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NA OSLAVY 430. VÝROČÍ PŘIJEDE PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY

POVÝŠENÍ BYSTŘICE
NA MĚSTO
Za pár dnů si připomeneme důležitý mezník vývoje našeho města,
430. výročí povýšení Bystřice na
město. Na oslavy, spojené s otevřením rekonstruovaného náměstí a návštěvou prezidenta republiky, se
můžete těšit do 29. května.
Bystřice se slibně rozrůstala a byla
označena městem již na pečeti z roku
1565. Ke skutečnému povýšení však
došlo o něco později listinou císaře
Rudolfa II. z 11. dubna 1580. Stalo se
tak na přímluvu Vratislava z Pernštejna.
V té době byl rod pánů z Pernštejna
na vrcholu svého bohatství a moci. Už
Vilém z Pernštejna povolil bystřickým
vyslancům, když ho na Pardubicích
prosili, vyznávat náboženství podobojí. Nejenom volnost vyznání, ale
i mnoho dalších úlev a svobod poskytli
poddaným Pernštejnové. Bystřice tak
dostala v držení lesy a starodávnému
bystřickému špitálu věnovali Pernštejnové osadu Dvořiště s robotami a platy.
Vnuk Vilémův Vratislav Nádherný
byl nejvyšším kancléřem Království
českého, ale věděl moc dobře, že
pernštejnský lesk je už jen pozlátkem.
Dnes bychom řekli, že ﬁrma byla vytunelována. Peníze se tedy sháněly,
kde se dalo, nejčastěji půjčkami od
poddaných. I měšťané z Bystřice byli
ochotni půjčit a místo návratnosti peněz očekávali další výsady a privilegia.
V roce 1564 takto půjčili Vratislavovi
12 000 zlatých, když si na půjčku museli sami vypůjčit! Vratislav z Pernštejna jim za to o dva roky později pustil
různé důchody z Bystřice a okolních
dvaceti dědin, smluvní dohodu však
obě strany neplnily.
To hlavní mělo brzy přijít! Vratislav
se přičinil o udělení městských práv!

Téma měsíce:

Listinou datovanou na Hradě pražském
ve čtvrtek po sv. Bartoloměji (27. srpna 1579), potvrdil Bystřickým všechna
dosavadní privilegia, připojil řadu dalších
výsad, dal jim les Končiny, 6 rybníků,
potok, luka, kus lesa u Aueršperku, udělil jim prodej soli a ještě další výhody
a přislíbil zalobovat. Přimluvil se u císaře
Rudolfa II., aby Bystřici povýšil na město.
Byla přitom opakována všechna do
té doby udělená práva, která byla
rozmnožena o práva městská. V listině tedy Vratislav z Pernštejna opakuje
a shrnuje všechna dosavadní práva.
Bylo to na prvém místě výnosné vaření
piva a šenkování piva a vína po domech,
nejpřednější živnost v tehdejší Bystřici.
V listině je psáno, „aby chudej i bohatej ten obchod provozovati mohli.“
Dále dal volnost, aby jedni druhým
podle potřeby pole, louky, chrastiny
mohli prodávat. Zajistil pro město
vodu: „Tok vody, který se nad Zubřím
a Vojtěchovem začíná, na dvé od starodávna rozdělej jest. Polovice k zámku
pernštejnskému a druhá polovice na
rybníky bohuňovský a domanínský se
obrací a z těch rybníků voda k Bystřici se pouští, aby v tom způsobu nyní
i na budoucí časy zůstalo, aby bystřičtí
soužení na mlejnech a valše netrpěli“.
Co se robot týče, ponechává se
osvobození na časy budoucí a věčné.
V listině mluví se konečně o důležitém
právu mílovém. „Tímto listem nařizujeme, aby z vesnic okolo Bystřice
v míli ležících ne odjinud nežli z Bystřice sůl brána a kupována byla.“
K povýšení na město tak došlo
11. dubna 1580. Výše uvedená dosavadní práva byla přitom potvrzena císařem
Rudolfem II. a rozhojněna o privilegia,
která měla všechna panská města na

Moravě. Bystřice dostala městské soudnictví. Purkmistr, rychtář a 12 konšelů
konali všechny soudy, i hrdelní. Kromě
Šibeniční hory se připomíná i pranýř,
u něhož provinilci byli veřejně trestáni.
Císařskou listinou dostala Bystřice
i městský znak: půlku zubří hlavy
a půlku rozkřídleného černého orla ve
zlatém poli, když předtím byla znakem
jen orlice. Současně obdržela Bystřice
právo pečetit červeným voskem.
„Šťastný to byl den pondělí po Provodní neděli r. 1580. Nastal rozkvět našeho
města, při odevzdávání městského úřadu odevzdávalo se peněz hotových přes
300 kop. Předkové jistě vzpomínali
a slavili tento den povýšení na město

Přijede prezident Václav Klaus

a byli vděčni a hrdi na ty občany, kteří
se o toto povýšení přičinili,“ pronesl
ředitel měšťanské školy Josef Štourač
při oslavách 350. výročí povýšení Bystřice na město v roce 1930.
Kulatá výročí Bystřičtí vždy okázale slavili. V zápisech i na fotograﬁích se zachovaly především honosné
oslavy z let 1880, 1930 a 1980. I letos
budeme slavit, tentokrát 430. povýšení na město. A oslavy se poněkud
protáhnou. Jejich zlatým hřebem bude
v úvodu zmíněné otevření rekonstruovaného náměstí 29. května 2010. Při
té příležitosti k nám zavítá prezident
republiky Václav Klaus.
Hynek Jurman
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SOUTĚŽ "BYSTŘICKÝ KUTIL"
pro žáky 5. - 9. ročníků ZŠ
na téma

Chytré hračky aneb kdo si hraje, nezlobí
Jde o vytvoření nápaditého výrobku z jakéhokoli materiálu určeného pro děti nebo
dospělé ať už na hraní nebo k praktickému použití.

MILAN TOMÁŠEK
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Cílem akce je podpořit tvořivost a zručnost dětí a mládeže, představit řemesla
zábavnou formou a zvýšit tak zájem o studium velmi perspektivních technických
oborů mezi žáky základních škol.

605 268 097

¿áÔÛÞ¬©©¨¤¥ªª¤£
·ßÓÛÞ¬âìÛæÓ£¢¦²å×ìàÓß Õì
ÈâjâÓÖbìVÜßçåÛåÕÚìÝçåÜ×Öà×Üæ×æ×Þ×ØáàÛÕÝë

Ceny:
Kategorie Jednotlivci 5. - 7. třída:
1. místo: poukaz na nákup knih v hodnotě 500 Kč a finanční příspěvek pro třídu ve výši 2.000,- Kč
2. místo: poukaz na nákup knih v hodnotě 350 Kč a finanční příspěvek pro třídu ve výši 1.500,- Kč
3. místo: poukaz na nákup knih v hodnotě 150 Kč a finanční příspěvek pro třídu ve výši 1.000,- Kč
Kategorie Jednotlivci 8. - 9. třída:
1. místo: poukaz na nákup knih v hodnotě 500 Kč a finanční příspěvek pro třídu ve výši 2.000,- Kč
2. místo: poukaz na nákup knih v hodnotě 350 Kč a finanční příspěvek pro třídu ve výši 1.500,- Kč
3. místo: poukaz na nákup knih v hodnotě 150 Kč a finanční příspěvek pro třídu ve výši 1.000,- Kč
Kategorie Týmy 5. - 7. třída:
1. místo: upomínkové předměty a finanční příspěvek pro třídu ve výši 4.500,- Kč
2. místo: upomínkové předměty a finanční příspěvek pro třídu ve výši 2.500,- Kč
3. místo: upomínkové předměty a finanční příspěvek pro třídu ve výši 2.000,- Kč
Kategorie Týmy 8. - 9. třída:
1. místo: upomínkové předměty a finanční příspěvek pro třídu ve výši 4.500,- Kč
2. místo: upomínkové předměty a finanční příspěvek pro třídu ve výši 2.500,- Kč
3. místo: upomínkové předměty a finanční příspěvek pro třídu ve výši 2.000,- Kč
Soutěž podporují:
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, POZVÁNKY, ZPRÁVY Z RADNICE
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
LEDEN 2010
4.1. Tomáš Drla
11.1. Darek Pokorný
13.1. Elena Rudošová
22.1. Ondřej Frišhans
26.1. Michaela Bukalová
26.1. Filip Bartoš
Jubilanti
DUBEN 2010
Else Horáková
Marie Šperlingová
Jiřina Dynybylová
Marie Šafránková
Božena Novotná
Anna Zítková
Antonín Maša
Jaroslav Frýza
Albína Oláhová
Jaroslav Jukl
Jaroslav Krištof

98 let
94 let
88 let
86 let
86 let
86 let
85 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Úmrtí
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ÚNOR 2010
14.2. Josef Sláma
16.2. Julie Špačková
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DOMANÍNSKÁ
POZVÁNÍ
Místní samospráva zve děti a jejich rodiče na dětský maškarní karneval, který proběhne v Kulturním
domě v Domaníně v sobotu 10. dubna od 14 hodin. Kromě tance se
děti jako obvykle mohou těšit na
občerstvení a tombolu a také na
taneční vystoupení domanínských
děvčat.
Dále samospráva zve dospělé
z obce i okolí na 3. zábavu pro
všechny generace. Ta proběhne o
týden později, tj. v sobotu 17. dubna se začátkem ve 20 hodin. Hraje
Tom Sawyer Band a též se chystá
tombola se zajímavými cenami.

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

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V neděli 14. 2. 2010 se uskutečnil první masopustní průvod v naší
obci Domanín.
Setkali jsme se na horním konci dědiny a společně s dětmi prošli
celou naši obec. V průvodu jsme mohli vidět medvěda, koně, vězně,
policajtku, děti v krásných maskách, nechyběl ani kominík, vodník,
doktor, řezník s prasátkem, rodina mažoretek, kovboj, selka, sestřička, bába s nůší, slepice a mnoho jiných krásných masek.
Děvčata v krojích zatančila a zazpívala masopustní písničky
v doprovodu harmoniky. Průvod byl zakončen v místním kulturním
domě diskotékou pro děti spolu se soutěžemi a občerstvením.
Akce se vydařila.
Děkujeme všem za spolupráci a účast v průvodu, ale i všem za
velmi dobré koblížky a občerstvení u domů.
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ZPRÁVY Z RADNICE, OSTATNÍ

Z rady města
RADA MĚSTA DNE 16. 2. 2010
Rozdělení ﬁnančních prostředků
z grantu sportu a mládeže
pro rok 2010
Pro rok 2010 byl schválen sportovní grant ve výši 800.000,- Kč.
Komise obdržela 16 žádostí. Protože celkový požadavek na granty
byl 996 400,- Kč, musela komise
výše požadavků krátit dle pořadí,
na kterém se umístily na základě
bodového hodnocení členů komise.
Komise také jednohlasně schválila max. příspěvek ve výši 180.000
Kč pro organizace SK Bystřice
n. P., ASK Bystřice n. P., SOKOL
a nekrátila příspěvek TK Bystřice n.
P. z důvodu celoroční účasti oddílů
v dlouhodobých soutěžích a tím
zvýšené náročnosti na ﬁnance.
Rada schválila: Dům dětí a mládeže – 14 000 Kč, TJ Sokol – 180 000
Kč, SK – 180 000 Kč, Aerobik Jitky
Exlové – 30 500 Kč, Lezci z Vysočiny – 6 500 Kč, Areál sportu s. r. o.
– 15 500 Kč, TK – 58 500 Kč, ASK
– 180 000 Kč, DC – 1 500 Kč, Dance
style – 47 500 Kč, SSK – 13 000, SK
VOŠ a SOŠ – 20 000 Kč, VOŠ a SOŠ
– 9 500 Kč, Orel župa Metodějova
– 4 500 Kč, Orel jednota – 39 000 Kč.
ZPRÁVY O ČINNOSTÍ
KOMISÍ RADY ZA ROK 2009
Komise kultury
Komise obdržela v průběhu roku
2009 celkem 26 žádostí o ﬁnanční
příspěvek v celkové výši 416 tis.
Kč, přičemž vyhověla 21 žádostem
v celkové výši 200 tis. Kč.
Komise výstavby
Bylo projednáno celkem 42 žádostí týkajících se nemovitostí a pozemků v lokalitách Bystřicka. Ve většině
případů byly projednávány žádostí
o prodej nebo směnu pozemků z důvodu upravení majetkových vztahů
dle skutečnosti a dále k výstavbě

rodinných domu. Byly posuzovány
projektové dokumentace zamýšlených staveb na pozemcích města
nebo pozemcích s nimi sousedících.
Dále se komise výstavby vyjadřovala ke změnám územního plánu.
Komise pro hospodaření s byty
Ve výběrových řízeních bylo
přiděleno celkem 66 bytů, byly přiděleny 4 sociální byty a schváleno
7 výměn bytů.
Komise sportu a mládeže
Komise hodnotila 11 žádostí
z grantu sportu s celkovým požadavkem přes 1 mil. Kč, přičemž bylo
rozděleno 836 tis. Kč. Na žádost
komise byla částka 36 tis. Kč převedena z grantu mládeže, kde nebyl
přetlak žádostí na grant sportu. Komise dále rozdělila 164 tis. Kč mezi
12 žadatelů z grantu mládeže.
Komise k projednávání přestupků
Komise v roce 2009 řešila 160
přestupků, přičemž bylo uděleno 49
pokut v celkové výši 62 tis. Kč.

VELMI PODNĚTNÉ SETKÁNÍ S OBČANY
Dne 1. března proběhlo setkání
občanů se starostou města. Besedy se
zúčastnilo 22 našich spoluobčanů. Na
dotazy odpovídali kromě starosty ještě místostarosta města a ředitel technických služeb. Musím konstatovat,
že občané byli velmi dobře připraveni
a jejich dotazy byly velmi fundované.
Zjišťuji tímto, že se obyvatelé našeho
města o dění zajímají a kroky zvolených zástupců jim nejsou lhostejné.
Nejvíce dotazů směřovalo k problematice chodu města a jeho vybavení. Diskutovali jsme o doplnění
mobiliáře ve městě, rekonstrukci
bytového fondu, opravách komunikací, úklidu psích výkalů, vybudování
parkoviště na Černém vršku, znovu otevření restaurace také v této lokalitě
a mnoho dalšího. Ředitel TS odpovídal na otázky týkající se úklidu města,
průběhu letošní zimy nebo třídění odpadu.
Dvouhodinová diskuse byla ukončena konstatováním, že to nebyl ztracený čas a bude dobré setkání opakovat. Naplánovali jsme, že se opět sejdeme
17. května ve 14.00 hodin na městském úřadu. Zúčastní se i vedoucí bytového
odboru paní ing. Věra Vančová.
Všichni další jsou srdečně zváni. Jsem přesvědčen, že přímá diskuse je mnohem prospěšnější, než bohapusté tlachání na stránkách nejrůznějších diskusních fór. Prosím, mějte odvahu otevřeně říct svůj názor před ostatními.
Karel Pačiska, starosta

Jaro nás vítá

Sbor pro občanské záležitosti
Členky sboru spolupracovaly při
dvanácti obřadech vítání občánků do
života, na kterých bylo uvítáno 78
dětí, dále spolupracovaly při 36 svatebních obřadech a také navštívily 127
jubilantů při jejich životních výročích.
Komise životního prostředí
V roce 2009 proběhlo 9 jednání komise, na kterých byly řešeny
a připomínkovány zejména tyto
otázky: umístění kontejnerových
stání, třídění odpadů a jejich následné využití, plán regenerace
veřejné zeleně, mapování výskytu
a návrh likvidace invazních druhů
rostlin v povodí vodního toku Bystřice, umístění Bystřických zastavení, ošetřování stromů u silnice I/19
z hlediska nevyjasněných kompetencí, monitorování výskytu černých skládek aj.

MASARYK NESNÁŠEL LIDI LHOSTEJNÉ

S ubývajícím sněhem se rozbíhají
stavební práce. Naplno se opět rozběhla akce „náměstí“, kde se začalo
pracovat na středovém ostrůvku a také před knihovnou. Nutností je také
dokončení parkoviště na ulici Jívové
v blízkosti prodejny COOP. Jedná se
ovšem o první etapu, po které bude
následovat úprava chodníků, parkovacích stání a silnice na ulici Jívové,

Oslava 160. narozenin TGM
V pátek 5. března 2010 jsme
i v našem městě slavili 160. narozeniny T. G. Masaryka. V čase navrátivší se zimy pořádně vyfukovalo,
lidí se však sešlo před sochou TGM
nebývale mnoho.
Slavnost zahájil starosta města
ing. Karel Pačiska, který pak společně se zástupkyněmi bystřických škol
a s panem Janem Svačinou za KPV
položil květy k pomníku.
Program, na kterém se letos podílela i mladá generace, pak pokračoval projevem žákyně ze Základní
školy Nádražní ulice Kateřiny Vašové třeba o tom, že i Masaryk měl rád
prázdniny a že pokud byl Komenský
Učitelem národů a Karel IV. Otcem
vlasti, stal se Masaryk Tatíčkem.
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což bychom rádi ukončili do konce
letních prázdnin. Do konce června
by také měly být ukončeny stavební
práce na rekonstrukci chodníků na
Voldáně. V zimním období proběhlo
výběrové řízení na výměnu okem na
šesti domech na sídlišti I. a jsme těsně
před podpisem smlouvy s realizační
ﬁrmou. O harmonogramu prací na
výměně oken budou obyvatelé jednotlivých domů včas informováni.
Zima a mráz naopak svědčily odbahňování Domanínského rybníka, kde
se v zimě intenzivně pracovalo, takže
je přibližně 70 % práce za námi. Zateplování škol a úřadu na Příční ulici
je ve fázi schvalování výběrových
podmínek na Státním fondu životního prostředí a vše směřujeme k tomu,
aby hlavní část těchto prací proběhla
v průběhu letních prázdnin.
Josef Vojta
místostarosta

Poté opět pokračovala paní Libuše Pechová v četbě z Herbenovy knihy „Chudý chlapec, který
se proslavil“. Tentokrát jsme se
dozvěděli, že Masaryk nesnášel
lidi lhostejné, neboť chtěl vidět
kolem sebe živé duše, byť hledající a chybující.
Hezkou slavnost zakončil společný zpěv oblíbené Masarykovy
písně „Teče voda, teče“.
Na závěr celý Masarykův
citát: „Lhostejný člověk, jehož

nezajímá ani dobro, ani zlo,
to je hnijící mrtvola, bezduchý
tvor, který nikdy neprospěje
lidské společnosti.“
Text i foto:
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PŘÍJEMNÉ SETKÁNÍ PŘI KŘTU
takt se slovenskými žáky.
Primátor města Vranova n. T.
PhDr. Tomáš Lešo a starosta
Bystřice n. P. Ing. Karel Pačiska
provedli slavnostní křest prvního
společného výstupu v projektu –
obrázkového anglicko-česko-slovenského slovníku Orbis pictus.
Je potěšující, že se žáci naší školy iniciativně zapojují do tohoto
projektu a rozvíjí jeho myšlenku.
Díky tomu se projekt rozrostl o další aktivity: dvoudenní setkání žáků
na půl cesty mezi oběma městy,
tedy v Tatranské Lomnici, a výrobu
vizitek pro žáky partnerské školy.
Věříme, že díky projektu získají žáci mnoho nových dovedností
a pozitivních zkušeností.
A. Gabrielová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Starosta Bystřice n. P. a ředitelé ZUŠ, DDM a ZŠ Bystřice
n.P., Nádražní 615 navštívili ve
dnech 23. - 25. 2. 2010 partnerské
město Vranov nad Topľou, kde
se setkali s představiteli města
a partnerské školy projektu
Comenius. Jedním z cílů návštěvy
byla podpora spolupráce v rámci
projektu i mimo něj.
Ředitelka ZŠ Bystřice n. P.
Mgr. Alexandra Gabrielová se
setkala s vedením, učiteli a žáky
partnerské školy, projednala blížící se projektovou schůzku ve Vranově n.T., které zúčastní i deset
žáků naší školy. Předala vizitky
žáků, kteří navštěvují společenskovědní seminář a chtějí pomocí
elektronické pošty, programu ICQ
a dalších programů navázat kon-

Aktivní
učitelé
důchodci!
Klub důchodců učitelů pracuje v našem městě několik
desítek let. Sdružuje učitele
mateřských a základních škol
a dále pracovníky ve školství
z okolí Bystřice n. P. Klub má
48 členů, kteří se scházejí pravidelně po 10 měsíců v roce.
Podle zájmu a návrhů členů
klubu se připravují akce: divadla, koncerty, besedy, zájezdy, vycházky a oslavy výročí.
Klub spolupracuje se základními i mateřskými školami
– programy dětí, s vedením
ZUŠ – hudební vložky, s informačními centry ve městech,
kam dvakrát ročně konáme
jednodenní zájezdy.
Děkujeme za ﬁnanční pomoc
městu Bystřici, která umožňuje částečně hradit cesty autobusem na kulturní akce. Na
vycházkách poznáváme krásy
Vysočiny, o kterých poutavě
hovoří členky klubu. Scházíme se se zajímavými lidmi,
kteří vyprávějí o své tvorbě
– výtvarníci Ed. Valdhans,
St. Bělík, spisovatel ing. H. Jurman, prof. Vl. Urbánková aj.
1. února jsme prožili se žáky
a studenty ve 2. ZŠ Nádražní
osobní vzpomínání na Expedici Podkarpatská Rus s doprovodným programem.
Rádi bychom mezi námi
uvítali další školské pracovníky, kteří jsou v důchodu
a chtěli by prožít hezké chvilky s bývalými kolegy.
Senior klub zaměstnanců
školství
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Návštěva místa, odkud nebylo pro mnohé návratu
Dne 19. února 2010 uspořádala naše škola Nádražní
pro deváté ročníky již tradiční exkurzi do Terezína.
Zúčastnilo se jí 37 žáků. Jelikož toto místo není od

Bystřice co by kamenem dohodil, museli jsme si přivstat. Opouštěli jsme Bystřici v 5 hodin ráno, na místě
jsme stanuli kolem deváté hodiny.
Následoval nabitý program. Po úvodní přednášce,
která byla zaměřena na postavení Židů před a během
druhé světové války, následovala prohlídka Muzea
ghetta. Po ní nás provedli naši průvodci samotným
městem Terezín.
Určitým odlehčením, snad i odpočinkem, byla
polední obědová přestávka. Vrcholem celého dne byla
prohlídka Malé pevnosti, která na žáky silně zapůsobila. Zde mohli spatřit na vlastní oči místa utrpení,
trýzně a zoufalství, ve kterých tu žili političtí vězni
i samotní Židé. Naši žáci nejenom spatřili tato místa,
ale prošli si celou pevností, zažili si stísněnost vězeňského prostoru i průchod obrannými chodbami pevnosti.
Po náročném programu jsme se ve čtyři hodiny
vydali na zpáteční cestu. Chmurná nálada však naše
žactvo opustila za hranicí města. Dlouhou cestu si
zpestřovali po svém – zpěvem, spánkem, hraním
karet, rozmluvou s kamarády. V osm hodin jsme se
rozloučili u naší školy.
Eva Nevěčná,
vyučující dějepisu
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Expedice Ukrajina
V úterý 2. února nás na našem internátě navštívila skupina studentů místního gymnázia a II. ZŠ Nádražní 615,
aby nás seznámila se svojí ekologickou
výpravou na Ukrajinu. Tedy přesně
řečeno, název přednášky zněl – Expedice Ukrajina aneb po stopách Nikoly
Šuhaje Loupežníka.
Představilo se nám 10 studentů
společně se svými učiteli. Prezentaci
expedice obohatili scénkami, spoustou
fotograﬁí a videem. Všichni členové
expedice byli rozděleni do několika
skupin a jejich úkolem bylo provádění
meteorologických měření, sledování
místní fauny a ﬂóry a pozorování života
místních lidí.
I my se díky jim dověděli, jak to na
Ukrajině vypadá, jak tam lidé žijí, jak
vypadá jejich škola. Velice nás překva-

pila neutěšená úroveň hygienických
podmínek/ pro nás nepředstavitelné/.
Viděli jsme, čím se studenti přepravovali, jak se stravovali, kde spali, co
zažili a ne vždy to bylo jednoduché.
Prezentaci, video i scénky měli moc
pěkně připravené, myslím, že si každý
z nás z toho něco odnesl. Pro studenty
je to dobrá zkušenost nejen při získávání nových informací aktivní účastí, ale
také spolu zažijí pěkné dny a spoustu
nezapomenutelných zážitků.
Tímto chceme studentům i učitelům ještě jednou poděkovat a popřát
hodně úspěchů v jejich práci a aby se
jim podařilo uskutečnit další zajímavé
expedice.
Za studenty a vychovatele DM
při VOŠ a SOŠ v Bystřici n.P.
Jana Adámková

Základní škola
Nádražní 615
jenom nepřihlížela…
Jelikož jsme nechtěli nečinně
přihlížet na zprávy v médiích, které dokumentovaly zemětřesením
postiženou oblast ostrova Haiti,
vyhlásili jsme v naší škole dobrovolnou ﬁnanční sbírku na podporu
této oblasti. Naši spolužáci a vyučující, kteří se sbírky zúčastnili,
přispěli částkou 7 065 Kč. Výtěžek
sbírky byl odeslán organizaci Člověk v tísni. Všem,
kteří přispěli, patří ještě jednou
velké poděkování.
žáci 5.A a 5.B,
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
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Bystřické dračky na ZŠ TGM
„Tak se posaďte,
sousedky a sousedé.
Peří je na stole, čaj nám
vře, koláčky se na nás
usmívají.“
Tak nějak jsme přivítaly naše děti ve třídě k
připomenutí dřívějších,
dnes již zapomenutých
tradic.
Žáci 6. tříd měli jedinečnou a možná poslední možnost vyzkoušet si tradiční draní peří a dozvědět se
o této staré zvyklosti něco více. Akce
ale nebyla pro každého. Dětí musely
přijít v tradičním venkovském oblečení starých „bab a dědů“.
Atmosféru dokreslilo čtení osmáků z knihy Liška Bystrouška od
Rudolfa Těsnohlídka. Po přečtení
ukázky se rozproudila živá beseda.
Děti se plně vžily do svých „stařeckých“ rolí a s úsměvem vzpomínaly

na „mladá“ léta.
Všichni jsme se pobavili, osvěžili se
pravým bylinkovým čajem, „poprali“
se o sladké a spokojeně odešli domů.
Tato akce proběhla v rámci projektu „Bystřicko čte dětem“ za ﬁnanční pomoci Fondu Vysočiny a ﬁrmy
ČEZ.
Libuše Zabilová a Marie Nebolová
Základní škola TGM

Přednáška o alkoholismu na ZŠ T.G.Masaryka

Přejete si pro své dítě individuální přístup
a výuku, kdy může postupovat svým tempem?
Zvolit správnou školu pro vzdělávání svého dítěte není vždy tak snadné.
Jak se taková škola pozná? Rozhoduje
vybavení školy? Je dostupná? Jaké
tam asi používají metody při výuce?
Jak se k dětem chovají a jak se naopak chovají děti k učitelům? Mají děti
možnost navštěvovat zájmové kroužky
po vyučování. Seznamte se školou,
kde se vzdělávají žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami. Jedná se
o Základní školu v Bystřici nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60.
Co je posláním naší školy?
Děti vzděláváme, aby byly samostatné. Klademe důraz na individuální
rozvoj každého z nich a zabezpečujeme zázemí, které je motivuje, podporuje, vzdělává a chrání. Učíme je na
názorných příkladech, snažíme se jim
zprostředkovat co nejvíce opravdových zážitků.
Proč si vybrat naši školu?
Lokalita je umístěna na klidném
místě v blízkosti náměstí v Bystřici
nad Pernštejnem a je velice dobře
dostupná z autobusového nádraží
i autem. Škola má bezbariérový přístup pro děti, které jsou upoutány na
vozíku. K výstupu do 1. poschodí pro
žáky s tělesným handicapem slouží
zařízení schodolez.

Složení pedagogického sboru.
Výuku vedou kvaliﬁkovaní učitelé
- speciální pedagogové, kteří při výuce používají speciálněpedagogické
metody a postupy. Všichni vyučující si
průběžně zvyšují odbornou kvaliﬁkaci
v rámci různých seminářů a školení.
Pomáhají jim i asistenti pedagoga.
Kapacita školy.
Škola je schopna zabezpečit vzdělávání pro všechny zájemce. Výuka probíhá v téměř rodinné atmosféře, kde se
všichni vzájemně velice dobře znají.
Vzhledem k nižšímu počtu žáků
ve třídách zajišťujeme individuální
přístup ke každému žáku.
Výukové programy a osnovy.
Vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu: „ Umět
znát, abychom si v životě věděli rady“.
Součástí výuky je realizace mnoha
projektů a celoroční program je obohacen sportovními a kulturními akcemi a výlety.
Každopádně se přijďte do naší školy podívat a uvidíte, že se Vám u nás
bude líbit. Kontaktovat nás můžete na
telefonním čísle: 566552032. Těší se
na Vás celý kolektiv naší školy.
Anna Tomanová a Josef Buchta, ZŠ
Bystřice n. P.,
Masarykovo náměstí 60

Kniha v rukou dítěte

Dne 16. 2. 2010 vyslechli žáci 7. ročníků na naší škole přednášku pana
Václava Buchty na téma: „Než užiješ alkohol, použij svůj mozek!“. Jak
to všechno probíhalo a co v dětech tato beseda zanechala, se však nejlépe
dozvíte od nich samotných. Čtěte tedy následující příspěvky:
Bylo úterý 16. února a paní učitelka nám oznámila, že 6. hodinu budeme mít místo výchovy ke zdraví besedu o alkoholu. Po 5. hodině jsme
se sešli před učebnou zeměpisu a počkali, až přijde vyučující. Hodina
začala seznámením s lektorem. Ten nám následně vysvětlil, z čeho se
skládá alkohol. Poté nás naučil, že alkohol patří do skupiny tvrdých drog
a dozvěděli jsme se i o drogách dalších. Nakonec poukázal na to, že jsou
na alkohol všude reklamy a že je bohužel dostupný skoro každému. Na
závěr hodiny jsme vyplnili anonymní dotazník o tom, co si myslíme
o alkoholu. Tato beseda byla velice poučná a zábavná.
Jakub Šibor, 7.A
Tato přednáška proběhla 16. 2. 2010 v učebně zeměpisu, kde byl pán,
který se právě chystal o alkoholismu povídat. Nejprve nám říkal, z čeho
alkohol vzniká ( z kvašeného cukru), dále že obsahuje etanol. Poté nám
vysvětlil, kolik je v různých nápojích procent alkoholu, např. v pivu je
2-4%, víno má 12-14%, v lihovinách 40-70%. Také jsme se dozvěděli, že
když jsme pod vlivem alkoholu, děláme často věci, o kterých třeba nevíme, např. prozrazujeme tajemství, hrajeme si s nebezpečnou zbraní apod.
Také jsme slyšeli, že alkohol je vlastně cizí látka, kterou tělo ve svém
organismu nechce. Když máme v sobě alkohol, játra si z nás vezmou kus
energie, ale také to potom má vedlejší účinky: motáme se, mluvíme nesrozumitelně nebo také sprostě… Pak nám kladl různé otázky. Ten, kdo
něco správně odpověděl, dostal na památku kartičku s obrázkem mozku.
Přednáška se nám celkem všem líbila.
Jakub Špaček, 7.A
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Ještě nedávno se zdálo, že celá společnost udělala velký skok kupředu,
že jsme vyspělejší a modernější.
Stalo se tak přejmenováním měsíce
března. Místo přívlastku „Měsíc knihy“ dostal přívlastek nový – „Měsíc
internetu“.
Nic proti počítačům, proti internetu,
vždyť možnost rychlého vyhledání a
získání informací je úžasná věc. Ale ...
K počítačům a televizi usedají stále
mladší a mladší děti, tráví u nich stále
víc času, zpívání nebo pohádka před
spaním se stává výjimečnou záležitostí. Najednou se objevuje skutečnost, že
děti mají malou slovní zásobu, špatnou
výslovnost, nejsou schopné vyjádřit,
co mají na mysli.
Tyto nezvládnuté
řečové dovednosti
jim potom přinášejí
problémy při čtení,
psaní a vlastně při
veškerém učení.
Proto právě v březnu si připomeňme,
že pravidelné hlasité
předčítání učí děti
jazyku a myšlení,
rozvíjí jejich paměť,
obrazotvornost a fantazii, obohacuje je
o vědomosti a vzorce
morálního chování,
posiluje jejich sebevědomí, přináší jim
hezké chvíle. A tak

jakoby jarní dny otvíraly pomyslnou
bránu k četbě a zajímavým knihám.
My v Základní škole T. G. Masaryka jsme ji odemkli zahájením projektu mikroregionu „Bystřicko čte
dětem“ a dlouhodobou účastí v celonárodním projektu žáků, učitelek
a rodičů našich prvňáčků a druháčků
„Celé Česko čte dětem“. O průběhu
projektu a aktivitách, které probíhaly během druhého březnového týdne v naší škole a byly součástí akce
„Bystřicko čte dětem“, budeme čtenáře městského tisku informovat.
Hana Nosková
Základní škola T. G. Masaryka
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ŠKOLSTVÍ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
V souladu s § 34 odst.2 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona)
vyhlašuje ředitelka MŠ Mgr. Vlasta Moncmanová zápis dětí do
Mateřské školy Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkové organizace.
Zápis se koná dne 14. 4. 2010 od 8.00 hod. do 15.00 hod. na všech odloučených pracovištích MŠ. Zápis dětí provádí vedoucí učitelky jednotlivých
odloučených pracovišť:
MŠ Pohádka
– Nádražní
421 (Sídliště I )
MŠ Čtyřlístek
– Okružní
753 (Sídliště II)
MŠ Korálky
– A. Štourače
516 (Voldán)
Webové stránky MŠ: www.skolka-bystricenp.cz
Zápis dětí spočívá v tom, že rodiče jsou evidovány pro zahájení přijímacíobdrží formulář – žádost o přijetí dítěte. ho řízení.
Do mateřské školy se přijímají děti
Tuto žádost si rodiče mohou vyzvednout /ještě před zápisem/ na všech MŠ. ve věku zpravidla od tří do šesti let.
Na žádosti potvrdí dětský lékař zdra- Děti starší 3 let, jejichž maminka nadávotní stav dítěte a řádné očkování dítěte le pobírá rodičovský příspěvek, mohou
(§ 50 z.č. 258/2000Sb.) Pokud si žádost školku navštěvovat nejvýše 4 hodiny
o přijetí dítěte rodiče vyzvednou až denně nebo 5 dní v měsíci.
V době zápisu se rodiče s dětmi mopři zápisu, ve školce si vás předběžně
zapíší, aby měli přehled o počtu dětí. Po hou seznámit s prostředím mateřské
vyplnění přihlášky a potvrzení lékaře se školy, školním vzdělávacím prograpřihláška odevzdá v MŠ. Tyto žádosti mem, provozními záležitostmi, škol-

ním řádem a dozvědět se další údaje,
které je o konkrétní mateřské škole zajímají. Rodiče obdrží informační leták
o MŠ a děti drobnou pozornost.
Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanovených dnech, je nutné přijetí dítěte
domluvit v nejbližším možném termínu přímo s vedením mateřské školy.
Maminko, tatínku, abych zvládl
nástup do školky, pomozte mi zvládnout toto:
1. Naučte mě dodržovat správný
denní režim, tj. pravidelná doba spánku, jídla a hry.
Naučte mě, abych sám uměl jíst a pít
z hrnečku. Láhve s dudlíkem jsou pro
miminka.
Nedávejte mi mixované jídlo, mám
zoubky a umím už kousat sám. Naučte
mě u jídla sedět v klidu a nenechte mě
s jídlem pobíhat po místnosti. Ve školce
pijeme jen z hrnečků a jíme lžící.

2. Nevozte mě stále jen v kočárku
a v autě, protože pak nejsem zvyklý
chodit a špatně zvládám vycházky.
3. Naučte mě smrkat a správně
používat kapesník.
4. Naučte mě správným hygienickým návykům.
5. Do školky mi kupte bačkorky,
vůbec mi nedávejte pantoﬂe, nemohu si
v nich bezpečně hrát, běhat ani cvičit.
6. Na pobyt venku potřebuji oblečení, které si mohu umazat, jdu si totiž
s kamarády hrát a běhat na zahradu,
louku….
7. Nenechte mě do školky nosit řetízky, prstýnky, náramky a jiné nebezpečné předměty. Na spinkání a na hraní
mně stačí plyšáček, kterého si mohu
s sebou vzít.
Když to všechno zvládnu, bude můj
vstup do školky jednodušší.
Vlasta Moncmanová,
ředitelka školy

MASOPUST, MASOPUST, POPELEČNÍ STŘEDA - KDO NEMÁ KOŽÍŠEK, PROMRZNE AŽ BĚDA!
Toto je jedno z masopustních říkadel, které se děti i paní učitelky MŠ Korálky naučily pro svůj letošní masopustní průvod. Ten se konal, jak měl, tedy
v úterý 16. února. Začínal dle tradice u pana starosty, kde byla přednesena
veselá veršovaná žádost o povolení průchodu maškar městem. Povolení jsme
dostali a mohli jít. Maminky si daly na výrobě masek a zdobení bundiček
a čepic záležet, a tak občané města obdivovali a obdivovali……
Děti je odměnily úsměvy, veselými říkadly, hrou na bubínky a malým koláčkem.
I v MŠ Čtyřlístek propuklo v úterý 16. února masopustní křepčení a veselí, a to

Dne 26. února se vydalo naše gymnázium na lyžařský výcvikový kurz
do rakouského Tyrolska. Vyjížděli
jsme v 6 hodin ráno a před námi byla
dvanáctihodinová cesta přes Prahu,
Rozvadov, Mnichov až do městečka
Holzgau, kde jsme měli bydlet další 4
dny. Dojeli jsme v 9 hodin večer unaveni, ale nedočkaví obhlédnout okolí.
Když jsme se však vykutáleli z autobusu, vůbec to nevypadalo jako v Alpách.
Kolem byla jen mlha a žádné hory.
Druhý den ráno nás probudilo sluníčko a my se ohromeně dívali na
vysoké skalnaté štíty pokryté sněhem.
Po snídani jsme opět nastoupili do autobusu a ten nás převezl do 15 km
vzdáleného lyžařského střediska Warth - Schröcken. Natěšeni jsme si rychle
připnuli lyže nebo snowboardy a vyrazili na nekonečně mnoho sjezdovek
různé náročnosti. Naši instruktoři nás
rozdělili do družstev podle zdatnosti a
my sjezdovali až do čtvrté hodiny odpolední. I úplní začátečníci zvládli zá8. strana

formou maškarního reje, který probíhal v prostorách MŠ po celý den.
Děti si tento den užily v kostýmech a maskách, které jim doma připravily zručné maminky.
Ve třídách školky na ně čekaly soutěže, hry, tanec a bohatá tombola. Občerstvení také přispělo k dobré náladě. Děti se jaksepatří vydováděly a když odcházely s rodiči domů, odnášely si s sebou drobné ceny z tomboly, které jim budou
připomínat masopustní karneval a také jeden pěkný den, který prožily se svými
kamarády v MŠ.
Na MŠ Pohádka jste mohli v tento den zase potkat princezny, rytíře, vodníky,
černokněžníky,... berušky i motýlky. Konal se zde také karneval.
Děti byly od rána nadšené a netrpělivé zároveň. Po svačince se všechny
i s p. učitelkami sešly v jedné vyzdobené třídě. Tam byly pro děti připraveny různé úkoly. V rytmu hudby a za povzbuzování kamarádů se dobře soutěžilo. Tanec
a karnevalový had děti rozehřál, a tak bylo nutné se občerstvit. Všechny dostaly
dárečky, sladkosti a mohlo se jít na masopustní průvod do ulic.
Vpředu šel medvědář, který držel na řetězu neposlušného medvěda, za ním
děti se škraboškami z papíru na obličeji, kominík, bába a nakonec nevěsta. Všem
kolemjdoucím děti přednesly připravené básně o masopustu. Někteří teprve v té
chvíli pochopili, co se děje. V samoobsluze si takto děti vykoledovaly bonbóny.
Škoda, že jste u toho také nebyli a že tato tradice pomalu upadá v zapomnění.
Nám se akce moc líbila, a tak se už dnes těšíme na příští rok, že si masopust zase
pořádně užijeme.
Děti a zaměstnanci bystřických mateřských škol

Zimní výcvikový kurz v Lechtalských Alpách
klady jízdy na lyžích či snowboardech
v rekordním čase. Jejich nasazení,
terény i podmínky prostě byly úžasné.
Lyžařští mázáci si zase užívali skoky a
jízdu v čerstvém prašanu.
Po návratu zpět do horské chaty byl
pro nás naplánovaný večerní program.
První den to byla zeměpisná prezentace o tamější oblasti, druhý den jsme si
pak povídali s naším lékařem, MUDr.
Z. Ziegelbauerem o jeho práci v české
hokejové reprezentaci. Poslední večer
jsme měli naplánovanou volnou zábavu neboli Ať žije studentská vynalézavost. Hráli jsme různé společenské
hry, soutěžili jsme a podařilo se nám
zapojit i profesory. Všichni jsme si to
perfektně užili.
Další dny se počasí trochu zhoršilo, ale zážitky ze sjezdového lyžování nám to rozhodně nezkazilo.
I poslední den ráno jsme vstávali
s dobrou náladou a těšili se na zá-

věrečný den našeho lyžování. Naskládali jsme všechno do autobusu
a vyrazili na poslední etapu naší
lyžařské expedice. Kolem čtvrté hodiny odpolední už na nás čekala jen
další dvanáctihodinová cesta domů.
Odjížděli jsme trochu smutní, že už
je konec, ale s mnoha zajímavými
zážitky a krásnými vzpomínkami.

Zvláště ti, kteří lyžovali na alpských
svazích poprvé…
Tímto bych jménem nás, zúčastněných studentů, chtěla poděkovat
našim profesorům, kteří to s námi
vydrželi a připravili nám pár úžasných dní lyžařského výcviku v pěkném prostředí Tyrolských Alp.
Eliška Hrbáčová, třída kvinta
Gymnázium Bystřice n.P.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURA, ZDRAVOTNICTVÍ

VIDĚT SVĚTLO V TMÁCH
Již dlouhou dobu jsme s členy orchestru přemýšleli
o koncertu, jehož výtěžek by mohl někomu pomoci.
Ale znáte to, někdy není čas, jindy chybí energie. Stáli jsme ale před nelehkým úkolem. Koho vybrat, kdo
pomoc potřebuje méně a kdo více? Nakonec nám při
výběru pomohla náhoda. Na beneﬁčním koncertu
v Rozsochách jsme se seznámili se vzácným člověkem – nevidomou Pavlou Čichoňovou a jejím věrným
společníkem a pomocníkem – psem Jezabel. Pavla je
mladá talentovaná sopranistka. Dvakrát zpívala s Janáčkovou ﬁlharmonií, absolvovala několik soutěží. V roce
2001 úspěšně složila talentové zkoušky na Janáčkovu
konzervatoř v Ostravě a byla zařazena do pěvecké třídy
doc. Drahomíry Míčkové. Po složení maturitní zkoušky
v květnu 2005 přestoupila k Evě Dřízgové - Jirušové.
Po ukončení pátého ročníku na Janáčkově konzervatoři
se rozhodla vzdělávat se i v jiném oboru a přihlásila se
na Právnickou fakultu MU v Brně. Nyní studuje práva
již čtvrtým rokem, avšak na zpěv nezapomíná. Konzervatoř ukončila v červnu 2009 a nyní zpěv studuje
v Praze u Jiřího Kotouče. Zaměřuje se především na
starou hudbu a chce se věnovat jak koncertní činnosti, tak práci v právní oblasti. Pokud má trochu volného
času, všechen věnuje své fence labradorského retrievra,
se kterou rovněž absolvuje soutěže. Pes, který je pro
normálního člověka mazlíčkem, zdrojem radosti a přátelství, je v případě nevidomých vším, ale hlavně jejich
očima. Stává se nezbytnou součástí života. Dokáže svého pána bezchybně provést ulicemi města, pomůže mu
nastoupit do tramvaje, upozorní na nenadálou překážku.
Mezi oběma vzniká víc než jen pouhé přátelství. Je to

hlavně bezmezná důvěra jednoho v druhého. Výcvik
vodícího psa pro slepce je velice náročný nejen časově, ale i ﬁnančně. Ne každý pejsek je pro tuto službu
vhodný a i když jich mnoho projde náročným výcvikem, jen některý se může stát novýma očima svého
pána. Vzhledem k našemu přátelství s Pavlou jsme se
rozhodli podpořit občanské sdružení „Vodicí pes“, které
zaštiťuje brněnskou Školu vodicích psů pro nevidomé
a je členem mezinárodní federace IGFD. Jeho základním posláním je pomoc a podpora nevidomým lidem,
kteří se prostřednictvím služby vodicích psů zařazují
do běžného života společnosti. Vodicí psi jako průvodci
a společníci je doprovázejí na všechna místa, kam
člověk obvykle chodí – do školy, do práce, k lékaři,
za přáteli či jinam. Čtyřnozí průvodci vedou své pány
bezpečně a s jistotou. S vedoucím školy panem Milanem Dvořákem stejně tak jako se sopranistkou Pavlou
Čichoňovou a jejím pejskem se budete moci seznámit
na dubnovém beneﬁčním koncertu. Výtěžek z něho
bude věnován tomuto občanskému sdružení a my věříme, že pomůže i někomu dalšímu vidět světlo v tmách.
S naším orchestrem bychom rádi nejméně jednou ročně
v těchto beneﬁčních koncertech pokračovali.
Koncert se koná za laskavé podpory Města Bystřice nad Pernštejnem, Bystřicka, Hudebních nástrojů
F. Macháčka, zaměstnanců kulturního domu, SDH
a všech účinkujících, kteří se vzdali nároků na honorář.
Tímto jim všem velice děkujeme a doufáme, že i vy
podpoříte naše dobré úmysly. Těšíme se na vás v sobotu 17. dubna v 18:00 ve velkém sále Kulturního domu
v Bystřici n. P.
Lenka Macháčková

ZÁHADY STARÝCH FOTOGRAFIÍ VIII.
Slavnost v Bystřici u Pernštýna
(Dopis z Bystřice) – doslovný opis
novin
(Moravská orlice, v Brně v neděli 25.února 1880) Dne 11., 12., 13.
a 14. t.m. slavila Bystřice u Pernštýna své třistaleté povýšení na město
císařem Rudolfem II. a oslava tato
byla důstojně vykonána. Večer dne
11. dubna t.r. bylo město naše ozdobeno prapory barev rozličných. Množství praporův bylo v barvách národních a pak v barvách městského znaku, totiž modrožluté.
Nejlépe okrášlena radnice, pak
dům našeho p. purkmistra Pelhřima
(Peregrina) Fiši.
Na radnici skvěly se obrazy obou
Veličenstev, pak obraz císaře Rudolfa II. a Vratislava z Pernštýna. Na

domě p. purkmistra vlál překrásný
prapor modrožluté barvy se znakem
městským. Dále zasluhují pochvalné
zmínky krásně ozdobené domy spolku Věnavy a zdejšího hostinského
Andrese, kterýž poslednější ozdobil
zdejší p. c.k. notář Girzikovský.
Večer téhož dne bylo všeobecné
osvětlení města. Může se říci, že to bylo
překrásné podívání a srdce každého
plesalo, když viděl tak hojné súčastnění se zdejšího obyvatelstva v důstojné
oslavě. Zvláště krásný byl velkolepý
průchod pochodňový, jež zařídily
spolky zdejších dobrovolných hasičů
a vojenských veteránů s hudbou.
Dne 12. t.m po slavných službách
božích shromáždili se zástupcové lidu
k hlavnímu momentu oslavy naší a měl
náš p. purkmistr Pelhřim Fiša, jenž je
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Oslava 300. výročí povýšení na město v roce 1880
znám jako obratný řečník, před slavnostně ozdobenou radnicí důraznou
a nadšenou řeč, která s všeobecnou
pochvalou poctěna byla a kterouž zde
ve výtahu podáváme:
……….Za tou příčinou obracím se
k Vám, dítky Bystřické, a připomínám
Vám: pamatujte sobě slavnost dnešní,
zapamatujte a vypravujte, že jste slyšeli, že Vám byl majetek obce zachován, vypravujte o uloženém kapitálu
a střežte jej, aby se vůle naše vyplnila
a aby 100 let neporušený zůstal a po tu
dobu vzrůstal! Přičiňte se vždy dobrým
a poctivým jednáním úctu a vážnost našemu městu všude zachovati a udržeti,
přičiňtež se, abyste vždy jak duševně
tak tělesně pravé světlo vyhledávali,
zachovejte svou národnost neporušenou jako drahý klenot, kterouž jsme
my až podnes zachovali,
a chraňte se státi zrádci
národa a města.
………Po ukončení
této řeči byly sázeny čtyři stromky k věčné památce oslavy té zdejším
p. purk. Pel. Fišou, pak
p. radními Jos. Sýkorou,
Romanem Janečkem a
Ferd. Lazarem.
Odpoledne byla společná hostina v místnostech panského domu, jíž
se súčastnila větší část c.k.
úředníků c.k. okr. soudu, pak ber. úřadu, dále
duchovenstvo, veškerá
obecní rada a pak velká
část zdejšího měšťanstva.

………Při hostině se řečnilo a vybíralo, např. na novou městskou nemocnici. Dále bylo vybráno na vyzvání
p. Em. Dvořáčka, měšťana v Bystřici,
14 zl. na národní divadlo.
Tolik Moravská orlice.
V krátkém popisu přímého účastníka, který se dochoval v naší rodině, je
podrobně uvedena výzdoba a hesla na
jednotlivých domech i proslovy všech
sázejících. Tak např. „Ve svornosti blaho
města“ – spolek Věnava, „Moudrosti,
důvěře a lásce dočkalo město slavných
let“ – radnice, „Jak se zubr s orlem spojí, svornost nikdy nerozdvojí“ – spolek
Beseda, „Otcův jazyk: k vlasti, církvi
láska drahá budiž městu povždy páska“
– Ferd. Lazar č.p. 66, atd. Tří lípy se
sázely i u kaple sv. Anny. levý stromek
sázel pan starosta Fiša, pravý stromek
nejstarší člen obecního výboru František Dvořáček a zadní stromek sázel
Peregrin Schwarzer. Právě pod tím pravým má být uloženo pouzdro s dobovými dokumenty. František Dvořáček
řekl: „Sázím tento stromek k oslavě
300leté památky a ke cti sv.Anny, aby
na přímluvu její Bůh město naše od
moru, hladu a jiného uchránil“.
A kde je v dnešním pokračování
záhada. Fotograﬁe oslav v roce 1880
jasně znázorňuje kašnu tak, jak vypadala do její výměny za novou v roce 1892.
Byla zřejmě zděná a menší. Zajímavých je těch pět velkých ozdobených
sudů před ní. Zřejmě se při slavnosti
zdarma podávalo víno, není o tom však
nikde zmínka. Snad to dnešní páni radní letos zopakují.
Petr Dvořáček
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Městská knihovna informuje

Čtení sluší každému

Našim čtenářům nabízíme pro zpříjemnění jarních dní
malý výběr nových knih, z celkem 112 titulů zaevidovaných
v průběhu měsíce února.
Knihy pro dospělé:
Antalogie české poezie
Bakalář Eduard
Bareš Ladislav
Barrett David V.
Bárta Pavel
Brown Dan
Cole Martina
Forsyth Sarah
Gloser Jaroslav Jan
Gondolán Antonín
Haase-Hindenberg G.
Hrachovcová Alena
Junek Václav
Klausová Livia
Kutálková Dana
Novák Jan
Ragde Anne B.
Rohál Robert
Rosen Brenda
Stanﬁeld Lesley
Švihálek Milan
Whitton Hana

Hry pro osobní rozvoj
Dějiny Egypta
Atlas tajné spolky
Velké okamžiky ledního hokeje
Ztracený symbol
Byznys
Zotročená
Rovečné
Z Brutovců až na kraj světa
Děvče z města mrtvých
Víš, s mužskýma je kříž
(Ne)návraty Adiny Mandlové
Smutkem neobtěžuju
Vývoj dětské řeči krok za krokem
Alergenní rostliny
Topoly berlínské
České zpívající ﬁlmy
Čakry
Květiny háčkované a pletené
Zapomenuté výpravy
Eliška Přemyslovna

Knihy pro mládež:
Slabikář včelky Máji
Brezina Thomas
Flanagan John
Hicks Esther
Mrázková Daisy
Riordan Rick
Simon Francesca

Loď duchů
Hraničářův učeň. Obléhání Macindawu
Sára
Písně mravenčí chůvy
Percy Jackson. Zloděj blesku
Darebák David čaruje

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

Velmi milé a příjemné bylo setkání a čtení se známou herečkou paní Naďou Konvalinkovou. Návštěvnost předčila naše očekávání, stejně jako milý a bezprostřední projev paní
Nadi. Akce proběhla v rámci projektu Mikroregionu Bystřicko „Bystřicko čte dětem“.

DOPOLEDNÍ LISTOVÁNÍ
V rámci akce „Březen měsíc čtenářů 2010“ uspořádala naše knihovna 12 besed
a knihovnických lekcí jak pro
veřejnost, tak pro žáky základních a mateřských škol.
Velmi zdařilou akcí bylo
1. března 2010 dopolední LISTOVÁNÍ pro žáky šestých
a
sedmých
ročníků
bystřických
ZŠ.
Herci
profesionálních
divadel žákům představili formou scénického čtení knihu
autorky Ivy Procházkové
„Soví zpěv“. Obě dopolední
představení byla zrealizována za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci našeho již známého projektu
„Knihovna otevřená všem“.

NA HOTELOVCE BYL I ŠVEJK
V úterý 16. 2. 2010 proběhl zajímavý program Včely – centra aktivizačních služeb
pro seniory v Bystřici nad Pernštejnem. Od rána se linula centrem vůně právě smažících se koblih a chystalo se vše potřebné na odpolední program. Ten byl zahájen ve 14
hodin v klubovně Domu s pečovatelskou službou slavnostním pochodem a představením masek, mezi které patřily například z Baham navrátivší se věrní manželé, přišli
dva šašci, elegantní dámy, milující Růža s Ferdou a nakonec dobrý voják Švejk na
vozíku. Nejen k poslechu hrál na harmoniku pan Pech. Naše pozvání přijali i starosta
Bystřice n. P. pan Karel Pačiska a místostarosta pan Josef Vojta. V dobré náladě uběhlo
celé odpoledne, na které budou všichni jistě dlouho vzpomínat.
„Rád bych poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti „Včely“
za jejich podporu, nápady a ochotu podílet se na společném díle. Zároveň si dovoluji
pozvat zájemce, kteří by se rádi zapojili ve svém volném čase do aktivit centra Včela.
Neustále se setkávám s mýtem, že centrum je pouze pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou. Centrum je však otevřené všem seniorům z Bystřice nad Pernštejnem
a okolí,“ řekl vedoucí centra Miroslav Prudký.

Ještě k datu povýšení Bystřice na město
Různí autoři uvádí dvě data, a to 11. nebo
12. dubna 1580. Omyl některých je zřejmě
zapříčiněn tím, že povyšovací listina císaře Rudolfa II. je datována tehdy obvyklým
způsobem: „Dán (tedy povyšovací dekret)
na hradě našem pražském v pondělí po
provodní neděli….“ Tento starý název
pro první neděli po Velikonocích byl už
zapomenut. Etymologický slovník říká:
První neděle po Velikonocích se nazývá
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Bílá neděle - Provodní (také vodsprovody, probůdky, prabůdky – tento den se
konaly průvody novokřtěnců ke kostelu,
nebo pojmenování souvisí s vynášením
– vyprovázením Mořeny = zimy). Protože
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) byla v roce 1580 3. dubna, bylo pondělí
po neděli provodní 11. dubna 1580.
Petr Dvořáček

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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SMÍRČÍ KAMENY VYJDOU POČTVRTÉ
Poutavá kniha plná dramatických příběhů kolem tzv. smírčích
kamenů vyjde letos počtvrté. Vydání „Smírčích kamenů z Vysočiny“
z let 1996, 2000 a 2005 jsou dávno vyprodána. Hynek Jurman vypátral další kamenné památky v našem okolí, sepsal o nich nové kapitoly
a připojil i kresby. Jedna z nových kapitol se týká konce posledního
pernštejnského vlka, kterému jsme už věnovali pozornost v minulých
číslech. Ukázky z dalších nových kapitol přineseme v našem měsíčníku.
-red

HON NA ČESKÉ BR AT RY
Při své zmiňované cestě hlubokým
sněhem jsem se dostal až do Špitálského lesa mezi Rudolcem a Janovicemi.
Při lesní cestě na Samotín jsem tam
nalezl oblý kámen (53 x 51 x 15 cm)
s vyrytým úzkým křížem, pod jehož
levým ramenem byl vyryt kalich.
Tomuto místu se říká U Kalicha
nebo Na Mandě. Zjistil jsem pouze
to, že řezník, snad evangelického
vyznání, vedl touto cestou býka,
který se splašil, rozzuřil se a řezníka
roztrhal. Zmínku jsem stručně publikoval ve třech vydáních své knihy.
Až koncem března a počátkem dubna 2006 mi přišly dva dopisy od pana
Zdeňka Jaroše, starosty a kronikáře
obce Poděšín. A najednou bylo vše
úplně jiné, bylo to drsné, tragické
a smutné ještě více.
Pan starosta čerpal z rodové kroniky rodu Flesarů, který přišel na Vysočinu v 15. století až z Itálie a bydlel
nejdříve ve Žďáru, později v Nových
Dvorech, Sirákově, Rudolci a jinde.
Určitě nebude na škodu ponechat
přesnou citaci z rodové kroniky, abychom autenticky poznali, jaké poměry také na Vysočině vládly. První citát
se týká roku 1693.
„Občas se scházíme (čeští Bratři) u lesa zvaného Špitál na panství
rudoleckém, kde hranice jsou české
a moravské a panství zde se dělí.
To organizuje řezník z Polné, jehož
jméno psáti nemohu. Tam motlitby a
písně bratrské zpíváme a každý ně-

jaké žalmy z Bibli naší předčítá. Jest
nás pořád méně. Neboť každý strach
o hrdlo své má. Tam všude i u nás na
hranicích panství i hranic zemských
šibenice stojí. Zrádci všude jsou.
Tak napsati musím zprávu zlou.
Dne 16. julis (července) léta 1693,
když jsme v neděli odpoledne tam byli,
náhle z lesa špitálského více jak 20
žoldnéřů s ručnicemi se vyrojilo a mnichů několik. To pak řež velká nastala
a několik se z nás jim stavělo silně.
Ostatní se snažili zachrániti úprkem
rychlým. My pak běželi jsme podél
lesa toho k Poděšínu a jiní k Rudolci,
Janovicům, Stáji i jinde. Když všechno
uklidnilo se, tak jsme se dověděli, že
zabiti na místě byli dva chlapi ze Stáje,
jeden z Chroustova, dvě dívenky velké
z Rudolce. On ten les bukový hustý
jest a my to dobře známe. Také o život
přišel ten kazatel, řezník náš bratrský
z Polné, Jakub Holý. On silně posekaný byl a na šibenici zavěšený hned na
místě tom. Pak veliké výslechy po vsích
všech se konaly, ale nikdo nezradil nic.
Veliké štěstí bylo pro naši duši. Škoda
toho řezníka, kazatele dobrého, který
let mnoho zpátky všem nám Bratrům
českým dobro poskytoval pro duši
i naději naši, amen. Ta mrtvola jeho
zohavená visí a hlídána jest dnů 17,
ve dne v noci, až hlava se mu utrhnula
a on na zem i padnul. Pak tělo jeho zahrabáno na místě stejném jest. Ti žoldnéři, co tajně jeho tělo hlídali, doufali,
že někdo dojde z nás a tělo jeho odne-

se. To oni už dávno tak vypozorované
mají. Ale my všichni hloupí nejsme
o nic víc, jak panstvo katolické.“
O pět let později, v roce 1698, kronikář pokračuje v dozvucích tragického příběhu. O devět dní mění datum
původní události, ale přesně popisuje,
jak se na místo dostal kámen s křížem
a kalichem:
„Někteří lidé, co ještě Bratři čeští
jsou, peníze složili a domluvu mezi
sebou učinili, že postaví na místě tom,
co Jakoubek, kazatel lidový bratrský
zabitý byl, kámen památný. Tj. se
stalo léta 1693 u lesa zvaného Špitál
v den jména Jakub 25. července. Několik lidí těchto i já s nimi šel na také.
Do Polné na panství jsme se vypravili
se suplikou (prosbou), aby povolení
jsme dostali. Slib jsme dali, že žádné
srocování konati se nebude a všechno cestou pokojnou uděláno bude.
S námi šli i robotýři, kteří už delší
čas víry katolické jsou, ale svědomí
hryže jest. Zástupce hraběte Ditrichštejna nás přijali, písařů všelijakých
u toho jednání jest a vyslechnuto bylo.
Divné pohledy na nás padají a všelijaké šuškání slyšeti jest. Pak ven nás
s kanceláří poslali a půl dne jsme
venku čekali. Nakonec zase pozváni
jsme zpátky byli a řekli nám toto. Že
jestli víme, že pan Ditrichštejn, tvrdý
katolík jest a že kacíře rád nemá nic.
Sice, že jeho milost s tímto nesouhlasí, ale když žádné rebelie činiti nebudem, ať tedy ten kámen nějaký tam

vsaditi můžeme na straně české. Že
však, abychom peněz na tu věc zbytečnou nežádali, sami si to zaplatiti
a práci potřebnou vykonati, kromě
času robotního a svátečního. Každý jeden musel ruku podati, políbiti
a pozpátky s komnaty ven vycouvati s hlavou ohnutou. Hned jsme po
domluvě ten kámen v Polné zhotoviti
dali, na kterém jest datum ten i jméno Jakoubek vytesáno s tím nápisem
na straně jedné. Na straně druhé jest
sekera řeznická, toť stav jeho i kalich
náš, což příslušnost k církvi Bratrské
jest.
Na Miestie teym, zabiteg Byw člowiek
Dobry
Řeznig z Polny Gakoubek zwany
Syn Dobreg Cyrkwy Bratrski
To stalo sie Dnia 25 – ho Julis
Lietha Panie 1693
Když ten kamen jsme dávali do
země potem pokropený, to taky kosti
jeho tam nalezeny byly a blízko místa
toho zpátky dané jsou. Ti ostatní, co
tady ubiti byli, jinde zakopáni jsou, ale
to nikdo povědět nechce z rodin těch,
kam těch 5 rodin patřilo rodem svým.
To byla jest tragedie hrozná a obžaloba církve svaté, která za to může.“
Takže i tahle dramata se odehrávala nejen mezi vrchností a poddanými,
ale prakticky i mezi sousedy. Nápis
už na kameni dávno není, vzpomínka
na ubité tak rychle nezmizí…
text i kresby: Hynek Jurman

PERLY A PERLIČKY - 15 y PERLY A PERLIČKY - 15 y PERLY A PERLIČKY - 15 y PERLY A PERLIČKY - 15
JOSEF FRANTIŠEK KARAS
(1876 – 1931)
Lidový prozaik a dramatik, ve své době čtenější než
Jirásek.
Tišnovský rodák Karas nedokončil gymnázium
v Brně a odmítl jít na kněze. Vyděděn svými strýci, živí
se jako písař a herec. Od r. 1898 pracuje v mramorových
lomech v Nedvědici, celé týdny nemá ani na chleba,
a tehdy začíná psát. Jeho jediným snem je totiž být spisovatelem.
Působí jako novinář a během 1. světové války odchází na Hutisko, kde se
zcela věnuje literatuře. Stal se autorem 150 svazků a v lidových povídkách,
románech i dramatech popsal moravské dějiny od dob cyrilometodějských až
po války napoleonské. Děj příběhů se často odehrává na Vysočině. Trilogii
Bitva věnoval Pernštejnům.
„Kdybych oslepl a nemohl psát, musel bych se zastřelit, já bych nevydržel
bez práce,“ svěřil se J. F. Karas.
Z nejznámějších knih: Pohádka duše (1905), Ondra Foltýn (1913, 1985),
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Olšovec (1918), Bitva (1922), Čeští otroci (1923), Valdštýnův tábor (1923),
Kainovo znamení (1925), O kalich a národ (1926), Hořké časy, Strašidla, Na
Žižkově válečném voze, Ke staroměstskému lešení ad.
Naše ukázka pochází z románu Ondra Foltýn.

Texty z Vysočiny a o Vysočině
„I za Odrou je chléb o dvou kůrkách, ale přece je to cizina
a v cizině ani ten nejbělejší, posolený a omaštěný tak rád nekoušeš, jako doma černý, tvrdý, z mouky zatrpklé po mletých
bobech. Není tak snadno utéci do cizozemska. Srdce nedá.
Přijdeš-li mezi cizí, neznámé tváře, byť tě sousedsky uvítali, přece stále tě cosi tlačí a popouzí. Je ti neveselo, i kdyby
všichni kolem tebe popěvovali a tančili, stále nejsi doma, ve
svém, stále se ohlížíš, něco hledáš. Často ani nevíš, co …“
připravil -hj-
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA DUBEN 2010
Neděle 4. dubna – malý sál KD
– 20.00 hodin
VELIKONOČNÍ
TANEČNÍ
VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Reprodukovaná hudba od 70. let až po
současnost včetně hudby na přání pro
všechny věkové kategorie.
Velký výběr vín – míchané nápoje
– výběr minutkových jídel – půlnoční
losování vstupenek o ceny.
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 70 Kč
Předprodej: kulturní dům
Středa 7. dubna – velký sál KD – 19.30
hodin
KONCERT
ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ
TRÁVA
Skupinu Druhá tráva založili v roce
1991 Robert Křesťan a Luboš Malina
po svém odchodu z Poutníků. Druhou
trávu charakterizují dva výrazné znaky
– autorská a interpretační výjimečnost
Roberta Křesťana a mimořádná instrumentální zdatnost ostatních členů
skupiny. Aktuální koncertní program
Druhé trávy zahrnuje průřez tvorby
Roberta Křesťana z celé doby existence skupiny s důrazem na skladby
z nejnovějšího alba s česky textovanými písněmi Boba Dylana s názvem
Dylanovky.
Druhá tráva se v Bystřici n.P. představí v tomto složení: Robert Křesťan
– sólový zpěv, mandolína, kytara
Luboš Malina – banjo, irské píšťaly,
klarinet, vokály; Luboš Novotný –
dobro, lap steel, vokály; Petr Surý – el.
kontrabas, vokály; Emil Formánek
– kytara, mandolína, vokály; David
Landštof – bicí, perkuse
Vstupné: 140 Kč
Předprodej: knihkupectví
Sobota 10. dubna – velký sál KD
– 15.00 hodin
ZÁBAVNÝ POŘAD
HARMONIKA PRO DOBROU
NÁLADU
Účinkují populární harmonikáři z
regionu Vysočina.
Pořadem provází moderátor Pavel
Kopecký, imitátor V. Buriana.
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: kulturní dům
Pondělí 12. dubna – velký sál KD
– 8.30 a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
OBUŠKU Z PYTLE VEN
Hraje: Divadelní společnost Julie
Jurištové Praha
Klasická pohádka na motivy K. J.
Erbena v muzikálovém zpracování. Když chudý švec Matěj dostane
zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká
vykutálená dvojička hostinských,
která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji
však stihne zasloužený výprask.
Příběh plný písniček, které složil bys14. strana

třický rodák R. Linhart.
Určeno: dětem od 3 do 10 let (i dospělé)
Vstupné: MŠ, ZŠ 35 Kč, veřejnost 40 Kč
Úterý 13. dubna – velký sál KD
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
ŠTĚPÁN RAK – kytara
Světoznámý novozélandský kritik
John Botton o Š. Rakovi napsal:
„Ve světě klasické kytary jsou špatní
kytaristé, průměrní kytaristé, dobří kytaristé, excelentní kytaristé a Štěpán Rak.“
Profesor Š. Rak se v roce 1982 zasloužil
o založení oboru kytara na AMU v Praze, kde byl také prezidentem republiky v roce 2000 jmenován historicky
prvním vysokoškolským profesorem
tohoto oboru. Jeho pětiprstá technika,
jíž vyučuje po celém světě, se stala
doslova legendou, stejně tak, jako tzv.
„Rakovo tremolo etherna“.
Vystoupení se uskuteční v rámci cyklu koncertů Kruhu přátel hudby.
Generální partner koncertů KPH
– Rathgeber k.s.
Vstupné:120 a 60 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: kulturní dům
Sobota 17. dubna – velký sál KD
– 18.00 hodin
Pořádá: SONK při ZUŠ a KD Bystřice n.P.
KONCERT
VIDĚT SVĚTLO V TMÁCH
Účinkují: Pavla Čichoňová – soprán,
Mirka Melniková – klavír
Komorní sbor a Orchestr N. Kyjovského, umělecká vedoucí Lenka
Macháčková
Výtěžek koncertu bude věnován na
podporu Školy vodicích psů pro nevidomé, která je členem mezinárodní
federace IGDF.
Koncert se koná za laskavé podpory: Města Bystřice n.P., Bystřických
novin, Kulturního domu, SDH a
Hudebních nástrojů F. Macháčka.
Vstupné: dobrovolné
Neděle 18. dubna – velký sál KD
– 15.00 hodin
Pořádá: Pragokoncert Bohemia
ZÁBAVNÝ POŘAD PRO DĚTI
MICHALOVA BRNKAČKA aneb
když se Michal dobře naladí
Účinkuje: MICHAL NESVADBA
Aby si mohl Michal zabrnkat na nový
hudební nástroj, potřebuje struny.
Když mu je nepůjčí bendžo, harfa ani
basa rozhodne se, že si poradí sám.
Přeci vymýšlet „světové“ vynálezy
to je pro Michala „brnkačka“. Stejně tak složit z not písničku, bude pro
něj nakonec hračka ! V představení
se objevuje velké množství rekvizit
a inovací z Michalovy lepící pásky.
Děti však Michala vždycky překvapí
a tak všechny nápady a vynálezy brzy
odhalí ...
Vstupné: 130 Kč
Předprodej: knihkupectví

Úterý 20. dubna - velký sál KD
– 18.30 hodin
Pořádá: T. Pfeiffer a KD Bystřice n.P.
KONCERT
SPOLEČNÁ VĚC
Tomáš Pfeiffer rozezní Vodnářský
zvon alikvotními tóny, které dle lamaistické tradice povznáší ducha a léčí
tělo. Zveme vás k prožití tónů prastarého vodního nástroje za doprovodu
parabolické projekce, která umocňuje
nejen hudební zážitek. Díky jeho tónům můžete tak více zažít a vnímat
sílu rezonance zvuku. Nedílnou součástí každého koncertu je i zajímavá
ﬁlmová projekce na unikátním parabolickém plátně. Obraz citlivě a ne
náhodně doplňuje zvuk. Mimo jiné
jsou zde promítnuty záběry vesmíru,
které byly pořízeny z oběžné dráhy
Země Hubbleovým teleskopem. Zajímavostí je i to, že součástí nástroje je
vodní hladina, která během hry vytváří rezonanční obrazce a ve fortissimu
dochází k její levitaci.
Vstupné: 110 a 80 Kč
Předprodej: kulturní dům
Čtvrtek 22. dubna - malý sál KD 19.30 – 24.00 hodin
30. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace ﬁrmy „Vinařství Livi Dubňany“, oblast Morava, vinařská podoblast Slovácká. Společnost LIVI je na
trhu 15 let a svou činností navazuje na
staleté tradice pěstování vinné révy a
výroby vína na moravském Slovácku.
Slogan majitele ﬁrmy M. Chytila: Vína
od Chytila vás „chytí“ a nepustí ...
Zpívá Jožka Šmukař, hrají Jan Rampáček – cimbál a Petr Mikulka - housle
Hlavním reklamním partnerem večera
je ﬁrma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 70 Kč, omezená kapacita sálu!
Předprodej: kulturní dům

Středa 28. dubna - velký sál KD
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro děti
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč
Pátek 30. dubna – sraz na náměstí,
hlavní program u koupaliště
ČARODĚJNICE
Po roce se opět sejdeme za jakéhokoli
počasí u ohně za koupalištěm.
Sraz všech čarodějnic, čarodějníků,
ale i ostatních se koná na náměstí
před městskou tržnicí ve 20.00 hodin.
Zde dostanou všichni, kteří patří mezi
čarodějnice a budou tak vypadat, sladkou odměnu a budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny.
Odchod bude za doprovodu dechové
hudby p. Slezáka ke konečné všech čarodějnic – k ohni u koupaliště. Zapálení
ohně cca ve 20.30 hodin. Pro děti malý
oheň na opékání, špekáčky s sebou.
Pro dobrou náladu hraje populární
country skupina PUNC, bohaté občerstvení, soutěže a OHŇOSTROJ …
samozřejmě bude !!!
Poděkování za spolupráci: DDM, Lesní společenství obcí s.r.o., Sbor dobrovolných hasičů, WERA WERK s.r.o.
Změna programu vyhrazena !
Prodej vstupenek: Kulturní dům,
Luční 764, tel. i fax 566 552 626, email: 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

Zubní pohotovost v březnu a dubnu 2010
BŘEZEN
27.3. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
28.3. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
DUBEN
3.4. MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 124
4.4. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 566 662 899
5.4. pondělí MUDr. Stanislav Voborný, Osová Bitýška 130, 566 536 712
10.4. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 552 444
11.4. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 566 562 619
17.4. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
18.4. MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
24.4. MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 643 805
25.4. MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 643 012
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURA, KNIHOVNA ZPRÁVY Z RADNICE
RŮZNÉ

Ekologické fámy, mýty a předsudky

1. Ekologisté a technokrati

odumírání lesů a nejnižší průměrný
věk obyvatel Mostecka potažmo celého Černého trojúhelníku (oblast na
hranicích Česka, Německa a Polska).
Obyčejnému člověku nezbývá, než
ve svém přesvědčení zůstat někde
mezi: Neupřednostňovat poškozování
zdraví lidí ani v zájmu ochrany jakéhosi živočišného nebo rostlinného druhu,
ani v zájmu jakéhosi lidského pokroku. Člověk by měl asi zůstat egoistou
a bránit hlavně sám sebe, existenci
svou a svých dětí. To je pro člověka,
coby živočišný druh, nejpřirozenější a
zřejmě to správné. Jen je však velice
důležité dohlédnout trošičku dál než
po svůj práh a pomyslit také na to, co

bude zítra.
A právě pro lepší orientaci v té ekologické záplavě, která se na nás valí,
bych rád příště poukázal na některé
další předsudky, fámy a mýty, kterým
člověk snadno podléhá: Jak je to tedy
např. s tvrzeními, že:
- globální změna klimatu není
a pokud ano, tak nás se netýká,
- staré velké stromy vyrábějí mnoho
kyslíku,
- v narůstajícím množství oxidu
uhličitého v ovzduší se udusí rostliny
i lidé,
- ochranáři přírody vysazují černé
kanadské zmije,
- vždyť za radioaktivitou se jezdí do
lázní, tak jaképak obavy,
- větrné a solární elektrárny jsou
naší ekologickou spásou,
- nemám žádný odpad, protože
všechno spálím.
pokračování příště

a popsaný až v roce 1975. Byla nalezena ve smíšeném lese jihozápadně od
Lesoňovic. Poslední dvě nové houby
z Červeného seznamu byly nalezeny
mimo les. Kališník rýhonohý (kriticky ohrožený druh) byl nalezen v
červenci v lipové aleji vedoucí z Dolní
Rožínky k lesu Jiviny. Tato chrapáčovitá houba zde má, zřejmě, dobré podmínky. I toto ukazuje, jak důležité je
v krajině zachovávat staré aleje, pečovat
o ně a odumřelé stromy dosazovat, aby
byla zachována kontinuita bioty těchto ekosystémů. Podobnou lokalitou je
úvoz se starými stromy (lípy) v intravilánu osady Dvořiště u Rožné. Zde byla
nalezena vzácná čirůvka vláknicovitá.
Z Červeného seznamu se dozvíme, že
tato houba byla u nás nalezena jen na
dvou místech u Ostravy a lokalita ve
Dvořištích je třetím nalezištěm této
houby v ČR.
Kromě těchto nových hub, zapsaných v Červeném seznamu, byly nalezeny opětovně další druhy z tohoto
seznamu, které již v oblasti byly nalezeny dříve. Například to byla muchomůrka šedoblanitá u Strážku v polesí
Kociánky, zvonovka žlutavá u Horní
Rozsíčky a další.
Ještě zmíním dva zajímavé nálezy.
Pod povrchem země roste řada druhů

takzvaných podzemek, které nacházíme spíše náhodně, když je vyryje černá zvěř nebo když se utrhne hlinitý
břeh lesní cesty. Vzácná podzemka,
jelenka draslavá, kulička v průměru
asi 1 cm velká, byla nalezena ve smrčině v údolí Bystřice mezi Lesoňovice
a Dvořištěm u Bystřice n. P. Zde probíhaly výběrové těžby a kmeny byly
přibližovány k cestě vláčením. Větev
vyryla do země rýhu, která byla po
deštích a následných erozích ještě více
prohloubená. A zde byla tato vzácná
houba nalezena. Před časem jsem
zmínil výskyt podivné houby květnatec Archerův, která zde byla nalezena
v prostoru nad levým břehem Svratky. Na upozornění místního občana
(jméno jsem vytratil) jsme navštívili
další stanoviště, kde květnatec rostl.
Byla to oplocená plocha vodárenského objektu se sečeným trávníkem
mezi obcemi Velké Janovice a (Malý)
Lísek. Houby byly nafotografovány
a exikát je uložen v Moravském muzeu v Brně.
Ledva jsme zpracovali data loňské
sezóny, je tu sezóna letošní. Přeji všem
houbařům, mykologům a milovníkům přírody krásné procházky krajinou Horácka.
Jaroslav Čáp

Doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. (52 let, bydliště Rožná), vědecký pracovník, zástupce ředitele Ústavu systémové
biologie a ekologie Akademie věd České republiky, v.v.i., vysokoškolský učitel na Mendelově univerzitě v Brně a na
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Je ekofyziolog a bioklimatolog, řešitel řady výzkumných projektů Evropské unie, dlouhodobě se zabývá dopady
měnících se podmínek prostředí na fyziologické procesy, zejména lesních ekosystémů.
Ekologie se dotýká každého z nás.
V širokém slova smyslu se tento pojem
užívá ve významu ochrana životního
prostředí. Bohužel, čím dál častěji se
však s ekologií setkáváme jako s ideologií a na nejrůznější ideologie jsme
jako národ hodně alergičtí.
Řada lidí, zejména mladších, bere
každé ohrožení životního prostředí
pro existenci světa zcela osudově.
Takový ekologista pln předsudků
brzdí výstavbu obchvatu kvůli ochraně jakési „ohrožené“ žoužele a nechá
umírat lidi, kteří bydlí ve smogu v obci
přetížené dopravou. Avšak i role ekologistů je potřebná, musí svou existencí vyvažovat opačný extrém, ideologii

plnou předsudků tzv. technokratů, kteří ústy i některých našich nejvyšších
představitelů tvrdí, že chránit životní
prostředí je nesmysl a že člověk prostředí neovlivňuje, že ochranáři pouze
brzdí lidský pokrok...
Nedávno jsem byl v Číně a viděl
jsem, co takový rychlý průmyslový
pokrok znamená. Rej cyklistů v ulicích byl nahrazen zácpami aut a zcela
nedýchatelným vzduchem, řeky pod
továrnami jsou páchnoucí a mrtvé.
Tamní výrobky včetně potravin často
obsahují jedovaté látky. A nemusíme
ani jezdit do Číny. Stačí si vzpomenout
na 80. léta u nás – na kouřící tovární
komíny, coby symboly pokroku, na

Povídání o houbách
8. Za houbařským rokem 2009
Z hlediska houbaře i mykologa
byl rok 2009 velmi dobrý. Značné
množství vláhy v jarním období se
odrazilo i na růstu plodnic velké řady
druhů, i těch, které nebyly po léta k
nalezení nebo které byly nalezeny
vůbec poprvé. Do seznamu mykoflóry
Pernštejnskobystřicka přibylo dalších
57 nových druhů.
Na houby jsme vyrazili nedlouho po
ústupu mrazů. Prvním naším lovištěm
bývá břehový porost Nedvědičky mezi
Rožnou a místní částí Dvořiště. Ani
letos nezklamalo. Opět zde na pařezu
olše vyrostly v trsu helmovky pařezové, typicky zimní houby, které bychom
po zbytek roku zbytečně hledali. Další houbičky už hledáme s lupou. Na
rozkládajících se loňských jehnědách
olší nacházíme jehnědku olšovou
a na starých olšových šišticích terčenku
Mollisia amenticola (nemá české jméno). Krásně šarlatově červený ohnivec
rakouský zde nacházíme vzácně; lze
ho nalézt ještě ve zbytcích tajícího sněhu. Z oddenků později rozkvétajících
sasanek vyrůstá drobná hlízenka sasanková. Na loňských opadlých pupenech topolů vyrůstají drobné houbičky
Pezizella gemmarum. Ještě za tajícího
sněhu ve smrkových lesích nalezneme
hojně penízovku smrkovou, vyrůstající z v zemi ponořených smrkových
šišek. Tato houbička je sice drobná, ale
jedlá a chutná, třeba do bramborové
polévky. Ale při jejím sbírání bolí záda!
Než nasbíráme hrstku, chvíli to trvá.
V dubnu, květnu a červnu začínají
již houbové žně. Nejprve pro mykology, později i pro praktické houbaře.
Jen v loňském roce jsme například
nalezli deset druhů kozáků a křemenáčů (je to stejný rod - Leccinum):
křemenáč osikový, smrkový a březový, kozák hnědošedavý, hnědý, topolový, bílý, březový, šedozelený a měn-

livý. Tak například krásné plodnice
křemenáče osikového byly nalezeny
na takovém místě, kam by houbař
nešel. Bylo to v malém jasanovém
lesíku v polích východně od Zvole.
O prázdninách 2009 bylo sucho,
které přetrvávalo do září. Teprve v druhé polovině října a v listopadu začaly
houby růst ve větším množství.
Nalezli jsme pro oblast Pernštejnskobystřicka nové druhy hub, které
jsou zapsány v Červené knize ohrožených hub. Z lošákovitých druhů (ty
mají na spodní straně klobouku ostny) to byl bělozub nafialovělý; ten byl
nalezen dokonce na dvou lokalitách,
a to v lese na svazích mezi Černvírem
a Doubravníkem a v okolí rekreačního zařízení (bývalá Jitřenka) mezi
Vírem a Bystřicí. Druhým je lošák
pásovaný rovněž od Černvíru; na této
lokalitě byl nalezen i kriticky ohrožený druh stročkovec kyjovitý. Již jsem
zmínil malé lesíky u Zvole – zde byla
nalezena i vzácná čirůvka broskvová.
V lesích kolem Kozlova byla nalezena holubinka sluneční. V době sucha,
počátkem září, byl nalezen vzácný
křemenáč smrkový ve smrčině jižně
od obce Blažkov. Zajímavým druhem je čirůvka růžovotřenná, vzácný
druh, který byl pro vědu objevený
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Rožná opět četla dětem

Milovníci knih a čtení se opět
po roce sešli v budově Základní
školy v Rožné, kde se již potřetí ve
dnech 1. - 3. 2. 2010 konala akce s

názvem Bystřicko čte dětem.
Pondělní čtení z knihy J. A.
Rowlingové, které četla „čarodějka“ paní Radka Cacková ze Ště-

pánova n.S., nás zavedlo do světa
kouzel a magie. Všechny okouzlil
její dramatický přednes doplněný
stylovým kostýmem a vystoupením pana kouzelníka.
V úterý jsme přivítali skupinu
ochotníků z Víru vedenou panem
Čermákem st. Nejmladší členka
divadelnického rodu přečetla poučný příběh O kravičce, která nedojila mléko. Přítomné rozesmál také
humorný příběh ze známé Galuškovy knihy Slovácko sa nesúdí.
Středa proměnila naši školu
v nádraží. Příběhy o mašinkách
J. Kahouna četl dětem pan Libor
Pokorný, dlouholetý výpravčí na
nádraží v Rožné. Svým autentickým výkonem všechny velmi
zaujal a pobavil. Pro děti bylo při-

praveno mnoho zajímavých aktivit
včetně stavby železnice a pouštění
vláčků.
Tento večer se stal velmi důležitým i pro naše prvňáčky, kteří
prokázali, že už dokážou dobře číst
i psát. Proto byli panem výpravčím
slavnostně pasováni na čtenáře.
Vynikající dort s mašinkou připravila pro všechny paní Červená ze
Zlatkova. Závěrem patří dík všem,
kteří se na této akci podíleli.
ZŠ a MŠ Rožná

Dále, výše, rychleji...
Zimní olympijské hry v kanadském Vancouvru sledoval celý svět. Ale
nám nestačilo jen nečinně sedět u televize a dívat se. Chtěli jsme si sami
vyzkoušet, jaké je nést vlajku svého státu, zapálit olympijskou pochodeň,
závodit a stejně jako naši sportovci prožívat radost z výhry nebo zklamání
po porážce. Pokusili jsme se proto uspořádat vlastní zimní olympijské hry.
Rozdělili jsme se do skupin a v průběhu prvního týdne jsme se snažili naši
školu proměnit v dějiště olympijských her. Vyráběli jsme olympijské symboly, maskoty, vlajku, navrhovali medaile, zjišťovali historii olympijských her,
seznamovali se s olympijskými sporty, kreslili jejich piktogramy. Dopodrobna jsme prostudovali Kanadu, přeložili do angličtiny uvítací řeč a zopakovali
si všechny důležité fráze a slovíčka, abychom na mezinárodní soutěži obstáli.
V pátek přípravy skončily a k odjezdu na zahajovací ceremoniál chybělo jen
zjistit, za jakou zemi budou jednotlivé týmy bojovat. Podle indícií se nám
podařilo poznat jednotlivé země a stali se tak reprezentanty Finska, Švédska,
Dánska, Norska, USA, Slovenska a samozřejmě i České republiky.
V pondělí jsme pak všichni pod svými vlajkami složili olympijský slib
a zažehnutím olympijské pochodně začalo všemi očekávané sportovní klání.
Soutěžilo se ve skoku bez lyží, curlingu, hokeji, krasobruslení a netradičně
jsme zařadili i závody psích spřežení.
V dalších dnech každá olympijská výprava představila svou zemi a vytvořila ve škole svůj koutek. Zajímali nás i ostatní sportovci. Pročítali jsme
noviny, hledali na internetu a zkusili se vžít do role novinářů a zpravodajů.
Vytvořili jsme životopisy a interwiev s Jaromírem Jágrem nebo Martinou
Sáblíkovou, informovali o dění na ZOH a výsledcích v jednotlivých spor-

tovních disciplínách. Vydali jsme také známky s olympijskou tématikou
a navrhovali design sportovního vybavení. V pátek nadešel čas s olympiádou
se rozloučit.
Družstva převzala zlaté, stříbrné, bronzové i bramborové medaile, náš
olympijský oheň pohasl.
Bylo toho mnoho, co jsme za posledních čtrnáct dní prožili, a co jsme byli
schopni vytvořit. Potvrdili jsme tak olympijské rčení, že není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se. Právem na sebe můžeme být hrdí - dokážeme nejen soutěžit, ale
i spolupracovat.
ZŠ a MŠ Rožná

Leden …. Letos poprvé …. a sešli jsme se v hojném počtu
Dvacet rodičů NRP a na 33 šťastných dětiček, které se po Vánocích
ve zdraví sešli v hojném počtu.
Přivítali jsme mezi sebou návštěvu
klubu z Moravských Budějovic, a to
předsedkyni paní Žanetu Čosovou
s rodinou, která nás seznámila
s prací jejich klubu a pozvala nás na
jejich akce, které spolu s rodinami
NRP plánují.
Jelikož jsme v častém kontaktu
a chceme se s rodinami podílet na
společných akcích, tak klubové se16. strana

tkání v Moravských Budějovicích
je každou první sobotu v měsíci. Pokud máte zájem navštívit tento klub,
tak zde je kontakt na paní Žanetu
Čosovou, mob: 737364012
Během krátké doby vzniklo po celé
ČR až 13 místních klubů, o kterých
jste se mohli dočíst v minulém čísle,
ale co je na tom to nejlepší?
Právě to, že jen na Vysočině máme
vzniklé kluby tři a ten třetí je v Pelhřimově pod vedením paní Moniky
Dietrichové. Mob: 734481732

Ani my jsme nezaháleli a během
hrátek našich dětí a jsme sestavili
plán akcí na letošní rok. Oslavili
jsme narozeniny celkem deseti dětí
s velkým dortem, který upekla jedna
s našich maminek Vlaďka Švestková, která je profesionální cukrářka,
tak nemusíme popisovat, jak všech
chutnalo.
Maminka Alena Konečná upekla
spousta dobrých jídel a nezahálely
ani jiné maminky. Dana, Marcela, Hana, Soňa, Mirka, Marta, atd.

I tatínkové si přišli na své, protože
kde jinde je taková příležitost vyřádit
se s dětmi za jakéhokoliv počasí než
v prostorách Orlovny? Kde náš klub
sídlí! Tak přijďte mezi nás… Zahráli
jsme si společně fotbal, stolní tenis,
atd.
Popovídali si o běžných radostech
i starostech našich dětí i nás rodičů a
věřte, bylo a je pořád o čem mluvit.
Marcela Dědová,
předseda Místního klubu ANR ČR,
Bystřice nad Pernštejnem

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Tradice „Čtení ve Štěpánově“ pokračuje
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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

O tom, jak prospěšné je čtení,
o čem projekt čtení dětem je a jak se
do tohoto projektu postupně zařazují
okolní obce, knihovny, školy, již bylo
napsaných několik článků. Mohlo by
se zdát, že není co dodat. Ale opak je
pravdou. Vždyť každé čtení je něčím
jiné, každá organizace má jiné hosty,
čte z jiných knih, má jiný program.
My jsme od pátku 19. 2. do středy
24. 2. opět četli ve Štěpánově. Opět
rádi, opět s nadšením.
Letos velmi rád přijal naše pozvání
předseda Strany zelených, pan Ondřej
Liška. Pan Liška četl z knihy Zdeňka
Svěráka – Tatínku, ta se ti povedla.
A my bychom mohli dodat – pane
Liško, ta se Vám povedla. Když pan
Liška začal číst, poznali všichni přítomní, že tento člověk je zvyklý číst
svým dětem, je zvyklý improvizovat,
umí zaujmout. Získal si všechny přítomné nejen čtením, ale i besedou,
která pak s exministrem školství následovala. Zajímal se o vše – o slabší
žáky, o nadané, o normativy, spolupráci se zřizovatelem, o naše názory na
státní maturity apod.
V pondělí předvedli svým čtením
mistrovské umění ochotníci z Víru
– pan Stanislav Čermák se synem. Po
jejich téměř jeden a půl hodinovém
čtení, kdy dokázali udržet pozornost
i těch nejmenších, jsme určitě všichni
nad tímto výkonem žasli. Paní učitelky z mateřské školy si pak pro děti

připravily vyrábění záložek, potom si
všichni zašli do školní jídelny na kávu,
čaj a koláčky a další den utekl jako
voda.
Úterý již patřilo naší každoroční
„čtenářce“ paní Lence Cackové. Tentokrát četla z knihy Marie Kubátové
– Pohádky lesního ticha. Pohádka byla
krásná, naše fantazie pracovala naplno
a po čtení sklidila zasloužený veliký
potlesk. Po tomto čtení předvedla paní
Cacková s dramatickým kroužkem
naší školy autorskou pohádku divadla „Netratrdlo“ – Jak málem nebyla
zima. Úsměvy z našich tváří nezmizely po celou dobu, protože představení
bylo milé, vtipné. Bouřlivý potlesk na
konci byl určitě zasloužený.
Poslední čtecí den patřil reportérce
rádia Petrov – Veronice Klapačové.
I u ní jsme si byli jisti vynikající úrovní,
kterou předvedla již v loňském roce.
A nezklamala nás. Slečna Klapačová
sáhla po klasice – po knize Dášenka
a četla melodicky, zřetelně, poutavě,
prostě krásně. Po čtení měla připravené soutěže pro děti, při kterých jí pomáhaly naše paní učitelky.
Čtení se opět vydařilo. Byli jsme
moc rádi, když přišli nejen rodiče, ale
i babičky, sourozenci, kteří tak získali
inspiraci, z jakých knížek svým dětem,
vnoučatům číst. A tak snad s určitostí
dokážeme říct – příští rok ve stejnou
dobu…..
Jana Romanová
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SPORT
Sportovce a trenéry na ocenění navrhovaly sportovní organizace registrované ve městě. Z těchto návrhů poté komise sportu vybírá sportovce k ocenění.
Nejúspěšnějším trenérem roku
2009 se stal: Vlastimil Kurfürst, Sokol
Bystřice n. P. - oddílu šermu
Družstvo žaček v šermu pod jeho
vedením dosáhlo na MČR 2. místo ve
své kategorii.
Nejúspěšnějším kolektivem roku
2009 se stalo:
Družstvo dorostenek Gymnázia Bystřice n.P. V roce 2009 dosáhlo na 6. místo v atletickém poháru CORNY středních škol a 1. místo v KP stejné soutěže.
V kategorii nejúspěšnější sportovec
v oddílech mimo Bystřici n. P. se:
Na třetím místě umístil Jan Kotnour – FC Jihlava; hráč ligového
týmu z Jihlavy, člen širšího reprezentačního výběru.
Na druhém místě se umístil Zdeněk
Kolář – Tenisový klub Agrofert Prostějov, 1. místo ve dvouhře CT Bystřice;
CT Blansko, 1. místo ve čtyřhře CT
Litomyšl, CT Bystřice, CT Tišnov.
Nejúspěšnější sportovcem v této
kategorii se pro rok 2009 stala Radka
Janoušová – AK Nové Město na Moravě, 1. místo MČR 1500 metrů, 3. místo
MČR 800 m, 3. místo MČR 800 m v

Sportovec roku 2009

kat.dospělých.
V kategorii nejúspěšnější sportovec v oddílech registrovaných v Bystřici n. P. se na třetím místě umístnil Jaromír Chocholáč ml. - ASK Bystřice,
hráč 1. ligy dorostu ve ﬂorbale, který je
současně aktivním hráčem SK Bystřice. Na druhém místě se umístnila Lydie Brázdová - Gymnázium Bystřice,
členka atletického družstva (3. místo v
poháru středních škol „CORNY“).
Nejúspěšnějším sportovcem města
pro rok 2009 v této kategorii se stala
Zuzana Bukáčková - Sokol Bystřice,
1. místo na MČR v šermu, 2. místo
v Českém poháru, 52. místo na Mistrovství světa v Belfastu.

Párkové závody v běžeckém lyžování
V sobotu dne 20. 2. 2010 proběhl
3. ročník párkových závodů, které připravilo Gymnázium Bystřice n. P. Byť
počasí nepřichystalo příznivé podmínky,
sešlo se zde 40 závodníků doprovázenýchpočetnýmdoprovodemapublikem.
A tak jsme si všichni běžecké lyžovaní
na rolbou upravené trati řádně užili.
Obsazeno bylo dvanáct kategorií od
předškoláků až po muže a ženy. Každý
účastník si odnesl pamětní list a vítězové byli oceněni pěknými cenami.
V budově gymnázia pak na závodníky i doprovod čekalo občerstvení
v podobě párků a horkého čaje.
Naše velké poděkování patří zúčastněným zaměstnancům Gymnázia Bystřice n. P. a tělocvikářům ze ZŠ Nádražní
za vzornou organizaci akce. Městu Bystřice n. P. děkujeme za úhradu nákladů
na občerstvení a úpravu běžeckých tratí.
Věříme, že se v příštím roce opět
sejdeme při dalším ročníku párkových
závodů a snad nám bude i počasí více
přát. Podrobnou výsledkovou listinu
najdete na www.gybnp.cz.
Za vedení Gymnázia Bystřice n.P.
Martin Bárta
Výsledky jednotlivých kategorií:
Předškoláci (3-6 let): dívky; 1. místo
Štarhová Jana, 2. místo Konečná Julie,
3. místo Dvořáková Veronika
Předškoláci (3-6 let): hoši; 1. místo
Starý Radek, 2. místo Konečný Mikuláš, 3. místo Holemý Vojtěch
1. - 3. třída (7-9 let): dívky; 1. místo
Šiborová Anna, 2. místo Koktavá Ivana, 3. místo Juračková Hana
1. - 3. třída (7-9 let): hoši; 1. místo Molík Petr, 2. místo Kudrna Jan,
3. místo Ingr Jiří
4. - 5. třída (9-11 let): dívky; 1. mís18. strana

Současně probíhala také anketa
občanů města „Cena občana Bystřice
nad Pernštejnem“, kde se v jednotlivých
kategoriích stali vítězi:
Pavla Jakubcová (Dance Style) – kat.
trenér, cvičitel v místních oddílech
SK Bystřice –„muži A“ – kategorie
oddíl registrovaný v Bystřici n.P.
Luboš Zbytovský (SK Bystřice n.P.)
– kat. sportovec v místních oddílech
Radka Janoušová (AK Nové Město
n.M.) – kat. sportovec v jiných oddílech
V absolutním pořadí „Ceny občana
Bystřice“ se stala vítězkou cvičitelka
aerobiku Pavla Jakubcová (Dance style
Bystřice n.P.).
Komise sportu dále udělila zvláštní

Turnaj v badmintonu
Turnaj zorganizoval Orel, jednota
Bystřice n. P. v sobotu 6. března 2010.
Očekávaný předem avizovaný zájem
loňských hráček z orelské jednoty Dolní a Horní Loučky se letos nekonal, a
tak turnaj byl zcela v režii hráčů z Věžné, z nichž mnozí překvapili kvalitními
výkony a postarali se tak o zajímavou a
napínavou podívanou.

to Molíková Ilona, 2. místo Konečná
Berenika
4. - 5. třída (9-11 let): hoši; 1. místo Starý Michal, 2. místo Bárta Jan,
3. místo Juračka Jan
6. - 7. třída (12-13 let): dívky; 1. místo Kudrnová Iveta
6. - 7. třída (12-13 let): hoši; 1. místo
Šibor Jakub, 2. místo Šandor Patrik,
3. místo Vojta Josef
8. - 9. třída (13-14 let): hoši, 1. místo
Juračka Jakub, 2. místo Mech Štěpán
Dorostenci (15-18 let): 1. místo Víška Jiří, 2. místo Filip Václav
Ženy: 1. místo Holemá Eva, 2. místo
Koktavá Alena, 3. místo Brázdová Lídie
Muži: 1. místo Dvořák Karel, 2. místo
Kratochvíl Pavel, 3. místo Kratochvíl Ivo.

uznání za přínos a rozvoj sportu Jiřímu Šenkýřovi, který byl v roce 2009
vyhlášen legendou prvoligového basketbalového týmu Pardubice. Celkem
odehrál v nejvyšší soutěži basketbalu
191 utkání, z toho 139 v pardubických
barvách, kde nastřílel celkem 1397
bodů. V Bystřici se stále aktivně věnuje
basketbalu a je hlavním organizátorem
již tradičního streatballu „Memoriál Jiřího Šenkýře“.
Komise sportu také udělila titul
osobnost sportu Aloisi Boučkovi, za
jeho dosavadní přínos sportu v Bystřici
nad Pernštejnem. Sportu se začal věnovat již na základní a střední škole, a to
pod vedením profesorů Sýkory a Svobody. V Bystřici začal s fotbalem, kde
prošel všemi věkovými kategoriemi od
žáků až po muže, za které hrál už od
svých 16 let. Od 17 let se věnoval volejbalu, kterému zůstal věrný až dodnes.
V průběhu vysokoškolských studií hrál
II. ligu za Novou huť Ostrava. V roce
1977 se vrací do Bystřice, kde se volejbalu aktivně věnuje do roku 1992 jako
hráč a do současnosti jako trenér. Po
celou dobu své pedagogické praxe se
naplno věnoval dětem i mládeži.
Do příštích čísel chystáme rozhovory s Aloisem Boučkem a Jiřím
Šenkýřem.

Výsledky turnaje:
1. Vrbka Josef st., SK Věžná
2. Kroupa Vojtěch SK Věžná
3. Vrbková Veronika SK Věžná
4. Vrbka Josef ml., Obec Věžná
5. Pelíšek Patrik, Obec Věžná
6. Dvořáková Květa, Obec Věžná
7. Kroupová Bára, SK Věžná.

V sobotu 10. dubna 2010 pořádá Orel jednota pro děti a mládež do 15 let turnaj ve vybíjené. Turnaj je otevřený i pro nečleny Orla, uskuteční se v Orlovně, prezence hráčů od 8,45 hod, začátek turnaje je v 9,00 hod. Jsou povolena
smíšená družstva chlapci a dívky v počtu 6 hráčů (5 hráčů + 1 kapitán). Přihlášky na tel. 736 780 352.
Turistický oddíl orelské jednoty zve všechny milovníky turistiky na další
vycházku, a to v sobotu 24. dubna 2010. Pěší trasa povede z Blanska lesními
cestami do Lipůvky, kde bude příležitost k obědu. Z Lipůvky trasa pokračuje
do Kuřimi, opět na vlak. Délka pěší trasy je asi 17 km. Sraz účastníků je na
vlakovém nádraží v Bystřici n.P. v 6,20 hod, nečlenům Orla bude poskytnut
příspěvek na dopravu ve výši 50% jízdného za předpokladu společné jízdenky. Další informace možno získat na tel. 605 471 684.
Kučerová M.

POZVÁNKA
Tělocvičná jednota SOKOL Bystřice nad Pern.
pořádá pondělí, 29. března 2010 v 17.30 hod., ve velkém sále
sokolovny volební

VALNOU HROMADU
Srdečně zveme všechny členy, i příznivce Sokola!

Aerobik
Dovolte mi podělit se s vámi o
radost, kterou mi udělaly moje svěřenkyně na závodech v aerobiku.
Ač jsme město malé, výkony našich
děvčat jsou v této kategorii srovnatelné s děvčaty z Prahy, Brna, Pardubic,
Hradce Králové, Náchoda, aj. velkých měst.
Dne 7. 3. 2010 se v Náchodě ko-

naly závody master class aerobiku
postupový. Postupový proto, že 15
nejlepších z každé kategorie se kvaliﬁkuje na mistrovství ČR. Naše město
zde reprezentovala tři děvčata v kategorii 11 – 13 let. Srovnávala síly
s bezmála sedmdesátkou soupeřek.
Všem třem se to podařilo a dostaly
tímto šanci reprezentovat Bystři-

ci n. P. na celorepublikovém kole, které se bude konat 22. 5. 2010 v Praze.
Zde budou Veronika Černá, Nikola
Nachtigalová a Michaela Exlová bojovat se 120 vybranými děvčaty o co
nejlepší umístění. Proto jim všichni
držme palce.
Hodně štěstí holky.
Trenérka Jitka Exlová

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Zelený č rtek
tv
Ve čtvrtek 1. dubna 2010
točíme lahodné zelené
pivo Starobrno.
te všichni. Jste srdečně zváni!
Přijď
www.slovackachalupa.cz,

566 524 299

Turistické informační centrum

v Rožné

u,
Upleťte si
ázk
l
p
o
m
naučíme
Vás to!
V sobotu 27. 3. od 10 hod.
děti i dospělé naučíme
uplést tradiční velikonoční
pomlázku.
te do slovácké chalupy.
Přijď
www.slovackachalupa.cz,

566 524 299

Masarykovo nám. 1
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 532
fax: 566 520 953
e-mail: info@bystricenp.cz
web: http://info.bystricenp.cz
Nabízíme:
turistické informace o Bystřici n. P.
a mikroregionu Bystřicko,
prospekty, suvenýry, pohlednice, mapy,
knihy a další propagační materiály,
příjemné posezení v internetové kavárně
možnost přístupu na veřejný internet
kopírování, skenování, faxování,
laminování, kroužkovou a hřebenovou
vazbu

Vinný šenk - vinotéka
Masarykovo nám. 16,
Bystøice nad Pernštejnem.
(Nachází se v prùchodu nad Komerèní bankou.)
Zveme Vás na dobré vína s posezením ve stylovém prostøedí.
Otevøeno od 25. 1. 2010.
Pracovní doba:
Po - Pá 10.00 - 18.00 hodin
So 9.00 - 11.30 hodin
Možnost odbìru i mimo pracovní dobu, tel.: 607 630 734.

Restaurace HOTELOVKA
v Bystřici nad Pernštejnem
Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ
HODY
9. - 11. dubna 2010
od 11.00 hodin
Čekají na Vás zvěřinové speciality:

jelení, srnčí, kančí ... (na šípkové, na smetaně, medailonky, steaky)
Těšíme se na Vaší návštěvu!

Jsme dceøinou spoleèností nìmecké skupiny Wera a ve strojírenském oboru patøíme ke svìtové špièce. V Èeské
republice pùsobíme od roku 1995, zabýváme se výrobou vysoce kvalitního utahovacího náøadí pro profesionální
použití. Jsme certifikováni dle norem øady ISO 9000. V souèasné dobì zamìstnáváme 400 pracovníkù.

Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zamìstnance na tyto pozice:
TECHNOLOG

DISPONENT/PLÁNOVAÈ

(pro oblast montáže a balení výrobkù)

Náplò práce:
ü
optimalizace postupù a øešení technických problémù ve výrobì
ü
zavádìní nových technologií do výroby
ü
komunikace s nìmeckou mateøskou spoleèností
ü
další odborné èinnosti ve výrobì (normování)
Požadujeme:
ü
SŠ/VŠ vzdìlání technického smìru (nejlépe oblast strojírenství)
ü
schopnost samostatné i týmové práce
ü
znalost nìmeckého jazyka výhodou

PRACOVNÍK VÝROBNÍ KONTROLY
Náplò práce:
ü
kontrolní èinnosti v prùbìhu výrobního procesu
ü
práce s programem SPC, tvorba kontrolních plánù
ü
zjišování a øešení odchylek v technologii, odchylek
parametrù výrobkù
ü
optimalizace výroby z hlediska jakosti
Požadujeme:
ü
SŠ vzdìlání technického smìru, nejlépe SPŠS
ü
praxi v oboru strojírenství
ü
komunikativnost a samostatnost
ü
znalost nìmeckého jazyka vítána

Náplò práce:
ü
plánování výroby
ü
zajištìní operativního nákupu
ü
práce s programem pro øízení výroby a skladù
ü
komunikace s nìmeckou mateøskou spoleèností
ü
komunikace s tuzemskými i zahranièními dodavateli
Požadujeme:
ü
min. SŠ vzdìlání (technické zamìøení výhodou)
ü
uživatelská znalost práce s poèítaèem
ü
aktivní znalost nìmeckého jazyka
ü
znalost anglického jazyka
ü
velmi dobré komunikativní a organizaèní schopnosti
ü
samostatnost
ü
schopnost týmové práce, èasová flexibilita
ü
praxe v oboru výhodou

Pro všechny pozice nabízíme:
ü
po zapracování dlouhodobì perspektivní zamìstnání
ü
zajímavou práci, možnost osobního rùstu, benefity
(školení, výuka cizích jazykù, pøíspìvek na životní
nebo penzijní pøipojištìní)
ü
zázemí mezinárodní spoleènosti

www.werawerk.cz

Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystøice nad Pernštejnem, resp. e-mail: prace@werawerk.cz . Další dotazy rádi zodpovíme na tel.: 566590824, 566590823, 566590820.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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TESAØSTVÍ
POKRÝVAÈSTVÍ
Radim Král

- støechy na klíè
- realizace døevostaveb
- tesaøské, pokrývaèské, klempíøské práce
- solární systém Bramac
- fotovoltaická krytina Tegosolar

www.strechyrk.cz, tel.: 721 568 194, e-mail: info@strechyrk.cz

TOPENÍ - VODA - PLYN

ovat?
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ÁM
N
E
T
LEJ
ZAVO
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

e
Chcet

REKONSTRUKCE KOUPELEN
REALIZACE NOVOSTAVEB A REKONSTRUKCE BUDOV
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
ČERPADLA
ZATEPLENÍ FASÁD, TEPELNÁ Č
ERPADLA
A SOLÁRNÍ PANELY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM vč. projektu
Využijete našich služeb v programu dotací
ZELENÁ ÚSPORÁM
(naše firma je registrována
v seznamu odborných dodavatelů)

AM

TE
montáž, servis, revize
OP
T
DA
solární systémy
BR
KA
tepelná èerpadla
rekonstrukce stávajících rozvodù
servis plynových kotlù a spotøebièù

Josef Kabrda
Nová Ves 161
Tel.: 733 311 274
jkabrda@seznam.cz
montáže, revize
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Pavel Kabrda
Lísek 77
Tel.: 605 058 908
kabrda@unet.cz
servis, regulace

IWA, spol. s r.o.
Zahradní 13, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel./fax: +420 566 550 610
e-mail: jaroslav.hes@iwa.cz
Pondělí - Pátek 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 11.00
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
•SMS PŮJČKY. Bez poplatků, bez rizika. Zašlete SMS ve tvaru:
PUJCKA + částka o jakou máte zájem. Pište na číslo: 775 914 105,
zavoláme Vám.
•HLINĚNÉ OMÍTKY pro Váš domek či byt, vůně hlíny a příjemné
barvy, tvorba obrazů, 732 204 969.
•Legalizace studní, posudky. Tel.: 604 486 086.
•Povedu daňovou evidenci tel.: 724 111 026.
•Přijmeme pro naší prodejnu v Bystřici nad Pernštejnem prodavače
elektra se znalostí DVB –T a DVB-S sortimentu. Bližší informace
na tel.: 733 308 989.
•Přeji si bydlet v B. n. P. Nabízím proto ve Žďáře k výměně, případně k prodeji byt 1+1 v OV, pěkný, v nadstandardním vybavení.
V domě je výtah. Tel.: 604 939 036.
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VZ mont s.r.o.,
Masarykovo nám. 86, Bystøice nad Pernštejnem

Zajišujeme kompletní projekty pro získání dotace
v programu

Zelená úsporám
pro oblast vytápìní a ohøevu TUV
Provádíme realizaci vytápìní tepelným èerpadlem, kotlem
na spalování kusového døeva, pelet nebo obilí a solárním
systémem vè. ohøevu TUV a uvedení do provozu.

Kontakt:
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Tel.: 566 550 424, vzmont@vzmont.cz,
www.vzmont.cz
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Mìsto Bystøice nad Pernštejnem
nabízí svým obèanùm možnost pronájmu na dobu 5-ti let

domácího kompostéru.
Cena pronájmu bude hrazena jednorázovì a to ve výši 540 Kè (vèetnì DPH) / kompostér. Nájemní smlouvy
budou uzavírány v dubnu 2010 na dobu 5–ti let. Úhrada jednorázového nájemného probìhne na pokladnì
MìÚ v Bystøici nad Pernštejnem. Kompostéry bude možno vyzvednout v areálu TS mìsta Bystøice a.s.
Vzhledem k omezenému poètu kompostérù budou mít pøednost vlastníci rodinných domù se zahradou.
Kompostéry slouží k pøípravì kvalitního kompostu z organických odpadù (z vaší zahrady, kuchynì a pod).
Zajišuje èisté prostøedí a chrání kompost pøed škùdci.
Kompostér dodáváme v rozmontovaném stavu.
Zajišují rychlé kompostování díky optimalizovanému vìtracímu systému.
Pronajímáme kompostéry typ Thermoking 400l
(výrobce Elkoplast)

Jednoduché plnìní pøes dva vhozy.
Jednoduchá montáž bez použití náøadí. Snadné vybírání kompostu.

Výška: 840 mm

Bližší informace obdržíte na tel. è. : 566590315, 566590370

Šíøka: 740 mm
Hloubka: 740 mm

OPERAÈNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ
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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a pøírodu

Objem: 400l
Hmotnost: 13 kg

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INZERCE, POZVÁNKY

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

23. strana

INZERCE

Jak šetří chytří
téma: mobilní internet

CO ZNAMENÁ PŘEDPLACENÝ INTERNET?

A

neplatíte paušál

B

neuzavíráte smlouvy

C

platíte jen ty dny, které
skutečně prosurfujete

D

získáváte 300 Kč
vstupní kredit zdarma

S PŘEDPLACENÝM
PLNÁ
KONTROLA
3G MOBILNÍM INTERNETEM
VÝDAJŮ
JSOU VŠECHNY ODPOVĚDI
ZA INTERNET
SPRÁVNĚ. SKUTEČNĚ
PLATÍTE JEN ZA DNY,
ENI
KDY JSTE OPRAVDU PŘIPOJENI
(29 KČ/DEN).
• Běžná rychlost internetu 400–700 kb/s,
v ideálních podmínkách až 3,1 Mb/s.

SURFUJTE NA KREDIT BEZ ZÁVAZKU!
OBJEDNÁVEJTE
NA 811 811 811 NEBO NA WWW.UFON.CZ
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