna a klavír. 
Od 14.00 hodin bude v předsálí ote-
vřena výstava prací ZÚ keramika, 
výtvarný, všeuměl, modelářský a pa-
ličkování.
Vstupné: děti 15 Kč, dospělí 30 Kč

Čtvrtek 31. května – malý sál KD 
– 18.00 hodin 
Pořádá: ZUŠ 
KONCERT  
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO 
OBORU A VÝSTAVA ABSOL-
VENTŮ VÝTVARNÉHO OBO-
RU ZUŠ
Uvádí: Mgr. Eva Bagarová
Vstupné: dobrovolné

Prodej vstupenek:
Kulturní dům
Luční 764
tel. i fax 566 552 626
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/
          16.00 – 18.00 /pokladna/

Knihkupectví
Masarykovo náměstí 12
tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00
          12.30 – 17.00 
     So: 8.00 – 11.00

Změna programu vyhrazena!

Připravujeme:

1. – 3. června 2007
Dny dětí

11. června 2007
Concentus Moraviae – hrad Pern-
štejn 
„A. I. Ollean -  fl étna, M. Radič - vio-
la, J. Boušková – harfa“

29. června 2007 – Concentus Moraviae 
„Pavel Šporcl - housle“

Recitační soutěž: 
9 – 12 let: 
1. Helena Bukáčková, 2. Tereza 
Sobotková, 3. Lada Čížková.
13 – 15 let: 
1. Anežka Šejnohová, 2. Petra 
Kubíčková a David Hloušek, 
3. Marie Jindrová a Barbora 
Kunčíková.

Literární soutěž:
Moje oblíbená kniha/autor: 
1. Zuzana Elčknerová (9 -12 let), 
1. Ondřej Myslivec (13 – 15 let), 
1. Radim Pekař (16 – 19 let).

Poezie: 
1. Jana Staňková (13 – 15 let), 
1. Kateřina Horáčková (16 – 19 let), 
1. Michal Jurman (nad 20 let).

Výsledky Pfl egrova 
Karasína II.

Anežka Šejnohová



V poslední době se objevuje mezi partou nadšenců myšlenka zorganizovat setkání bys-
třických historických i současných bigbítových a rockových kapel. Festival, který je před-
běžně plánován na sobotu 18. srpna, by se měl uskutečnit na Lužánkách na pozemku za 
řekou, který Bystřičtí znají spíše jako louku, kde se pálí čarodějnice. Přáním organizátorů 
je, aby se této akce zúčastnilo co nejvíce kapel, jejichž členové byli převážně Bystřičáci. 
Po předběžných jednáních vypadá realizace akce více jak optimisticky. I z tohoto důvo-
du jsme se tedy rozhodli udělat jakýsi průřez historií vzniku prvních bigbítových kapel 
našeho města a připravit tak atmosféru akce. Vycházeli jsem především z vyprávění jed-
notlivých členů a snad nám někteří více zasvěcení prominou, pokud v našem seriálu na 
někoho zapomeneme. V dalších třech číslech měsíčníku Bystřicko Vás seznámíme nejen 
s prvními průlomy bystřických kapel, ale zabrousíme i do současnosti, kde neopomeneme 
i nové trendy hudby, jako je rap, či beatbox (což zjevně nemá s bigbítem mnoho společ-
ného), neboť plánovaný festival by měl být otevřený pro všechny generace. V červenco-
vém vydání pak naleznete rekapitulaci a seznámení se s účinkujícími kapelami, včetně 
pozvánky na tuto akci.

Přijďte si tedy v příštích číslech měsíčníku Bystřicko zavzpomínat na bystřické kapely 
a jejich členy, které vznikaly od sedmdesátých let po současnost, jako byly, nebo jsou 
Kroky, The Garage, Katakombe People, The Satisfaction, BMB (Bigbít Města Bystřice), 
Magnet, Marathón, Bruker, Goback, Metaxa, Oranžová Brablenec či Bohouš.

KNIHOVNA A KULTURA 
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Městská knihovna informuje
V měsíci březnu zaevidovala městská knihovna 144 

nových svazků knih, z nichž vám nabízíme tento výběr.

Knihy pro dospělé:
O´Beirne Kathy Nikdy o tom nemluv
Šestáková  Petra Obrazová příručka o líčení
Novák Tomáš Věkový rozdíl mezi partnery
Svěrák Zdeněk Vratné lahve
Kubátová Táňa S hlavou v písku
Knopp Guido Stalingrad
Fikejz  Miloš Český fi lm
Hůlová Petra Umělohmotný třípokoj
Coetzee J.M. Pomalý muž
Štaidl Ladislav Desátý klíč
Rýzl Milan Parapsychologie
Fincher Susanne F. Vytváření mandaly
Hoffman David Zdravé srdce
  Barvy v bytě
Cantieni Benita Cvičení po porodu
Brown Simon Feng shui pro šťastný domov
Feřtek Tomáš Křížem krážem po českých horách 
  pěšky i na kole
Hofmanová J. Láska není minulost
  Na kole křížem krážem po Moravě
Kiedroňová Eva Něžná náruč rodičů
Virtue Doreen Andělská medicína
Harris Joanne Gentlemani a hráči
Nešpor Karel Zůstat střízlivý
Laasner Lea Saskia Sama proti psychickému teroru
Krupa Michael Mělké sibiřské hroby
Václav Erich USA na dlani

Knihy pro mládež:
Němeček Jaroslav Báječné příběhy čtyřlístku
Ryslerová Martina Hra jménem život
Freund Peter Laura a hádanka Stříbrné sfi ngy
Toufar Pavel Velikonoce

Kontakty na naši knihovnu

Tel.: 566 552 376
Mobil: 723 521 892
Fax: 566 551 590

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

Další vydařenou akcí byla beseda s cestovatelem Janem Tomšíčkem. Neformální vyprá-
vění doplněné promítáním diapozitivů nás tentokrát zavedlo do Jižní Afriky a na cestu z Afriky 
domů na kole. Setkání s autorem čtyř knih z afrického prostředí bylo velmi příjemné, protože 
spokojení posluchači se začali rozcházet do svých domovů až téměř po třech hodinách. Na 
závěr obou besed proběhla autogramiáda s možností zakoupení knih přímo od autorů.

Společně s našimi čtenáři se těšíme na další setkání s mnoha zajímavými lidmi.

BYSTŘICKÝ BIGBÍT Z HISTORIE PO SOUČASNOST
- prolog -

r.v.
Pokračování v květnovém čísle novin Bystřicko

V rámci akce Březen měsíc internetu uspořádala 
naše knihovna 12 besed a knihovnických lekcí jak pro 
veřejnost, tak pro žáky základních a mateřských škol. 

K velmi zdařilým patřilo setkání žáků pátých tříd 
bystřických základních škol se spisovatelkou Věrou 
Řeháčkovou, autorkou mnoha knih pro mládež i pro 
dospělé. Autorka posluchačům přiblížila, jak vzniká 
takový román pro dívky, chlapce či dospělé a zodpově-
děla mnoho nejrůznějších dotazů. 

Poslední březnovou sobotu 31. 3. 2007 proběhl v restauraci Hotelovka v Bystřici nad 
Pernštejnem tarokový turnaj, který je jedním ze čtyř turnajů započítávaných do Grand Prix 
Vysočiny. Do našeho města se sjelo 96 příznivců této karetní hry (mezi nimi i šest žen), aby 
bojovalo o body do Grand Prix a také o více než sedmdesát věcných cen. Vítězem se stal Jan 
Mazálek z Brna, druhý byl Leoš Klapač z Brna a třetí skončil Karel Pátík z Kunštátu.

Karel Krondráf

TAROKOVÝ TURNAJ
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Zubní pohotovost k dubnu
a květnu 2007

DUBEN

28.4.2007 MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš
                  MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
29.4.2007 MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice
                  MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova, Velké Meziříčí

KVĚTEN

  1.5.2007 MUDr. Věra Dvořáková, Šustrova 487, Nové Město n.M.
                  MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n.P.
  5.5.2007 MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka
                  MUDr. Milena Koutková, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
  6.5.2007 MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě
                  MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n.P.
  8.5.2007 MUDr. Danuše Grénarová, Strojírenská 6, Žďár n.S.
                  MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš
12.5.2007 MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
                  MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš
13.5.2007 MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín
                  MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
19.5.2007 MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
                  MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí
20.5.2007 MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
                  MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
26.5.2007 MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n.P.                    

 MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

27.5.2007 MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n.P.
                  MUDr. Jana Michalová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou

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

EZOP – Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, 
jeden z projektů Sdružení 
Nové Město na Moravě, 

je místem, kde vždy najdou otevře-
né dveře nejen uživatelé služeb níz-
koprahového zařízení či rané péče, 
ale i ti, kteří nám chtějí v práci s uži-
vateli pomáhat jako dobrovolníci.

V rámci EZOPu fungují dva dob-
rovolnické programy. Jedná se o vše-
obecné dobrovolnictví a Program 5P. 
Všeobecní dobrovolníci pomáhají 
pracovníkům na otevřených klubech 
a kroužcích, při přípravě a realiza-
ci letních táborů, jednorázových 
akcí a také při setkáních rodin dětí 
s postižením. Díky jejich spoluprá-
ci můžeme zkvalitnit poskytované 
služby.

Program 5P je individuální pre-
ventivní program určený dětem ve 
věku 6 až 15 let. A co 5P znamená? 
Přátelství, pomoc, prevence, podpo-
ra a péče. Dospělý dobrovolník je 
dítěti především starším kamarádem 
a pozitivním vzorem. Schází se jed-
nou týdně na 2 až 3 hodiny. Dvojice 
si sama vytváří program, dítě se tedy 
přirozeným způsobem učí být aktiv-
ní a hledat si náplň volného času 
vlastním přičiněním. Společně svůj 
vztah budují a hledají k sobě cestu. 

EZOP a dobrovolníci
Díky programu dítě získá dospělé-
ho kamaráda, který má na něj čas, je 
ochotný ho vyslechnout, sdílet s ním 
tajemství, radosti i trápení. To je pro 
dítě důležitý prožitek. Program 5P 
vede koordinátor, který je také v pra-
videlném kontaktu s rodiči dítěte.

V letošním roce jsme na oba dob-
rovolnické programy získali akredi-
taci Ministerstva vnitra ČR, která je 
vázána na splnění poměrně přísných 
požadavků ohledně výběru dobrovol-
níků a jejich přípravy. 

A kdo se tedy může stát dobro-
volníkem? Osoba starší 15-ti let, 
v programu 5P 18-ti let, která má 
chuť věnovat část svého volného 
času někomu jinému. Každý zájemce 
o dobrovolnickou službu musí pro-
jít psychologickým testem a inten-
zivním víkendovým výcvikem.

V současné době máme 24 dob-
rovolníků, z toho 5 v programu 5P. 
Za loňský rok odpracovali bezmála 
2000 hodin. To je úctyhodné číslo 
a patří jim za to náš velký dík.

Máte-li i Vy chuť zkusit pracovat 
s dětmi, získat nové zkušenosti a po-
znat zajímavé lidi, můžete nás 
kontaktovat na telefonních číslech: 
731 457 680; 566 617 940 nebo 
e-mailem: poradna.ezop@seznam.cz.

Rádi vás mezi sebou přivítáme.
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TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNII (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM 
ROZPO�TEM �ESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSO�INA

M�sto Byst�ice nad Pernštejnem 
Odbor sociálních v�cí a zdravotnictví 

Masarykovo nám. 57, 593 15  Byst�ice nad Pernštejnem 

POZVÁNKA
M�sto Byst�ice nad Pernštejnem ve spolupráci s ob�anským sdružením Agora Central Europe 

zve všechny ob�any Byst�ice, mikroregionu Byst�icka a širokou ve�ejnost na 

2. ve4ejné setkání v rámci projektu Komunitní 
plánování sociálních služeb 

Programem 2. ve�ejného setkání bude p�ipomínkování 1. vezre Komunitního plánu – 
stanovení vize, priorit, opat�ení a aktivit, které byly vytvo�eny na setkáních pracovních skupin 
b�hem procesu Komunitního plánování sociálních služeb. Sou�ástí bude také prezentace.

Kde?
Malý sál Kulturního domu v Byst�ici nad Pernštejnem 

Kdy?
15.5.2007

V kolik? 
Zahájení v 15.00 hod. 

(p�epokládané ukon�ení kolem 17.00 hod.) 

Ob�erstvení zajišt�no.
T�šíme se na Vaši ú�ast! 

Ing. Karel Pa�iska              Ing. Jitka Materová 
   starosta m�sta            Agora Central Europe 
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2004) najdeme na s. 131 poznámku, že „každá studánka si zaslouží, 
aby ji děti na jaře očistily a otevřely písničkou, tak jak to třeba dodržu-
jí na Třech Studních a jak tento pradávný zvyk okouzlil Miloslava 
Bureše a Bohuslava Martinů, až vznikla slavná kantáta Otvírání stu-
dánek“.

Text je tedy formulován, jako by tvůrci skladby a kantáty byli inspi-
rováni právě na Třech Studních. To však není přesné, ač se stejný 
názor často omílá.

Bureš si v 50. letech upevňoval zdraví v rodné Poličce a studoval 
přitom folklór. Do rukou se mu dostal též článek učitele Josefa Karla 
(1883 – 1951) o zvyku čištění studánek ve vesničce Vlčkov na Lito-
myšlsku v 18. a 19. století. Bylo tak konáno vždy v poslední májový 
den, aby se „studánky vybraly před létem“. Karel článek otiskl v časo-
pise „Od Trstenické stezky“ a zaznamenal v něm i lidové verše, které 
pak Bureš z velké části přejal a jen nepatrně upravil. Tak se zrodil v 
létě 1954 u Sykovce slavný text „Píseň o studánce Rubínce“, který 
později Martinů zkrátil pro hudební zpracování...

Vysočina se pak stává nepostradatelnou náplní téměř všech jeho 
knih a vrcholem jsou léta 1955-1959, kdy Bureš vydává čtyři skladby 
vytěžené ze svých návštěv v Poličce, Fryšavě, Kadově a na Sýkovci. 
Tak vzniklo Otvírání studánek (1955), Legenda z dýmu bramborové 
nati, Romance z pampelišek a Mikeš z hor. Vše vyšlo pod souhrnným 
názvem Utkáno z pramenů v roce 1959. A všechny čtyři skladby zhu-
debnil další poličský rodák, Bohuslav Martinů (1890-1959).

I on už lačnil po domově, kde nebyl plných 17 let. Pobýval právě 
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Zlato se tedy kolem Štěpánova nalézá spíše ve stopách a určitě se 
jeho těžbou nemohla živit skupina zlatokopů. Jak se tedy dostali do 
matriky? Zřejmě jen z ješitnosti samotných horníků.

4. CHRÁNÍ PERNŠTEJN JEHO TIS?

Určitě tu pověst také znáte. Unavený poutník spěchal pod rodnou 
střechu, ale krok už měl těžký a roztřesený. Vracel se až ze Svaté 
země a na zádech nesl hezkou řádku křížků. Unaveně se opíral o 
suchou tisovou hůl z palestinského háje a bílý vlas i dlouhý plnovous 
mu vlály ve větru.

Náhle před ním vyrostl holý skalnatý kopec a na něm spatřil lidské 
mraveniště. Lopotili se tam kameníci, tesaři, zedníci i horníci, celkem 
stovky poddaných z okolních vesnic. Jedni snášeli kámen a silné kme-
ny, další otesávali mramorové kvádry, někteří hloubili sklepy, příkopy 
a cisternu.

Poutník zůstal zaražen nad takovou troufalostí a hned se zajímal, co 
to lidé staví na takové strašné skále.

„Stavíme hrad,“ odsekl jeden kameník a dále si hleděl práce.
„Nikdy se vám to nepovede! Na skále nemůže vyrůst další skála!“ 

zhrozil se stařec.
„Stavíme z kamene a ne z tvé víry!“ narovnal záda kamenický mistr. 

„Stopy tvých kroků dávno zanese písek, ale naše dílo tu bude stát!“

Roženská futsalová liga 2006-2007Roženská futsalová liga 2006-2007
3. ročník Roženské futsalové ligy 

byl zahájen již v listopadu 2006. Bylo 
dohodnuto odehrát soutěž dvoukolo-
vě každý s každým s tím, že první 
polovina bude odehrána v listopadu 
a prosinci a druhá potom v lednu a 
únoru. Nově byla zařazena závěrečná 
část play off o pořadí na 1. - 4. místě.

Přihlásilo se celkem 5 mužstev 
s následujícími hráči:
SK Rožná A: David Hanus, Jan Ha-

nus, Pavel Sádecký, Dušan Novot-
ný, Martin Janeček, Antonín Klu-
sák.

Kluk Team: Karel Beran, Pavel 
Kunc, Víťa Vyžrálek, Jiří Vyžrálek, 
Vladimír Beran st., Marek Beran, 
Vladimír Beran ml.

Mix: Ladislav Špaček ml., Petr Kuče-
ra, Bohumír Mazel, David Kašuba, 
Jaroslav Kučera.

1. FC Jeseteři: Jindřich Beran, Petr 
Navrátil, Mirek Navrátil, Pavel Bar-
toněk, Jaroslav Matoušek.

Old Boys: Pavel Sýkora, Jiří Prokop, 
Dušan Valenta, Jaroslav Jílek, Dali-
bor Krajčo.

Hrálo se opět o putovní pohár sta-
rostky obce paní Evy Sýkorové. Prven-
ství obhajovalo mužstvo SK Rožná.

Celkové pořadí
1. Mix 134:115 19
2. SK Rožná  161:128 14
3. Kluk Team 122:123   8
4. 1.FC Jeseteři 134:152   7
5. Old Boys 116:139   7

O pořadí na 4.-5. místě rozhodly 
vzájemné zápasy 1.FC Jeseteři – Old 
Boys 17:18, 20:18

SK Rožná byly odečteny 2 body za 
dvojí nesplnění funkce rozhodčího.

Finálové zápasy o celkové pořadí

O 3. místo: Kluk Team – 1. FC Jese-
teři 15:17
Finále: Mix – SK Rožná 15:10

Hodnocení III. ročníku Roženská 
futsalové ligy

Zapojilo se celkem 30 mladých 
i starších sportovců z Rožné a spá-
dového okolí. Bylo sehráno 20 
zápasů, ani jeden nebyl zkontumo-
ván. Zápasy se odehrávaly v duchu 

fair play a žádný hráč 
nebyl vyloučen. Novin-
kou bylo závěrečné 
soutěžení o umístění, 
které udrželo všechny 
v napětí až do posled-
ního zápasu. Zápasy se 
hrály s velkým nasa-
zením a měly patřičný 
náboj. Objevily se ale 
i některé zápory. Velmi 
mnoho zápasů bylo pře-

4. JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA V ROŽNÉ

Zasedací místnost Obecního úřadu 
v Rožné se 27. a 28. března opět pro-
měnila na „velikonoční ostrůvek“.

Výstavě kralovaly nádherné kras-
lice zdobené paní Drahoslavou Hor-
kou z Pohledce. Všem nejprve pohled 
utkvěl na pštrosích vejcích. Malí hoši 
přemýšleli, jak by asi o Velikonoč-
ním pondělí nesli obří papírové vej-
ce, nebo zda zlatá vejce snesla „zlatá 
slepička“. Misek a ošatek s kraslice-
mi bylo 82 a vždy jinak udělaných. 
Zvláštní pozornost budily bonsaje 
z drátků a skleněných korálků, zho-

tovené tak jemně, že věrně připomí-
naly své rostlé vzory. 

Zvláštní část tvořily předměty 
denní potřeby našich předků. Dneš-
ní děti na ně hleděly nedůvěřivě, ale 
dospělí vzpomínali na své mládí. 
Pozornost budila i Vyhláška o opat-
řeních proti vzmáhající se zpustlosti 
mládeže z roku 1916. Děkujeme tou-
to cestou našim občanům, kteří byli 
tak laskaví a zapůjčili nám kameni-
nové formy různých velikostí, hodi-
ny, mlýnky na kávu, žehličky, másel-
nice, kolovrátek, hrající gramofon na 
kliku, hrnečky, cepy na obilí, …

Závěrečnou tečkou byla před-
náška, kde paní Horká zájemcům 
vyložila tradici, krajové zvláštnosti 
a praktickou ukázku zdobení kraslic. 
Samozřejmě, že nám prozradila jen 
některé triky, ale pro nás, neznalé, to 
byla spousta zajímavých informací. 
Pohled na její šikovné a hbité ruce byl 
úžasný. Srdečně paní Horké děkuje-
me a těšíme se, že se znovu budeme 
moci setkat s jejími výrobky.                                     

OÚ Rožná 
a Český svaz žen Rožná

kládáno, mnohdy z malicherných 
důvodů. Ve hře některých mužstev 
se objevily prvky, které do futsalu 
nepatří a ohrožují zdraví hráčů – jako 
skluzy a nebezpečná hra tělem u zdí. 
Bude třeba začlenit do pravidel urči-
tá omezení. Závěr byl velmi pěkný, 

pohár a ceny pro nejlepší předávala 
starostka obce paní Eva Sýkorová 
společně se starostou Sokola Rožné 
Karlem Beranem. Ceny zakoupila 
obec. Všichni vyslovili spokojenost 
a již nyní se těšíme na IV. ročník této 
soutěže.
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 BYSTŘÍ LIDÉ V BYSTRÉM MĚSTĚ NA BYSTRÉ VODĚ - 15.

FRANTIŠEK 
SLAVÍČEK

16. 3. 1807 Karasín
3. 5. 1881 Velká Bíteš

František Slavíček se narodil v my-
slivně v Karasíně, která je rovněž 
rodištěm Gustava Pfl egera Morav-
ského, ve své době významného spi-
sovatele a novináře.

František Slavíček absolvoval tří-
měsíční kurs v Brně, který byl prů-
pravou pro tehdejší učitele a v pro-
středí venkovských škol pak získal 
značné hudební vyškolení.

Působil jako podučitel v Dalečíně a v 
Rozsochách, na určité dny docházel až 
do Rovného, potom i do Vítochova.

V Dalečíně vedl hudební a pěvec-
ký sbor, ten vystupoval i na tamější 
pouti. Vystoupení byla přítomna 
kunštátská vrchnost a hned nabídla 
Slavíčkovi místo učitele v Olešnici. 
Tam působil třiatřicet roků, byl čin-

ný hudebně i literárně.
Složil třeba píseň Olešnické stráně, 

která brzy znárodněla. Byl současně 
ředitelem kůru, složil mimo jiné vánoč-
ní mši Andělé a  pastýři.

Pro významnou brněnskou osob-
nost, zakladatele školy Vesny Františ-
ka Mareše napsal knihu, označovanou 
jako první moderní učebnici hudební 
nauky nazvanou „Fundament pro 
Maršového Františka.“ Věnoval se též 
skládání deklamací, které vydal pod 
názvem Rozprávky.

V Olešnici založil Slavíček v roce 
1859 ochotnické divadlo, které záhy 
dosáhlo vysoké úrovně. Ohlas na 
olešnické ochotnické divadlo byl ve-
liký a Moravské noviny divadlo oz-
načovaly jako „mocnou páku k pro-
buzení“ a vyzývaly k zakládání dal-
ších podobných divadel.

František Slavíček žil na penzi ve 
Velké Bíteši u své dcery, která se pro-
vdala za učitele a historika Jana Tiraye. 
Tam také zemřel 3. května 1881.

 Františka Rösslerová  

1514

„Nic tu nebude stát! Ani strom, ani keříček se tu neuchytí!“ zahří-
mal poutník a potom zarazil hůl do kamenné sutě. „Dříve se tato stará 
hůl na skále uchytí a letorosty vydá, nežli vy postavíte hrad!“

Pak kvapem odešel a nikdo už o něm nikdy neslyšel. Lidé pokračo-
vali ve své práci a zjara užasli nad zázrakem.

Suchá hůl skutečně zapustila kořeny, s první mízou se objevily 
puky a zanedlouho vypučely zelené ratolesti. Současně začaly růst ze 
skal kolmé zdi. Trvalo však ještě řadu let, než byl vystavěn Pernštejn, 
jeden z nejpevnějších a nejkrásnějších hradů.

Pod hradbami zatím vyrostl 
z poutníkovy hole štíhlý strom, 
jenž staletími zesílil v mohutný 
tis. Na Pernštejně a v širokém 
okolí se věřilo, že strom je 
strážcem hradu a že s ním má 
společné osudy. Když bouře 
zničila část koruny, klesla i vel-
ká klenba v hradní síni. A když 
uschla jedna tisová větvička, 
musel být z hradu snesen celý 
chatrný ochoz. Až prý padne 
tento krásný strom, zanikne i 
hrad Pernštejn.

Dnes už se na legendy příliš 
nevěří, lidé se většinou jen pou-
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smějí a myslí si své. Jenže ne všichni. 
„Je to příjemné, taková historka. Škoda, kdyby to nebyla pravda,“ 

přeje si historik PhDr. Vlado Cisár.
Že by ty četné pověsti byly všechny jen vymyšlené? Že by byla mysti-

fi kována celá řada průvodců z Pernštejna, kteří v roce 1999 odmítali spát 
v domečku na 3. nádvoří, neboť je neustále budil rachot kočárů, výkřiky 
kočích a psí štěkot? A že by smysly oklamaly kastelána Jakuba Škrabala, 
jenž při obchůzce hradu se psy spatřil světlo nahoře v přijímacím sále a 
slyšel odtud kroky? Psi zuřivě dováděli tím směrem, a tak kastelán rychle 
spěchal do přijímacího sálu. Když tam dorazil, nikoho už nezastihl, vše 
bylo v pořádku zamčené…

A tak dala milovníkům pověstí zapravdu událost z 15. dubna 2005, 
kdy vyhořela na Pernštejně bývalá sýpka. Škoda se odhalovala až na sto 
milionů korun! Právě dva týdny předtím upadla tisu velká spodní větev! 
Mnozí si na pověst zase vzpomněli, i kastelán ji připomenul z televizní 
obrazovky.

A krásný pernštejnský tis se stal vítězem ankety Strom roku 2005. 
Tak ať se ještě dlouho drží!

PS.: Jenže! V době, kdy šly tyto noviny do tisku, upadla další tisová 
větev. Co nás čeká tentokrát?

5. KDE SE PŮVODNĚ OTVÍRALY STUDÁNKY?

V knize „Vysočina ve fotografi ích ing. Vladimíra Kunze“ (H. Brod, 
   Požár Pernštejna 15. 4. 2005 

Karasínská myslivna - rodiště F. Slavíčka i G. P. Moravského a místo, kde 
napsal první knihu J. V. Pleva. Foto: Hynek Jurman

JAK PROBĚHL ROK 2006 
VE ŽDÁNICÍCH

Rok 2006 začal jako v celé repub-
lice krásným zimním počasím s bo-
hatou nadílkou sněhu. Poslední led-
novou neděli byl ve Ždánicích uspo-
řádán tradiční turnaj ve trojkovém 
mariáši. Akce se konala 29. ledna 
od 13 hodin v budově bývalé školy 
a zúčastnilo se 30 hráčů z blízkého, 
ale i širšího okolí. Vítězem se stal 
po čtyřkolovém klání pan Vyboštok 
z Bystřice nad Pernštejnem. V sobotu 
11. března uspořádal Sbor dobrovol-
ných hasičů Ždánice pro občany obce 
a okolí sousedský bál s Bystřickou 
skupinou SYMPATIC a s bohatou 
tombolou. Týden nato v sobotu odpo-
ledne proběhlo v budově školy odpo-
lední setkání se seniory, které v úvodu 
přivítal starosta obce. Poté místní děti 
přednesly návštěvníkům asi hodinové 
pásmo básniček a písniček a na závěr 
pokračovala volná zábava při reprodu-
kované hudbě. Během měsíce dubna 
proběhly brigády pro zkrášlení obce 
a blízkého okolí. Nejprve 21. dubna se 
uskutečnil jarní úklid za velké účasti 
občanů obce. Odpoledne 26. dubna 
asi 20 hasičů brigádně zasázelo 1150 

stromků v lese zvaném Jilmová pro 
Lesní společenství obcí. Pálení čaro-
dějnic, které probíhá v posledních 
letech na výletišti pod školou, bylo 
z důvodu špatného počasí přesunuto z 
tradičního termínu 30. dubna na sobo-
tu o týden později, což dětem neva-
dilo, protože stejně měly možnost si 
svého buřta opéci. O týden později 
připravily děti z obce další besídku, 
ve které svými básničkami a písnič-
kami potěšily své maminky k Svát-
ku matek. Poslední neděli v měsíci 
červnu byl na výletišti připraven pro 
naše děti Dětský den. Děti zde měly 
možnost soutěžit v různých úkolech 
a dovednostech, za které obdržely 
podle výsledku různé množství žetonů 
a za ně si mohly vybrat různé odmě-
ny. Po zrušení taneční zábavy začát-
kem srpna se skupinou METAXA 
kvůli špatnému počasí proběhlo 2. zá-
ří ukončení prázdnin se Žďárskou 
skupinou DRAHOTSKÝ BAND. 

V posledním měsíci v roce se nej-
dříve uskutečnila Mikulášská besídka 
opět s hezkým pásmem místních dětí. 
V závěru roku nejprve proběhl mini-
turnaj ve stolním tenise a nakonec 
ochutnávka slivovice. Po hodnocení 
vzorků porotou zúčastněných s bodo-
váním jednotlivých vzorků byl jako 
vítěz vyhlášen pan Matuška Zdeněk 
ze Ždánic. Pro následující rok 2007 
bychom chtěli v obci opět pokračo-
vat v podobných akcích a činnostech, 
o kterých budou naši občané, popří-
padě i občané z okolí, informováni.

František Skalník,
starosta obce
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S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ

Město Bystřice nad Pernštejnem 
připravilo pro letní sezónu 2007 - ve 
spolupráci se sdružením obcí Mik-
roregion Bystřicko a 15 zařízeními 
pro cestovní ruch, volný čas a spor-
tovní vyžití - výherní poznávací akci 
„S Vodomilem Zubří zemí“. Cílem 
akce je podpořit návštěvnost mik-
roregionu, upozornit na možnosti, 
které Bystřicko návštěvníkům nabízí. 
Připravená letní akce je koncipová-
na pro návštěvníky mikroregionu i 
místní občany, oslovit má především 
malé návštěvníky. Zahrnuje 12 míst 
spjatých s městem Bystřice nad Pern-
štejnem a jeho okolím. Putování začí-
ná v Turistickém informačním centru 
v Bystřici nad Pernštejnem, kde také 
1. května bude letní akce zahájena.

Co je spojeno s putováním? Sbíráme 
razítka Vodomila do legitimací. Obojí 
získáme na určených (kontaktních) 
místech pro jednotlivé lokality našeho 
putování, která budou zveřejněna se 
všemi dalšími pravidly a pokyny na 
plakátcích, předána s pravidly akce 

školám, uvedena na webových strán-
kách Mikroregionu Bystřicko i Měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem i na mís-
tech výherních, zveřejněných tamtéž. 

Každý, kdo získá ze 12 Vodomilů 
alespoň 11, vyhrává – plavání v kry-
tém bazénu v Areálu sportu v Bys-
třici. A vylosovaných 6 účastníků si 
vybírá pro sebe a své partnery další 
výhry – víkendové pobyty ve spor-
tovním areálu v Borovince, penzionu 
Pohádka v Hlubokém, hotelu Siesta 
ve Víru, báječné pohoštění v penzio-
nu Horácko v Unčíně či v pohostin-
ství U Střešňáků v Rozsochách, pří-
padně pro celou rodinu celý den mezi 
kovboji ve Westernovém městečku.

Pravidla výherní poznávací akce
A/ Výherní poznávací akce je vypsána 

na období od 1. 5. do 30. 9. 2007.
B/ Do výherní poznávací akce je pro 

rok 2007 zařazeno 12 památek a  
sportovních a turistických zařízení. 

 Jde o:
1/ Turistické informační centrum 

v Bystřici nad Pernštejnem
2/ Westernové městečko Šiklův 

Mlýn u Zvole 
3/ Kostelík sv. Michaela ve Víto-

chově (kontaktní místo: obchod 
u kulturního domu)

4/ Svratecká vodohospodářská na-
učná stezka mezi obcemi Dale-
čín a Koroužné (kontaktní mís-
to: Restaurace Na Hrdé Vsi)

5/ Kostel sv. Václava ve Zvoli (kon-
taktní místo: Jednota Zvole)

6/ Rozhledna Karasín

7/ Rekreační zařízení Domanín-
ský rybník

8/ Areál sportu v Bystřici nad 
Pernštejnem

9/ Strašidelný zámek Draxmoor 
v Dolní Rožínce.

10/ Sportovní areál Borovinka 
u Domanína.

11/ Státní hrad Pernštejn
12/ Kostel sv. Bartoloměje v Roz-

sochách (kontaktní místo: Po-
hostinství U Střešňáků)

C/ Pro jednotlivé lokality jsou urče-
na kontaktní místa. Jejich výčet a 
provozní doba jsou uvedeny na 
zadní straně legitimace účastníka 
a na www.bystricko.cz. Kontakt-
ní místa mají k dispozici podmín-
ky poznávací akce, vydávají za 
poplatek 2 Kč účastnické legiti-
mace a stvrzují razítky návštěvu 
konkrétní lokality. Legitimace 
výherní akce budou k dispozici 
i na dalších místech mikroregio-
nu – v podnicích, které  poskytly 
do letní akce výhry, na obecních 
úřadech aj.

D/ Účastník poznávací akce má nárok 
pouze na 1 legitimaci.

E/ Razítko do legitimace za návštěvu 
lokality obdrží účastník na kon-
taktním místě, v provozní době 
a na vyžádání.

F/ Do 15. 10. 2007 účastník akce 
předá či odešle na adresu kance-
láře Mikroregionu Bystřicko v 
Bystřici nad Pernštejnem, Příční 
405 (budova MěÚ) oddělenou, 
orazítkovanou (pro splnění pod-

mínek postačí získat razítka na 11 
z 12 vypsaných míst) a vyplně-
nou část legitimace. Osobní data 
účastníka slouží pouze pro orga-
nizaci akce a kontrolu a pořadatel 
akce zajistí, aby nebyla dostupná 
pro případné zneužití.

G/ Každý účastník, který předal dle 
podmínek  orazítkovanou a vypl-
něnou část legitimace, má nárok 
od 1. 11. 2007 do 31. 3. 2008 na 
jednorázový bezplatný hodinový 
vstup do krytého bazénu v Areálu 
sportu v Bystřici nad Pernštejnem, 
v provozní době pro veřejnost, tj. 
v od pondělí do pátku 7 – 22 hodin, 
v sobotu a neděli 9 – 22 hodin, 
po předchozí osobní či telefonic-
ké domluvě (566 551 098).

H/ Vyplněné a v termínu odevzdané 
legitimace budou do 31.10.2007 
slosovány a 6 vylosovaných vý-
herců získá následující ceny dle 
vlastního výběru v pořadí dle 
vylosování: víkendové ubyto-
vání pro 2 osoby v areálu Boro-
vinka, Domanín 127, víkendové 
ubytování pro 2 osoby v hotelu 
Siesta ve Víru, romantický večer 
pro 2 osoby v penzionu Horác-
ko v Unčíně, víkendové ubyto-
vání pro 2 osoby v Hospůdce 
Pohádka v Hlubokém, slavnost-
ní pohoštění pro dvě osoby 
v pohostinství U Střešňáků 
v Rozsochách, rodinné vstupné  
na den pobytu v Šiklově Mlýně 
pro letní sezónu 2008. 

Eva Zamazalová

Hledání ztraceného časuJe 28. březen roku 2007 – Den 
učitelů. Vzpomínka na velkého 
učitele národu, den, ve kterém se 
učitelé sejdou a ten svůj den si 
neokázale oslavují. Pro mě je to 
ovšem již jen den, kdy mě napo-
sled zazněl ten starodávný zvonek 
s rukojetí na chodbě zvolské školy. 
Ten zvonek jsme tu zachovávali 
z piety a vzpomínku na dávného 
zdejšího nadučitele Ludvíka Kol-
ba, který tuhle školu za velmi sví-
zelných podmínek vybudoval. 

A proto já v tento den v tichosti 
postojím u školy, kde jsem mnoho 
let působil. Jen v tichosti. Ve stáří, 
kterého jsem se dožil, si stále více 
rozumím s tichem a dokonce si 
s ním začínám rozumět víc než 
s muzikou. V mládí jsem ticho bral 
jako cosi, co je potřeba rozrušit 
a přehlušit. Proto jsem si pořád 
něco přehrával a to tak, že to bylo 
slyšet na celou náves. Je Den učite-
lů a opravdu, ticho tu je. Jen občas 
okolo školy projede auto, traktor 
nebo občané na kole. A je mi líto, 
že ani hudba z místního rozhlasu 
nevyhrává na počest pro mě tak 
slavnostního dne. 

I v rozhlase a televizi bylo 

nějaké ticho. Také i v novinách 
hledám oslavný článek, který bych 
viděl na titulní stránce. Vždyť 
prosím Vás, co by byl národ, co 
by bylo lidstvo bez vzdělání, bez 
škol. A zatím v těch novinách čtu, 
jak se v parlamentu opět nedohodli 
na zvýšení platu ve zdravotnictví 
a také to, že se bude opět zdražovat 
voda, elektřina a plyn. Je mi z toho 
nějak smutno. Znám noviny, které 
jsou plné obrázků polosvlečených 
krásek, jinde zase fotografi e úspěš-
ných herců, sportovců, politiků, 
modelek a také opět nové královny 
krásy. Nikde vesnický učitel, ten 
skromný, obětavý, který své uči-
telství má jako poslání a po léta 
odsouván stále na vedlejší kolej, 
za zvýšení platu nestávkuje. 

V tento den mně, mí přátelé, 
pokud ještě nějaké mám, dovolte, 
abych zde, před zvolskou školou 
vzpomenul na velikou učitelskou 
osobnost, se kterou jsem tu na této 
škole mnoho let působil. Učitel-
ka Božena Chalupová. Vy starší 

občané ji pamatujete a jistě mně 
dáte za pravdu, když o ní vydávám 
toto svědectví. 

Za svou práci nezískala žád-
ný titul, byla jen vpravdě vzorná. 
Vzorná ve své profesi, neokáza-
lá ve svém soukromém životě, 
navýsost obětavá, laskavá k dětem. 
Prostá a moudrá. Vždy jsem obdi-
voval její úsměvný nadhled nad 
světem minulým i tím současným. 
Její nadhled nad lidskou malostí. 
Láska k dětem byla v její práci, 
kterou jim věnovala vysoko nad 
svůj úvazek. Její žáci nikdy nepro-
padli. I těm nejméně nadaným 
v doučování otevřela cestu do vyšší 
třídy. Vychovala a do konce života 
připravila stovky žáků, kteří ještě 
žijí a vděčně na ni vzpomínají. 

Nemohu se s vámi, milí čtenáři, 
v dnešní době podívat do staré 
školní kroniky. Na zvolské škole 
v minulosti vyučovala celá řada 
vynikajících vesnických učitelů. 
Chci se dnes zmínit o třech, jejichž 
práce mě zvlášť zaujala. 

Učitel Václav Zítek učil ještě 
ve staré škole v první polovině 19. 
století. Mnoho o něm psáno není, 
ale v jiných kronikách psáno, že za 
jeho působení v revolučním roce 
1848 se konala ve zvolské škole 
veliká schůze okolních učitelů, 
kteří podali Zemskému sněmu 
z této své schůze na tehdejší dobu 
nesmírně moderní, revoluční návr-
hy na zlepšení situace ve školství. 
A je psáno, že po této schůzi se 
všichni přítomní učitelé zúčastnili 
slavné mše v místním kostele sv. 
Václava. Při této mši byla před-
vedena Mozartova slavná a krásná 
mše In C. Kdo jiný ji mohl nacvičit 
než místní učitel. Byl to jistě vyni-
kající muzikant. A takových bylo 
v tehdejších vesnických školách, 
co pěstovali muziku a písněmi 
budili český národ, mnoho. 

Ve stejném duchu působil na zdej-
ší škole i nadučitel Ludvík Kolb, 
muzikant, vlastenecký učitel a ten, 
který vybudoval zdejší školu v této 
její podobě. O jeho nástupci, řídí-
cím učiteli Benčovi, mně vyprávěl 
jednou zamřelý pan Kohout, které-
ho Benč učil a na kterého si dobře 

Opožděný fejeton ke Dni učitelů

Pokračování na str. 16



16. strana                                                                                           Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

 SPORT 

V roce 2006 měl TK celkem 70 
členů, z toho bylo 20 dětí do 15 let, 
přičemž ještě další děti se zúčast-
ňovaly tréninků a absolvovaly teni-
sovou školičku. 

V soutěžích jsme měli přihláše-
na tři družstva dospělých a jedno 
družstvo mládeže. „A“ obsadilo 
celkově 6. místo a bude i příští 
rok hrát KS III. Hrálo v sestavě 
Jaroslav Balabán, Zdeněk Kolář, 
Ivan Kučera, Petr Kučera. „B“ se 
4 výhrami a 3 porážkami skonči-
lo v OP 3., „C“ s 5 výhrami a 4 
prohrami obsadilo v OS 6. místo 
z 10 účastníků. Naši žáci, v sesta-
vě Patrik Batelka, Dominik Han-
dl, Zdenda Kolář, Marek Svobo-
da, Lukáš a Jan Veteškovi, Klára 
Menoušková a Sára Švédová, hráli 
KS III. a přestože většina byla 
věkem v kategorii mladších žáků, 
odehráli vyrovnané zápasy. Celko-
vě obsadili 6. místo se 3 výhrami 
a 4 porážkami. Všechna družstva 
trénují venku 2x týdně, v hale potom 
žáci 2x týdně. Pro děti začátečníky 
jsme v lednu a únoru opět pořádali 
ve sportovní hale tenisovou ško-
ličku, které se zúčastnilo 9 dětí. 
Pro hráče jsme uspořádali několik 
turnajů s následujícími výsled-
ky: Červencový celostátní turnaj 
mladších žáků ELCOM CUP 2006 
vyhrál Zdenda Kolář. Současně byl 
také nejúspěšnějším hráčem klubu 
hrajícím za náš klub, když prvním 

Zpráva o činnosti 
TK Bystřice n.P. v roce 2006

rokem v kategorii mladších žáků 
obsadil na celostátním žebříčku 61. 
místo, v redukovaném žebříčku byl 
18. (tj. bez hráčů, kteří v kategorii 
ml. žáků končí) a ve svém ročníku 
1996 byl první v celé ČR. Zdenda 
je hráčem TK Agrofert Prostějov 
a ve družstvu starších žáků v Bys-
třici byl na hostování. Ve 28. roč-
níku „Bystřického turnaje mužů“ 
vyhrál Jaroslav Balabán, když ve 
fi nále porazil Ivana Kučeru. Poprvé 
jsme v září uspořádali turnaj rodičů 
s dětmi, kterého se zúčastnilo 8 dvo-
jic. Tento turnaj měl velký úspěch 
a určitě v tom budeme pokračovat. 
Při vyhlášení nejlepších sportovců 
za rok 2006 byl vyhlášen člen TK 
Jan Mašík nejlepším sportovcem 
města v kategorii sportovců, kteří 
z města pochází, ale soutěží mimo 
Bystřici. 

Také v loňském roce se nám 
podařilo provést na kurtech práce, 
které tenisový areál výrazně vylep-
šily. Díky pomoci zejména Města 
Bystřice, ale také našich partnerů 
(ABC Kovopit, Beton SPH, Cor-
men a ELCOM) jsme opravili 
odpadní jímku a zejména zprovoz-
nili automatické zavlažování. Jeho 
používáním se podstatně zlepšila 
kvalita hřiště.

Z uvedeného je zřejmé, že rok 
2006 byl úspěšný.

Zdeněk Mašík
TK Bystřice n.P.

31. ročník turistického pochodu
Za krásami Vysočiny

Prezence - sraz všech účastníků je u DDM v Bystřici n.P. v sobotu 
19.5.2007 od 6:00 do 10:00 hodin 

Uzávěrka pochodu
v 18:00 hodin
Startovné 
předškolní děti   10,- Kč
děti a mládež do 18 - ti let 15,- Kč 
dospělí   20,- Kč

Ubytování - v budově DDM ve spacích pytlích (možno vypůjčit), 
požadavky na ubytování posílejte do 16.5.2007 na adresu: 
Dům dětí a mládeže 
Masarykovo náměstí 68
593 01 Bystřice nad Pernštejnem, 
telefon: 566 552 700, mobil:606 169 117 email:ddmbynp@seznam.cz

Dům dětí a mládeže 
v Bystřici nad Pernštejnem 

Vás srdečně zve na

  1.  Účastníci pochodu si vybírají tratě podle svého  
     zdravotního stavu, podle svých schopností a na vlastní  
     nebezpečí.

  2.  Za děti do 18 - ti let jsou zodpovědni rodiče, i když se 
    pochodu nezúčastní.

  3.  V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nedostavíte do 
    cíle, je nutné toto oznámit pořadatelům.

10 km: Bystřice n. P. - Vojetín - Domanínek - Bystřice n.  P.

12 km: Bystřice n. P. - Domanínek - Domanínský rybník - Do-
 manín - Bystřice n. P.

23 km: Bystřice n. P. - Domanínek - Domanínský rybník - 
 Skalský Dvůr - Lísek - Pletenice - Domanínský rybník 
 Domanín - Domanínek - Bystřice n. P.

35 km: Bystřice n. P. - Vojetín - Rozsochy - Albrechtice - Branišov - Zvo-
lák - Olešná - Zubří - Zuberský rybník - Lísek - Pletenice - Doma-
nínský rybník - Domanínek - Bystřice n. P.

41 km: Bystřice n. P. - Vojetín - Rozsochy - Blažejovice - Zvole -
 Mičův Mlýn - Branišov -Zvolák - Olešná -Zubří - 
 Zuberský rybník - Lísek - Pletenice - Domanínský ryb-
 ník - Domanínek - Bystřice n. P.

53 km: Bystřice n. P. - Vojetín - Rozsochy - Blažejovice -Zvole - 
 Mičův Mlýn - Branišov - Zvolák -Olešná - Zubří - Zu-
 berský rybník - Odranec -Zuberský rybník - Lísek - Plete-
 nice - Domanínský rybník - Domanínek - Bystřice n. P.

Trasy pro 31. ročník:

Pokyny pro účastníky pochodu: 

vděčně vzpomínal. Byl to učitel 
hospodář, zaměřoval se na to, aby 
své žáky připravil dobře pro jejich 
život na vesnici. Napsal celou 
řadu poučných hospodářských pu-
blikací o sadaření, včelařství, pěs-
tování hospodářských plodin a ze-
leniny. 

Jako kronikáře mě zajímalo, jak 
někteří občané vzpomínají na své 
učitele. Paní Kazdová vzpomí-
ná na svou milovanou učitelku p. 
Smažilovou pro její pedagogické 
mistrovství, lásku k dětem, trpě-
livost a spravedlnost. Paní Zitová 
vzpomíná na velmi dobrou uči-
telku ručních prací p. Rosickou. 
Ta své žákyně naučila takovým 
dovednostem, které mohou uplat-
nit ve svém živote stále. Stanislav 
Špička z Olešínek vzpomíná na 
velkého vlastence Adolfa Henčla, 
Emanuel Holeček z Branišova na 
Albína Hájka, který dlouhá léta 
působil v branišovské jednotříd-
ce. A tak bych mohl napsat celou 
knihu o uznávaných učitelích, na 
které si lidé uchovali ze svého dět-

Dokončení ze str. 15

Hledání ztraceného času
Opožděný fejeton ke Dni učitelů

ství ve své paměti a svých srdcích 
vděčnou, krásnou vzpomínku. 

Nakonec bych se vám svěřil 
s tím, že jsem za svého působení 
vždycky dětem něco záviděl. Závi-
děl jsem, jak se pořád na něco těši-
ly, i když nebylo proč, vždycky si 
něco k těšení našly. Přání a touhy 
dětí jsou vždy nádherné a pošetilé. 
Děti jsou bez minulosti, jako by 
svět právě jimi začínal. Viděl jsem, 
jak věří na Ježíška, na pohádky 
a na dobro, které musí vždycky 
zvítězit. Záviděl jsem, jak si umějí 
hrát a snít, to my tak nedovedeme. 

No a také jsem zjistil, že děti 
závidí něco také nám. Závidí nám, 
že jsme dospělí a nikdo je nepře-
svědčí, aby k nám k té dospělos-
ti moc nespěchaly a aby dlouho 
zůstaly dětmi. A tak dnes končím 
povídání o škole a o tom Dni uči-
telů. Z nitra zvolské školy je slyšet 
hluk. To je slyšet z tělocvičny, kde 
si děti hrají. Tak ať si hrají a toho 
krásného dětství si užijí. 

Josef Pecina, bývalý vesnický 
učitel

Žebříček klubů-družstev SKFČR

Z 57 družstev se 
umístil TJ Sokol Bys-
třice nad Pernštejnem 

v žebříčku klubů-družstev SKFČR na 
2. místě za dvěma 1. místy Kentoya 
Fitness Praha se 147 body a FC Karo 

Slavia Havířov se stejným počtem 
bodů. Je to vynikající úspěch našeho 
oddílu TJ Sokol Bystřice nad Pern-
štejnem, který konkuruje tak velkým 
oddílům z velkých měst celé ČR.

TJ Sokol Bystřice n.P.



TESAŘSTVÍ 
POKRÝVAČSTVÍ

INZERCE A POZVÁNKY
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• www.zbavteseuveru.cz 
 Tel. 608 653 629
• Stříhání psů, Hodonín u Kunš-

tátu, t. 721308702
• Prodám stavební pozemek v 

Domaníně a ve Věchnově. 
 Tel: 775 214 919
• Nabízíme uplatnění v oblasti 

obchodu a reklamy. Tel.: 732 
302 998

• Rychlé půjčky bez poplatku 
předem. (www.pujcime-vam.
cz) Tel.: 777 034 567

ŘÁDKOVÁ ŘÁDKOVÁ 
INZERCEINZERCE

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

������������������������������������������������������������������������������������												 







������������������������������������������������







������������









������������������������������������������������







 












������������������������������������������������������������������������������������												 











 ������������������������������������������������ ������������ ������������ 












������������������������������������ ������������������������������������������������������������











������������������������������������������������������������������������











������������











������������������������������������������������ 												������������												 











 












������������������������������������������������������������������������ ������������������������












������������������������������������ ������������������������            ������������������������������������������������











������������











������������������������!!!!!!!!!!!! 











""""""""""""������������""""""""""""												 ������������ 












############������������������������������������""""""""""""$$$$$$$$$$$$ 												������������������������������������ 











############������������������������������������������������������������������������

�

����&&;;BB������������

������������������������������������������������

������������������--%%��))%%		��  ��

������CC77%%		��  ����!!����		������&&��((&&������((DD�

Hledá do nově rozvíjející se divize v regionu
Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem

Vedoucí maloobchodního týmu a obchodní zástupce

Požadujeme:   Nabízíme:
- zodpovědnost   - dobré obchodní podmínky
- komunikativnost   - fi xní plat + provize
- samostatnost   - zaměstnanecké výhody
- ochotu vzdělávat se  - zázemí silné společnosti
- zkušenost v přímém prodeji výhodou - profesní růst

Česká podnikatelská pojišťovna,a.s
Vratislavovo náměstí 13

592 31 Nové Město na Moravě
566 615 533, 731 135 752

e-mail: stepanka.slovakova@cpp.cz

JARNÍ SLEVA až10 %
NA NÁHRADNÍ DÍLY

osobních vozů Citroen  Peugeot  Renault  VW  
a  Škoda  všech typů

CitnarZdeněk

Nové Město  na Moravě
Žďárská  50
telefon:  602 855 495
               566 618 005

akční  prodej končí 15. května

P O Z V Á N K A 
M<sto Byst4ice nad Pernštejnem a Mikroregion Byst4icko Vás zvou na zahájení výherní poznávací akce  

 „S VODOMILEM ZUB�Í ZEMÍ“ 

Kde: Turistické informa-ních centrum Byst4ice n.P. 
Kdy: 1.5. 2007 
V kolik: 10:00 hod. 
Program:
� úvodní slovo (zástupci M<sta Byst4ice n.P. a Mikroregionu Byst4icko) 
� vystoupení d<tí ZUŠ Byst4ice n.P. 
� individuální projíž\ka na kole po zajímavých místech Byst4icka za4azených do akce � sb<r razítek 

na trase: TIC Byst4ice n.P. – Areál sportu v Byst4ici n.P. - rozhledna Karasín – Svratecká 
vodohospodá4ská nau-ná stezka sm<r do obce Vír (délka trasy 11,5 km) 

V Městském muzeu v Bystřici probíhá výstava o historii bystřické pošty 
od roku 1788 až do současnosti. K vidění jsou písemnosti, které prošly bys-
třickou poštou a pozornost je věnována i poštovnám z blízkého okolí (Doub-
ravník, Nedvědice, Štěpánov, D. Rožínka, Rožná, Věžná, Zvole, Rozsochy, 
Písečné…). Nechybí zde fi latelistické zajímavosti a kuriozity. Například 
dopisnice z roku 1992 se známkami všech prezidentů od roku 1953. Ved-
le sebe tak uvidíme Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého, Antonína 
Novotného, Ludvíka Svobodu, Gustáva Husáka i Václava Havla. Všechny 
známky byly v době odeslání platné.  

-HJ-

HISTORIE BYSTŘICKÉ POŠTY OD ROKU 1788
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Přijmeme 
obchodního 

zástupce
 – spolehlivost 

a chuť pracovat.

Tel: 732 302 998

Dodávky betonových smìsí z vlastní betonárny v Bystøici nad Pernštejnem
pro velké i drobné odbìratele (vlastní doprava autodomíchávaèi, èerpadla betonu)

Injektáže betonových konstrukcí a nádrží

Zemní práce všeho rozsahu

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla

Prodej a doprava pískù, drtí

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/

Kompletní dodávka staveb

cena vstupenky     předprodej 150,- Kč / na místě 200,- Kč
předprodej: Informační centrum Bystřice n.P. (566 551 532), informace o všech předprodejích na www.modredny.cz

Dara Rolins • Sámer Issa • Yemi • Victoria • Libor Bouček

megakoncert „Hvězdy pro Modré dny“
so 28. 4. 2007, 18–22 hod. 
Bowling club MAX, Žďár nad Sázavou
slavíme 5. narozeniny

KADEŘNICKÝ 
SALON 

„KATKA“
PROVÁDÍ PRODLUŽOVÁNÍ 

VLASŮ METODOU RING

INFORMACE 
A OBJEDNÁVKY 

NA TEL.Č.: 
774 422 520
566 550 243
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 INZERCE

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Příprava výstavby moderních viladomů v nové rezidenční zóně „Rovinky“ na západ−

ním okraji města nad údolím říčky Bystřice.

Součástí společ. prostor každého domu bude kočárkárna v přízemí domu a terasa 45 m2 na střeše.

Zájemcům o kvalitní 
bydlení nabízíme byty 
s komorou a balkonem 
4 − 6,3 m2:

1+kk − 39,20 m2

1+kk − 50,15 m2

2+kk − 70,35 m2

3+kk − 91,10 m2

3+kk − 91,35 m2

Možnost zvětšení obytné
pl. spojením dvou bytů

Cena: od 749.900,− Kč vč. DPH

DS REAL STAV s.r.o.

Viniční 82, 615 00 Brno
Tel.: 548 213 073, mobil: 605 299 944, 605 299 945

E−mail: evas@@dsrealstav.cz   www.dsrealstav.cz


