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Tento začátek je jako z poezie. 
Musíme se však podívat na jaro 
poněkud střízlivěji a hlavně realis-
ticky. Právě nám nastává letní čas, 
který někomu působí, možná zane-
dbatelné, potíže nočního spánku.  
V noci nás začíná budit Důchodová 
reforma a zvýšení DPH. Politici se 
pošťuchují jako malé děti nad otáz-
kami, které zásadně mění životní 
úroveň všech obyvatel a zdražují 
životní náklady, jakoby zvyšovali 
cenu rohlíku o deset haléřů. Svět 
nastartoval stěhování Arabů, zbraně 
řinčí v různých koutech světa a pří-
roda již také není co bývala. Snad 
jenom ty roční periody se nemě-

ní, a tak i největší pamětníci mají  
v mysli skutečnost, že po zimě vždy 
přichází jaro.

S jarem se vždy rozvíjí život. Ptá-
ci krásně zpívají. Rostliny dostávají 
energii pro svůj růst… Ale to jsem 
opět v poezii.

Naše město začíná rozjíždět in-
vestiční akce a také opravovat stá-
vající majetek. Nejdůležitější akcí 
jara je dobudování a přestěhování 
radnice. Stavební firma již přebí-
rá staveniště a za provozu zajistí 
úpravu zbývajících prostor na ulici 
Příční. Od pololetí se změní ad-
resa Městského úřadu a všech cca 

Jaro se probouzí. Co vy na to?
V minulém roce proběhlo na zá-

kladě dotace zateplení a výměna 
oken úřadu na ulici Příční. Jednalo se  
o první krok, který směřuje ke kom-
pletnímu přestěhování všech úředníků 
do budovy na ulici Příční. V současné 
době jsou úředníci „roztroušeni“ v šes-
ti domech (čtyři na náměstí, budova na 
Příční a odbor bytového hospodářství 
v budově hotelovky), což je jednak 
neekonomické a zejména také ne pří-
liš praktické pro občany. Jedná se ze-
jména o bezbariérový přístup, který je 
již nyní v budově na Příční samozřej-
mostí. V měsíci březnu proběhlo vý-
běrové řízení na dodavatelskou firmu, 

stěhování městského úřadu

sluneční paprsky velice mile bodají do tváří a teplo je o poznání vět-
ší. ty tam jsou plískanice, sněhové závěje a mráz. Lidé se na sebe více 
usmívají a vše kolem je v očekávání teplých nocí a jasných jiter. 

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem oznamuje občanům, že v 
rámci „Sčítání lidu, domů a bytů 2011“ umožní občanům bezplatný 
přístup k internetu pro  vyplnění sčítacích formulářů v úředních ho-

dinách Turistického informačního centra na Masarykově náměstí denně od 
26. března do 14. dubna 2011. Eva Špatková, tajemnice MěÚ

o z n á m e n í

součástí rekonstrukce náměstí v bystřici bylo i vybudování amfite-
átru v dolní části náměstí před městskou knihovnou. toto místo se 
již v minulosti využívalo k pořádaní mnoha kulturních akcí, zejména  
v létě, kdy se tu odehrávala velká část akcí bystřického kulturního léta.

práCe  na  amfiteátru  pokračuJí

Velkým nedostatkem bylo nedosta-
tečné zázemí pro účinkující a veřejné 
toalety. Původně byly využívány to-
alety veřejné, které jsou vzdálené od 
amfiteátru 200 m, což bylo z mnoha 
důvodů nepraktické. Z tohoto důvo-
du si město stanovilo jako svoji pri-
oritu tento stav změnit a dokončit tak 
i prostor před víceúčelovou budovou. 
Vybudovalo se z garáží u víceúčelové 

která během dubna začne usilovně na 
přestavbě pracovat. Nyní dochází ke 
stěhování archivů a přesunu úředníků 
zatím pouze v rámci budovy na Příční. 
Stavební práce by měly být ukončeny 
zhruba do poloviny měsíce června, 
přičemž všichni úředníci by měli být 
sestěhování do nových prostor do kon-
ce měsíce června. Doufáme, že celá 
akce proběhne bez větších komplikací 
a občané budou moci začít navštěvo-
vat nový úřad umístěný pouze v jedné 
budovu na ulici Příční od letošních 
prázdnin.

Josef Vojta 
místostarosta

budovy zázemí pro účinkující a k to- 
mu i sociální zařízení jak pro účin-
kující, tak i pro návštěvníky akcí. Při 
přestavbě se počítalo i s vytvořením 
pevného stánku pro občerstvení, kte-
ré se vždy řešilo mobilníma stánky. 
Celkové náklady byly 600.000,- Kč  
a občané Bystřicka tak už letos mů-
žou využívat nově vzniklých prostor.

Pokračování na str. 4

Pokračování na str. 5
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uzenářské speciality 
zdravé čerstvé ryby
pečivo a cukrářské 

výrobky
speciality z pštrosího masa 

sýry a výrobky z mléka 
koření a bylinky 

přírodní kosmetiku 

FARMÁŘSKÉ TRHY
Na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem v sobotu 30. dubna  

a 14. května 2011 od 8.00 do 16.00 hodin. V nabídce mimo jiné najdete:

rukodělné výrobky
vajíčka, těstoviny 

zeleninu a brambory
bylinné sirupy a čaje

zdravou výživu 
a včelařské produkty
výrobky z ovčí vlnyV BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

POZVÁNKA
na slavnostní otevření nových 

bystřických zastavení ,
akci vodomil a zasaď si svůj strom

udělejte si s rodinou, nebo se školou krásný sobotní výlet  
a přijďte, či přijeďte na kole 23. dubna 2011 ve 14.00 hodin slav-
nostně otevřít bystřická zastavení a zahájit novou letní sezonu 
soutěže s vodomilem zubří zemí 2011 přímo v posledním ze  
17 bystřických zastavení – v Dílně v přírodě „zasaď strom na 
vysočině“ za karasínem.  

Kromě krásné přírody a bohatého programu si zde můžete zasadit i svůj vlastní strom 
a zanechat tak na sebe památku budoucím pokolením. Po programu a možné ochutnáv-
ce guláše z divočiny se můžete rozjet po nově vybudovaných bystřických zastavení.

Co JSou To zASTAVENí A KDE JE NAJDEME? 
Jsou volným pokračováním Svratecké vodohospodářské naučné stezky. Jde o zaří-

zení pro pěší návštěvníky, cyklisty i automobilisty, která umožňují relaxaci i pozná-
ní. Začínají na lesní účelové komunikaci Přehradní  vedoucí podél vodárenské nádrže 
Vír I., pokračují přes Hrdou Ves a dále při silnici Jánským údolím. Před Bystřicí n. P.  
u Vašínova rybníku se rozdělují a část zastavení nás  vede kolem soustavy rybníčků ke 
Ždánicím a dále na Karasín a část do městské a příměstské části Bystřice nad Pern-
štejnem. Na rozdíl od Svratecké vodohospodářské naučné stezky, která obsahuje na 
trase z Dalečína do Švařce jen informativní a naučné panely o problematice vodního 
hospodářství a ochrany vod, jsou Bystřická zastavení pestřejší. Naučné panely jsou na 
16 zastaveních věnovány, kromě informací a zajímavostí o vodách, i dalším okruhům 
životního prostředí, jako je okolní příroda, lesy, revitalizace území, těžba a zpracová-
ní rud, komunální odpady apod. Bystřická zastavení zahrnují kromě panelů i lavičky 
a posezení, malá sportoviště, dětský okruh zdatnosti, úpravu studánek, pavilony pro 
odpočinek a setkávání, výsadby a tolik diskutované „antivandaly“. V rámci tohoto 
projektu bylo realizováno i částečné označení vodních toků na Bystřicku, obnovena 
socha patrona vod svatého Jana Nepomuckého v Jánském údolí a instalovány informač-
ní směrovky. Již tradičně jsou na panelech Bystřických zastavení užity dětské kresby  
a uvedena „historická odbočení“. Zastavení jsou označena názvy jednotlivých lokalit. 
Jde zpravidla o názvy tradiční - Končiny, Rácová apod. I zde se setkáváme s maskotem  
Vodomilem. O jednotlivých zastaveních vás podrobněji seznámíme v následujících čís-
lech novin Bystřicka.

zA VoDoMIloVA RAzíTKA zíSKEJTE 
VEčEŘI PRo DVA NEBo VolNÉ VSTu-
PENKY NA wESTERN…

Pro malé i dospělé jsme připravili již pátý ročník turis-
tické soutěže „Putování s Vodomilem Zubří zemí 2011“.  
Vodomil pro nás každoročně připraví nové zajímavé cíle, 
jejichž návštěvou získáte razítko do Vodomilovy legitima-
ce. Soutěž spočívá v tom, že cílů je jedenáct a je zapotřebí 
posbírat minimálně 8 razítek, tedy navštívit 8 zajímavých 
lokalit, abyste byli zařazeni do slosování o ceny. Chcete se 
podívat dovnitř Vírské přehrady, sfárat do uranových dolů, 
získat zdarma vstupenku do westernového městečka Šik-
lův mlýn, zdarma si zaplavat v krytém bazénu ve sportov-
ní hale, poznat dílnu v přírodě na Vrchové za Karasínem, 
vyhrát romantickou večeři pro dva v hodnotě 500,- Kč v 
některém z bystřických restauračních zařízení nebo máte 
chuť vzít své děti či vnoučata do přírody a motivovat je  
k procházkám přírodou  sbíráním razítek malých Vodo-
milků? Vše můžete stihnout za jeden den, nebo si napláno-
vat trasy do několika dnů na celé prázdniny. Je to výborná 
akce jak pro jednotlivce a rodiny, tak pro různé zájmové 
skupiny, kterou si můžete zpestřit jarní a letní dny.

Letos jsme pro Vás připravili 11 cílů s jedenácti lehký-
mi otázkami. Vodomil Vás zavede na místa, jako je ag-
rofarma v Habří,  Hradisko v Rožné, k soustavě rybníků 
v Černém lese, k umělé zřícenině v lese Jivíně, k nově 
odbahněnému přírodnímu rybníku Argentina, na oprave-
nou zříceninu hradu Zubštejn či přímo do pohádkové-
ho hradu Pernštejn atd. Spojením zajímavých cílů jsme 
vytvořili tři trasy o délce 25, 35 a 38 km, které můžete 
zdolat na kole či pěšky. Na jednom z kontaktních míst 
získáte kromě razítka také malé občerstvení zdarma.  
Jednotlivé lokality podrobněji přiblížíme v následujících 
číslech novin Bystřicka.

OK
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LEDEN  2011
  7.1.  Adéla Hosová
16.1.  Filip Mazáč 

DUBEN 2011
Else Horáková   99 let
Božena Novotná   87 let
Anna Zítková   87 let
Antonín Maša   86 let
Helena Sýkorová   85 let
Marie Tesařová   80 let
Adolf Hamřík   75 let
Jindřich Veselaý   75 let
František Karásek   75 let
Anastázie Karásková 75 let
Alena Matušková   70 let
Blažena Malinová   70 let
František Kos   70 let
Josef  Šejnoha   70 let
Jaroslav Zítka   70 let

LEDEN 2011
 4.1.  Jiřina Buchtová
11.1. Eva Martinková
15.1.  Alois Zeman
17.1.  Jaroslav Koukal
25.1.  Marie Veselá
ÚNOR 2011
10.2.  Břetislav Kugler
19.2.  Zuzana Brdárová

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

spoLečenská 
kronika

Jubilanti

Narození

kuLturní a sportovní akCe
konec bezna a zaátek dubna 2011 

Datum Název akce Místo Organizátor 
21. – 25. 3. 2011 Bysticko te dtem v obci Rožná Rožná MB 

23. 3. 2011 Animované pásmo pohádek; 10.00 hod. KD KD Bystice n.P. 
26. 3. 2011 Setkání senior KD Vír Obec Vír 

27.3.2011 Divadelní pedstavení Hledání Julie, aneb, kdo hledá, 
ten najde; 14.00 a 18.00 hod. Rozsochy - Orlovna 

Divadelní ochotnický 
spolek pi obci 

Rozsochy 
27. 3. 2011 Dtský karneval KD Štpánov n.Svr. MŠ Štpánov n.Svr. 

28. – 1. 4. 2011 Bysticko te dtem v obcích Sulkovec a Rovené Sulkovec, Rovené MB 
29. 3. 2011 Setkání senior KD Vír Obec Vír 
31. 3. 2011 Ze dvou se to lépe táhne; 19.30 hod. KD KD Bystice n.P. 

1. 4. 2011 Koncert absolvent smycové tídy L. Machákové; 
18.00 hod. malý sál KD ZUŠ a SONK 

2. 4. 2011 Pohár Vysoina MX CUP Daleín -Píseská 
Zmole 

Motocross sport 
Miroslav Vašek 

2. 4. 2011 Doba kamenná; 18.00 hod. KD Štpánov n.Svr. Och. divadlo Vír 
2. 4. 2011 Divadelnické setkání; 12.30 hod. Knihovna Ateliér Liba 

4. – 8. 4. 2011 Bysticko te dtem v obci Vír Vír MB , ZŠ a MŠ Vír a 
Obec Vír 

5. 4. 2011 Hurá, jaro je tady! Aneb Velikonoce jsou za dvemi; 
8.30 a 10.00 hod velký sál KD KD Bystice n.P. 

6. 4. 2011 Zápis do mateské školy; 6.30 – 15.00 hod. Písené ZŠ a MŠ Písené 
7. 4. 2011 Lomnický sbor disharmonických amatér malý sál KD KD Bystice n.P. 
8. 4. 2011 Doba kamenná KD Daleín Och. divadlo Vír 
9. 4. 2011 Doba kamenná KD Prosetín Och. divadlo Vír 
9. 4. 2011 Divadelnické setkání; 12.30 hod. Knihovna Ateliér Liba 

9. 4. 2011 Bystický Kostitas; 8.30 hod. velký sál KD Dance Style  
Bystice n.P. 

11. 4. 2011 Studio pedškolák PASTELKA ZŠ TGM ZŠ TGM 
12. 4. 2011 Setkání kesanských senior; 14.00 hod. Orlovna SKS – Orel Bystice n.P. 
13. 4. 2011 Pedig; 15.00 hod. Kopretina Kopretina Bystice n.P. 
14. 4. 2011 Výchovný koncert ZUŠ; 9.00 hod. velký sál KD ZUŠ Bystice n.P. 

14. – 15. 4. 2011 13. roník soutže odborných dovedností žák SZeŠ areál VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ 
15. 4. 2011 Doba kamenná; 19.00 hod. KD Ujov Och. divadlo Vír 
16. 4. 2011 Všeuml; 14.00 hod. DDM DDM Bystice n.P. 
16. 4. 2011 Muzikál: My fair lady; 19.00 hod. velký sál KD KD Bystice n.P. 
16. 4. 2011 Grand Prix Vysoina KD Domanín Yety spol s.r.o. 
16. 4. 2011 Oldies party s dárkem pro dámy Slovácká chalupa Slovácká chalupa 

16. 4. 2011 Pohár Vysoina MX CUP Daleín –Píseská 
Zmole 

Motocross sport 
Miroslav Vašek 

16. 4. 2011 Divadelní pedstavení: Doba kamenná; 18.00 hod. KD Nyklovice Ochotnické divadlo Vír 
16. 4. 2011 Tanení zábava se skupinou ABC Boskovice KD Vír TJ Jiskra Vír 
20. 4. 2011 Zápis do mateských škol; 8.00 – 15.00 hod. Bystice n.P. MŠ Bystice n.P. 
20. 4. 2011 Velikononí aranžování; 15.45 hod. Kopretina Kopretina Bystice n.P. 
20. 4. 2011 Animované pásmo pohádek; 10.00 hod.  velký sál KD KD Bystice n.P. 
20. 4. 2011 Velikononí jarmark  ZŠ TGM ZŠ TGM Bystice n.P. 

21. – 25. 4. 2011 Na Zelený tvrtek – zelené pivo Slovácká chalupa Slovácká chalupa 
22. – 25. 4. 2011 Velikononí jehní hody Slovácká chalupa Slovácká chalupa 

23. 4. 2011 S Vodomilem Zubí zemí 2011; 14.00 hod. dílna Vrchová za 
Karasínem TIC Bystice n.P. 

23. 4. 2011 Slavnostní otevení Bystických zastavení; 14.00 hod. dílna Vrchová za 
Karasínem Msto Bystice n.P. 

24. 4. 2011 Velikononí tanení veer pi svíkách; 20.00 hod. malý sál KD KD Bystice n.P. 
27. 4. 2011 Pedig; 15.00 hod. Kopretina Kopretina Bystice n.P.
30. 4. 2011 Filipojakubská noc – skupina Tandem Slovácká chalupa Slovácká chalupa 
30. 4. 2011 arodjnice u koupališt KD Bystice n.P. 
30. 4. 2011 Setkání harmoniká KD Daleín Obec Daleín 
30. 4. 2011 Farmáské trhy na námstí v Bystici n.P. Masarykovo nám. Msto Bystice n.P. 

    

Úmrtí

Pan Bohumil Samek se dožil krásných devadesáti let.  Do 
dalších let přejeme pevné zdraví, neutuchající vitalitu a lás-
ku nejbližších.                                      Karel Pačiska – starosta města

Do kulturního domu v Domaníně se v sobotu 19.2.2011 
začala scházet spousta dětí. Začínal zde totiž dětský karneval. 
Ve vyzdobeném sále, plném balónků a barevných girland děti 
přivítalo 11 klaunů (šašků, kašpárků – pořadatelů, kteří chtěli 
svými maskami přispět k veselé karnevalové náladě). Na tvářích 
našich návštěvníků byla vidět spokojenost, což byla nejlepší od-
měna pro klauny pořadatele, a všichni se těší na další setkání.

V duchu masek se nesla i další akce v Domaníně. Masopustní 
veselí propuklo v neděli 6.3. Rej masek, kde nechyběl medvěd, 
kominík, selka či kůň, se vydal od domu k domu naší vesnicí. 
Na písničky, které hrála harmonika, zatančila děvčata v kroji 
taneček,  ke kterému se přidaly i masky a hospodáři ze stavení. 
Průvod končil v místním pohostinství, kde za zvuku hudby do-
znělo masopustní veselí.

Svaz dobrovolných hasičů Domanín zve všechny místní i přes-
polní na taneční zábavu konanou v kulturním domě v Domaníně v 
pátek 8. dubna od 20 hodin. Hraje skupina ARZENAL.

Dětský karneval v DomaníněDevadesátiny

Dalším krokem k zlepšení celkové-
ho pohledu na spodní část náměstí by 
měla být celková rekonstrukce vzhledu 
víceúčelové budovy. Tato budova byla 
původně postavena jen z části a počíta-
lo se do budoucnosti, že bude dostavěna 
další část, kde bude nová radnice. Tento 
záměr se nezrealizoval a v současné 
době se nová radnice buduje z kapacit-
ních důvodů na ulici Příční. 

Městu předložilo několik firem ná-
vrhy, jak by víceúčelová budova moh-
la po rekonstrukci vypadat. Nejvíc 
zaujal návrh Ateliéru Mozkyt, který 
přikládám v příloze. Tento návrh řeší 
nevyužitou vrchní část garáže a také 
nevyužitý prostor za pódiem. Jedna  
z alternativ je vybudovat zde také kavár-
nu s propojením do knihovny, výsuvné 
pódium a přístup do městské knihovny. 
V současné době se jedná jen o vizua-
lizaci, která by se v budoucnu mohla 
realizovat.                                      OK

práce na amfiteátru...
Pokračování ze str. 1



ZPRÁVY Z MĚSTA

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                              5. strana

V minulém roce provedlo město 
průzkum, kolik mládežnických od-
dílů se účastní dlouhodobých soutěží. 
Výsledek byl velmi smutný, neboť 
dlouhodobých soutěží se účastní pou-
ze několik málo oddílů. Bohužel i stát 
se chová ke sportu velmi macešsky, 
neboť objem financí ze státního roz-
počtu určených na sport klesl za 10 
let z 0,65 na 0,2 %. O široce publi-
kovaných problémech Sazky a jejím 
přispívání nepřispívání na sport snad 
nemá cenu vůbec mluvit.

Rada se začala zamýšlet nad mož-
ností oživení zájmu mládeže o orga-
nizovaný sport a její snahou bylo také 
zvýšit zájem a zejména motivaci sou-
časných a budoucích trenérů, kteří se 
zapojí do tréninkového procesu. Úva-
ha vycházela ze dvou základních tezí 
a to, že dobrovolná a dobrovolnická 
činnost pro práci s mládeží je na 
prudkém ústupu a druhým důvodem 
je neochota dětí ke sportu, neboť mají 
v současné době jiná lákadla.

Abychom zvýšili zájem o práci 
s mládeží mezi dospělými, je třeba 
trenéry finančně motivovat. To by 
mělo mít za následek dominový 

V tuto chvíli, kdy kvůli časné 
uzávěrce s delším předstihem píšu 
tyto řádky, stále nevím, jak do-
padne zdlouhavé jednání s vládou  
a lékařskými odbory o akci „Děku-
jeme, odcházíme“. Absolvoval jsem 
bezpočet jednání na všech úrovních 
a se všemi myslitelnými partnery. 
Jako lékař jsem chápal požadavky 
na řešení za léta nakupených pro-
blémů v našem zdravotnictví. Jako 
lékaři i hejtmanovi zároveň mi chy-
běly včasné vstřícné kroky vlády  
k tomu, aby se situace vyřešila bez 
dramatických chvil s ohrožením 
zdraví našich občanů. Současně 
jsem ale po několikerém krachu 
jednání nesouhlasil s formou pro-
testu odborářů, která se neohlížela 
na totéž – na zachování podmínek 
pro léčbu našich pacientů. Jako 
hejtman jsem zároveň musel vše  
v našem kraji připravovat pro 
všechny alternativy krizového stavu 
tak, aby byla alespoň část zdravotní 
péče zajištěna v základní míře pod-
le daných omezených možností. Jak 
se vše vyvine v dalších týdnech, v 
tomto čase nedokážu s jistotou říct. 
Jen doufám, že ve chvíli, kdy bude-
te číst tyto řádky, bude největší kri-
ze našeho zdravotnictví v dějinách 
zažehnána a že lékaři vyslyšeli mé 
prosby a jsou opět na svých místech 
– v nemocnicích.

Jako by nebylo dost problémů ve 
zdravotnictví, tak započatá diskuse 
o nutných změnách v organizaci 
našeho školství vyvolala místo se-
riózní diskuse vášně mající často 
rovněž formu nátlakových akcí. Je 
mi líto, že se velmi často v české 
společnosti místo věcné a odpověd-
né rozpravy hned vede boj. Z fak-
tických problémů se činí politikum, 

slovo hejtmana

vážení občané,
naše město ve spolupráci s TS města a.s. rozmístilo tři 

nové stacionární kontejnery na zpětně odebírané výrobky a 
malé akumulátory tzv. monočlánky. Stacionární kontejne-
ry usnadní občanům odevzdávání vysloužilých spotřebičů 
blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektrospotřebiči tak 
obyvatelé města nemusí až na sběrný dvůr, ale mohou je 
kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů, 

které jsou umístěny u již vzniklých separačních stání na tříděný odpad. Rozmís-
těny jsou dle možností tak, aby vzdálenost pro občany ze všech částí Bystřice 
byla zhruba stejná. Do stacionárních kontejnerů patří drobná elektrozařízení jako 
jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a 
další. Do kontejnerů a ani k nim naopak nepatří televizory, počítačové monitory, 
zářivky, úsporné žárovky a baterie z automobilů. Tento odpad patří na sběrný 
dvůr, který se nachází v areálu TS na ulici K Ochozi 666. Otvírací dobu a kon-
takty sběrného dvoru naleznete na stránkách www.ts-bystrice.cz

Kde tedy najdete stacionární kontejnery v Bystřici:
- S I, ulice Nádražní (za Jednotou)
- Masarykovo náměstí, dvůr ZZN za obchodem Albert 
- S II, ulice Spojovací, u samoobsluhy FLOP

  TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem

krádež nafty
     Policisté z oddělení obecné kriminality ve Žďáře 

nad Sázavou odhalili trojici pachatelů, kteří mají na svě-
domí krádeže tisíce litrů motorové nafty. Muži ve věku 

21, 33 a  36 let odčerpávali pohonnou hmotu v době od 1. července 2010 do 
3. srpna 2010. Později nejstarší z pachatelů odcizil naftu ze stejného areálu  
v druhém prosincovém týdnu roku 2010. Po tomto muži bylo téměř dva roky 
vyhlášeno pátrání. Ani jeden z nich nepochází ze žďárského regionu.

Motorovou naftu postupně odcizovali z volně přístupného areálu v obci 
Sulkovec na Bystřicku. Tuto nádrž využívá několik společností. Nafta byla 
uskladněna v nadzemní nádrži. Do té pachatelé v nejméně sedmi přípa-
dech vnikli po demontáži šroubů jistících větrací ventil. Odčerpat téměř  
20 000 litrů se jim podařilo za pomoci přinesených hadic a čerpadla. Stej-
ným způsobem i ze stejného místa byla odcizena nafta v prosinci, kdy bylo 
odčerpáno 7 400 litrů. Škoda, kterou pachatelé krádežemi způsobili, je vyš-
ší než 800 000 korun.

      Muži jsou obviněni ze spáchání zločinu krádeže. Za jejich jednání jim 
hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let. 

por. Jana Martincová v.r.
komisařka PIS

Grant odměňování trenérů mládeže
efekt, který spočívá v tom, že jestli-
že budeme mít kvalitní trenéry a vět-
ší nabídku sportu, tím více mládež  
a potažmo i jejich rodiče budou mít 
o sport zájem.

Z těchto důvodů rada na svém 
březnové schůzi schválila Grant 
odměňování trenérů mládeže, kde 
příjemcem podpory může být tre-
nér mládeže jmenovaný sportovním 
klubem se sídlem v Bystřici nad 
Pernštejnem, jehož oddíl se účastní 
dlouhodobé soutěže. Grant stano-
vuje jednoznačné podmínky pro 
příjemce dotace. Administraci bude 
mít na starosti Dům dětí a mládeže 
a kontrolní činností byla pověřena 
komise mládeže a sportu. Odměňo-
vání trenérů by mělo vést ke zvýše-
ní kvalifikace a odbornosti trenérů,  
k rozhýbání nových, ve městě zatím 
„neobjevených“ sportů a tím větší-
mu výběru sportů pro mládež, ze-
jména dívky, lepšímu využití sporto-
višť pro organizovaný sport mládeže 
a zejména zvýšení zájmu mládeže  
o sport. 

Josef Vojta
místostarosta

60 úředníků bude pracovat v jedné 
budově. Doufám, že tuto změnu 
kladně oceníte právě vy, návštěvníci 
radnice. Sníží se provozní náklady 
a projednávání věcí bude pružněj-
ší. Pokladna nebude již v podkroví  
a pro starší občany nepřístupná! 
Vedle toho připravujeme ke spuště-
ní kompletní rekonstrukciulice Na 
skřipci. Svojí revitalizací letos také 
projdou panelové domy na Sídlišti I. 
Po celém městě se rozjede revitaliza-
ce parků a zeleně. Během dvou roků 
se vzhled města změní velmi výraz-
ně. Dříve poněkud opomíjená oblast 
Nového dvora dostane nový kabát  
a já věřím, že tato lokalita dosta-
ne příležitost přijímat návštěvníky 
našeho města. Nabízí se možnosti 
drobného podnikání a také několik 
pracovních míst. Doufám také, že 
přibude několik stovek metrů cyk-
lostezek.

Z oprav bych rád zmínil jen ně-
které akce. Ve sportovní hale bude 

vyměněn bowling. Na našem hřbito-
vě  konečně dojde k úpravě hlavních 
přístupových schodů, v několika 
ulicích bude rekonstruováno veřejné 
osvětlení v celkové částce 1,5 milio-
nu korun. Máme také na mysli vyře-
šení vleklého problému – veřejného 
rozhlasu. Celé město chceme držet 
v pořádku alespoň tak, jako v minu-
lých letech. Věřím, že i kulturní život 
je na vzestupu, jsou rozjety pravidel-
ně se opakující projekty, které jsou 
vámi, občany vyhledávány a kladně 
hodnoceny. Chtěli bychom nastar-
tovat některé nové akce. Například 
Majáles středních škol, Farmářské 
trhy, umělecká sympozia a další.

Věřím, že se v potížích a šla-
mastykách státu naše město i regi-
on neztratí. Chceme být městem 
vlídným k návštěvníkům, otevření k 
občanům a pohostinní k lidem, kteří 
o to stojí.

Pěkné jaro přeje 
Karel Pačiska

starosta

Jaro se probouzí . . . .
Pokračování ze str. 1

místo naslouchání argumentům  
a hledání východisek se vedou 
půtky, v nichž nemohou být vítězo-
vé a poražení.

Pár slov o něčem jiném. Stále se 
snažím kromě pracovních povin-
ností spojených s mou funkcí mys-
let i na běžné starosti a radosti lidí 
na Vysočině – tedy i své. Tak se na-
příklad těším na jaro, na více slunka 
a svěží jarní větříky. Nic proti zimě 
jako takové – také má své kouzlo – 
ale jaro je jaro. A zase se mi mísí do 
myšlenek i pohled profesní – sku-
tečnost, že zima v lednu a ve větší 
části února polevila, mě potěšila  
i proto, že jsme nemuseli vynaklá-
dat enormní částky za zimní údržbu 
komunikací. Ty ušetřené prostředky 
nakonec budou potřebné na jejich 
opravu – i ta krátká intenzívní zima 
dala silnicím zabrat.

Pěknou tradicí tohoto období 
jsou zvláště na vesnicích Vysočiny 
masopustní průvody – pestré vese-
lé reje s množstvím vynalézavých 
masek. To pěkné na nich je, jak 
skoro všichni sousedé otvírají maš-
karám dveře svých příbytků i srdcí, 
chystají s úsměvem pohoštění pro 
návštěvníky a jsou ochotni tolero-
vat s pochopením i jisté výstřelky 
a jinakosti ostatních. Však všichni 
v tom veselí vědí, čím a kým kdo 
je ve skutečnosti. Snad bychom to o 
něco veseleji a příměji mohli umět i 
v běžném praktickém životě. V něm 
příliš často vidíme vážně se tvářící 
masky, které zastírají své skutečné 
osobní zájmy. Ale důležitější pro 
mne jsou ti přímí pracovití přátelští 
lidé. A těch je naštěstí všude – i u nás 
na Vysočině - většina.

Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina
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Tak je to snad za námi. Nepříjem-
ná pachuť  však přetrvává. Události 
posledních měsíců ve zdravotnictví 
se dotkly snad každého občana naší 
republiky. Jedna profesní skupina, 
nepřesahující svým počtem obyva-
tele menšího městečka, otřásla v zá-
kladech chodem jedné ze základních 
služeb, kterou obyvatelé vyspělých 
zemí od svého státu se samozřejmostí 
očekávají.  

Ani novoměstské nemocnici se 
nevyhnula kampaň „Děkujeme, od-
cházíme“. Trochu nešťastně jsme se 
dostali do středu zájmu medií celé 
republiky, a to pravděpodobně díky 
úniku nekorektního údaje. Ten nás 
označil za nemocnici s nejméně spo-
kojenými lékaři, kde výpověď podalo 
90% všech lékařů.  Boj s médii a jejich 
často překroucenými informacemi je 
ale předem prohraný. Skutečnost se 
měla trochu jinak. Naše nemocnice  
v prosinci obdržela 95 výpovědí z pra-
covního poměru, což tvořilo v počtu 
lékařských úvazků 62%. Minulý tý-

krize skončila, nemocnice opět jede bez omezení
den požádala většina lékařů o vzetí své 
výpovědi zpět. Všem bylo vyhověno. 
Z osobních rozhovorů s jednotlivými 
lékaři, které jsme od začátku ledna 
pravidelně vedli, je jasné, že v minu-
lých týdnech o sobě dávali lékaři vědět 
především z důvodů nespokojenosti se 
systémem financování a organizace 
zdravotní péče v Česku. Nezazname-
nali jsme projevy zásadní nespokoje-
nosti s vlastním zaměstnavatelem. 

Jinými slovy téměř sto vašich spo-
luobčanů a sousedů ve vás vyvolalo 
obavu o zdraví či dokonce život vašich 
blízkých a mnohdy i strach o zacho-
vání tak cenných pracovních míst  
v našem regionu. Spousta z nás tím 
přišla na několik týdnů o klidný spá-
nek. A tito lékaři, kteří se o sobě do-
zvídali, že jsou vyděrači, zlatokopové 
a lidé hodní pohrdání, se vrací. Vrací 
se, aby vám svojí každodenní prací 
vrátili klid, pocit jistoty, a mnohdy i to 
nejcennější, zdraví.  

Stejně jako Herakleitos, ani my 
nikdy nevstoupíme dvakrát do stejné 
řeky. Každý, kdo si celou tuto akci 
prožil z blízka, si dobře uvědomuje 
skutečnost, že už nikdy nebudou věci 
tak, jak byly. Narušila se řada mezilid-
ských vztahů na pracovištích, bohužel 
došlo i k částečné ztrátě důvěry mezi 
pacienty a jejich lékaři. Důvěry, kterou 
budeme chtít získat zpátky. 

Moc dobře si uvědomujeme, že no-
voměstská nemocnice zde nepracuje 
pro 130 lékařů, dokonce ani ne pro 
všech svých téměř tisíc zaměstnanců. 
Všichni v nemocnici chodíme kaž-
dý den do práce pro téměř sto dvacet 
tisíc spoluobčanů regionů Žďárska, 
Novoměstska, Bystřicka a částečně  
i Bítešska. Těm se snažíme už po řadu 
desetiletí poskytovat kvalitní zdravotní 
péči. Péči vyváženou v rozsahu, kte-
rý vychází z velikosti spádové oblasti  
a objektivních potřeb našich pacien-
tů. Jsme přesvědčeni, že rozsah péče, 

který je námi aktuálně poskytován, je 
přiměřený.  Budeme dělat vše proto, 
aby v této „porevoluční“ době nedošlo  
k jejímu nesoudnému omezení, či 
snad úplnému zániku. Výroky o pře-
dimenzovanosti či nadbytečnosti péče  
v regionu jsou slova, která by měl je-
jich autor obhájit v přeplněných oddě-
leních a čekárnách, nebo před pacien-
ty zařazenými na dlouhé čekací listy 
před plánovanou operaci. Nic není 
zpravidla tak jednoduché, jak se na 
první pohled (a s mapou v ruce) zdá. 

Rádi vás přivítáme i na našich no-
vých webových stránkách www.nnm.
cz. Budeme si vážit jakékoliv zpětné 
vazby, která se od vás směrem k naší 
práci dostane. Použijeme ji ke zlepšení 
poskytované péče a nastolení tolik po-
třebné důvěry mezi námi zdravotníky 
a vámi, našimi pacienty.

Za vedení nemocnice v Novém 
Městě na Moravě

Věra Palečková, ředitelka, 
Dušan Mach, zástupce ředitelky

Jihlava – Změny na středních 
školách jsou především s ohledem 
na demografický vývoj nevyhnu-
telné. Nic na tom podle krajského 
předsedy Jiřího Blažka nezmění 
ani stovky podpisů na peticích, 
které v posledních dnech ve vel-
kém podepisují učitelé a studenti 
po celé Vysočině. Rušení nebo 
slučování středních škol se týká 
nejen víceletých gymnázií, ale  
i škol napříč celým oborovým 
spektrem. 

„Řešení situace na středních ško-
lách musí být citlivé a především ve 

střeDní škoLy bez žáků nepřežiJí. při optimaLizaCi Dostanou šanCi
všech ohledech spravedlivé. Jestli-
že v mém kraji zrušíme nebo slou-
číme více škol než v příslušném 
poměru v kraji sousedním, riskuji 
tak, že studenti budou ve velkém 
dojíždět do sousedního, což ten 
můj citelně oslabí,“ nastiňuje pro-
blematiku středních škol krajský 
předseda TOP 09 Jiří Blažek.

To podle něj vyžaduje úzkou 
spolupráci ministerstva školství 
jak se zřizovateli středních škol, 
tak i s místními samosprávami 
– městy a obcemi. Na proces op-
timalizace totiž budou navazovat  

i změny v dalších faktorech v jed-
notlivých krajích, kterými jsou na-
příklad dopravní obslužnost nebo 
přístupnost škol. 

na třídy o deseti žácích nejsme 
připraveni

Jedním z často navrhovaných ře-
šení ze strany odpůrců zeštihlová-
ní ve středním školství je redukce 
počtu žáků ve třídách. Z hlediska 
nastavení systému je ale tato verze 
nereálná.

„Na toto řešení neexistují nor-
mativy. Navíc školy dostávají pe-
níze podle počtu žáků a už nyní 

některé školy balancují na hranici 
přežití. Za deset, dvacet, let by tato 
škola při stávajících podmínkách 
stejně nepřežila. V případě refor-
my má stále naději,“ vysvětluje 
Blažek.

Stejně jako rušení i slučování 
musí probíhat s ohledem na cha-
rakter regionu. Slučovat by se 
měly školy se stejným oborovým 
základem a důležité je ponechat 
obory, které mají v kraji tradici  
a obory nezbytné pro zajištění roz-
voje dané oblasti.

Tisková zpráva

Ve druhé polovině února tohoto 
roku vás možná navštívili nebo zasta-
vili na ulici studenti bystřického gym-
názia, dobrovolníci z řad rodičů, či 
přátelé školy se žádostí, abyste připoji-
li svůj podpis pod petici, jejímž cílem 
bylo vyjádřit nesouhlas s navrhova-
ným postupem orgánů kraje Vysoči-
na při řešení dopadu demografického 
vývoje  do oblasti školství. Konkrétně 
se jednalo o protest  proti  rušení více-
letého gymnázia a spojování středních 
škol v jeden celek. Iniciátorem této 
akce byla Rada rodičů při Gymnáziu 
Bystřice nad Pernštejnem a studentský 
parlament. Jako zmocněnec petičního 
výboru pro styk s úřady vystupovala 
paní Ing. Marie Dvořáková. Při koneč-
ném sčítání se počet podpisů vyšplhal 
na neuvěřitelných… Za tímto číslem 
se skrývá názor lidí, kteří  buď  přišli 
s gymnáziem nějakým způsobem do 
kontaktu, nebo si jen uvědomují, že 
škola tohoto typu nemůže v Bystřici 
chybět. Poskytuje možnost kvalitního 
všeobecného vzdělávání nejen žákům 
z bystřických škol, ale i z okolních 
obcí, připravuje je ke studiu na všech 

Děkujeme, nezklameme
typech vysokých škol.

Všichni zúčastnění na petiční akci 
si zaslouží velké poděkování. Každý 
podpis pro nás znamená jak projev 
podpory, tak zároveň i závazek z naší 
strany. Dostali jsme důvěru, kte-
rou nesmíme zklamat. Budeme dál 
vyučovat svoje žáky tak, abychom 
dosahovali co nejvyšší úrovně jejich 
znalostí. Investice do vzdělání je sice 
dlouhodobým, ale zato nenahraditel-
ným procesem, který ovlivní po všech 
stránkách život našeho regionu. Mezi 
současnými žáky máme vynikající 
reprezentanty v jazykových a literár-
ních soutěžích,  ve sportu, v přírodo-
vědných, humanitních i technických 
oborech na okresní až celostátní úrov-
ni. Dobře se nám rozvíjí spolupráce se 
zahraničními partnerskými školami, 
zapojujeme se  do několika tuzem-
ských i mezinárodních projektů. Rádi 
bychom přesvědčili  nejen občany 
Bystřice nad Pernštejnem, ale i přileh-
lých obcí, zkrátka všechny, kteří nám 
svým podpisem vyjádřili podporu, že 
je nezklameme. 

Milan Hanák

zhodnocení petiční akce 
za zachování Gymnázia bystřice nad pern. ve stávající podobě

V době od 11. do 28. 2. 2011 probíhala v Bystřici n. P. a jejím okolí petice 
za zachování Gymnázia v Bystřici n. P. ve stávající podobě. Iniciátorem byla 
Rada rodičů při gymnáziu. Podařilo se nám shromáždit 3727 podpisů.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se do této akce zapojili a přispěli tak  
k jejímu zdárnému průběhu.

Výsledky petice předáme zastupitelstvu kraje Vysočina a vedení města 
Bystřice n. P. Velmi si vážíme podpory, které se nám od něj dostalo. Výsled-
ky této petiční akce bude moci vedení města použít jako jeden z argumentů 
pro zachování obou samostatných středních škol při dalších debatách na toto 
téma nejen s představiteli kraje.

Marie Dvořáková, Rada rodičů Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem 

Poznávací zájezd za krásami 
Bystřicka už je beznadejně vypro-
dán. Případní zájemci se však ještě 
mohou hlásit v Turistickém infor-
mačním centru na druhý turnus, 

Kam se hrabe kroužková vazba! Dnes srovnáte do fólie listy, celek doslova 
hodíte na elektrickou pícku, vzápětí vedle zchladíte a za pár desítek 
vteřin máte luxusní vazbu v průhledné fólii nebo v reprezentativních 
tvrdých deskách. sytémem unibind takto právě začíná vázat dokumenty 
Turistické informační centrum v Bystřici. Ceny činí 45.- Kč (průsvitná 
fólie) a 155.- (tvrdé desky).                                                               -HJ-

zájezd po bystřicku vyprodán
který se připravuje na 28. 5. 2011. 
Ten první se jede 7. května 2011, 
odjezd je v 8.00 hodin od radnice 
na Masarykově náměstí v Bystřici. 

-HJ-

LuXus v infoCentru
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Po několik let naše Gymnázium 
Bystřice nad Pernštejnem spolu-
pracuje s Univerzitou Palackého  
v Olomouci, jakožto hlavním koordi-
nátorem mezinárodních jazykových 
zkoušek ECL z cizích jazyků v ČR  
a Rakouským institutem v Brně („Ös-
terreich Institut Brno“). Absolventi 
těchto zkoušek získají mezinárodně 
uznávaný certifikát ECL („European 
Consortium for the Certificate of 
Attainment in Modern Languages“) 
nebo  Zertifikat Deutsch. 

V letošním roce, přesněji 9.2.2011, 
měli poprvé naši studenti možnost 
vyzkoušet si testy nanečisto přímo  
v budově naší školy. Díky této příle-
žitosti se tak do akce zapojili všichni 
studenti ročníků 3.A, 4.A, Septimy 
a Oktávy. Účast byla nabídnuta  
i jiným středním školám a široké 
veřejnosti, čehož využili tři studenti 
bystřické Střední zemědělské ško-
ly. Mohli tak podstoupit jak nižší 
úroveň B1, tak i vyšší úroveň B2  
z anglického i německého jazyka. 
Listening/Hörverstehen (poslech), 
Reading/Leseverstehen (práci s tex-
tem), Writing/Schreiben (slohovou 
práci) si každý vyzkoušel na vlastní 
kůži, Speaking/Sprechen (mluvení/
rozhovor) předvedly vybrané dvoji-
ce z řad studentů. 

Otestovali jsme si vlastní jazykové 
schopnosti, zjistili, jak jsou jednotli-
vé úrovně náročné a jak se na „ostré“ 
zkoušky, konané každoročně na naší 
škole, připravit. Je to také výborná 

k Cizím Jazykům o krok bLíž aneb 
mezinárodní certifikáty na bystřickém gymnáziu

Prožít knihu jinak, snad i všemi 
smysly, zlákat posluchače, aby ote-
vřeli pomyslná vrátka a s touhou 
objevovat svět písmen vstoupili do 
příběhu knihy. Možná tak nějak 
vznikl projekt Listování, dnes už 
vpravdě renomovaný pořad, s nímž 
herec Lukáš Hejlík a jeho přátelé  
z Městského divadla  Brno přijeli 
již potřetí k nám do školy. Studenty 
zaplněná aula přijala trojici umělců 
jako staré známé. /středa 16. února 
2011/

V knihovničce Listování stojí 
Gottland polského autora Mariusze 
Szczygiela na čelném místě. Proč? 

Listování Gottlandem
Již tradičně je do výuky těles-

né výchovy na Gymnáziu v Bys-
třici nad Pernštejnem zařazen 
zdokonalovací výcvik v plavání. 
Výcvik v rozsahu 10 hodin je 
určen pro žáky primy a probíhá 
v bazénu Městské sportovní haly 
v Bystřici n. P. Na konci výcviku 
je uspořádán závod, ve kterém 
žáci porovnají svoje dovednosti 
v základních plaveckých stylech 
(kraul, prsa a znak). 

V letošním školním roce se 
závod uskutečnil 16. února 2011. 
Mezi chlapci se nejlépe umístil 
Lukáš Kunovský, dále Luboš 
Vít a Jakub Synek. Z dívek byla 
nejrychlejší Laura Kopřivová, 
potom Natálie Dřínovská a Anna 
Matušková. Všichni závodníci se 
na svůj závěrečný výkon poctivě 
připravovali a zaslouží velkou 
pochvalu. Bohužel ne všichni 
mohli z důvodu nemoci soutěžit, 
avšak o to silnější bylo jejich po-
vzbuzování ostatních spolužáků.      

Na závěr je nutno podotknout, 
že možnost využití bazénu v hodi-
nách TV je příjemným a efektiv-
ním doplněním komplexní výuky 
tohoto předmětu. Po velmi dob-
rých zkušenostech bychom v této 
praxi chtěli nadále pokračovat.

Jan Illek
třídní učitel  

prima plavání

Masivní obleva na počátku února 
přinesla všem, kteří se chystali na 
lyžařský kurz do Jeseníků, obavy 
z toho, zda budou mít na čem lyžo-
vat… 

Technický sníh a perfektně připra-
vené sjezdovky v Karlově pod Pradě-
dem  však zajistily kvalitní lyžování. 
Třicet šest studentů kvinty a 1.ročníku 
Gymnázia Bystřice n. P. tak mohlo od 
6. do 11. února 2011 absolvovat svůj 
tradiční výcvik, dokonce za ideálních 
slunečných a mrazivých podmínek.

Zázemí s kvalitním servisem po-
skytla horská chata Solitér, vzdálena 
od sjezdových tratí necelých 300 me-
trů. Studenti volili sjezdové lyže nebo 
snowboard podle svého zájmu, stejně 
tak mohli zdokonalovat techniku jíz-
dy, či začít jako úplní nováčci.

týden na lyžích aneb  
Jak bylo na horách?

zkušenost pro všechny studenty už 
jen proto, že se struktura těchto testů 
podobá státním maturitám.

Kdy a kam?
Stejně jako zkušební, tak i samot-

né jazykové zkoušky se budou konat 
v budově bystřického gymnázia, a to 
zřejmě 14.4./ 15. 4. 2011 – anglický 
jazyk. Zkouška Zertifikat Deutsch 
bude po domluvě s Rakouským insti-
tutem nabídnuta zřejmě na přelomu 
měsíce května a června.

Ovšem pro zájemce o certifikát 
ECL je třeba zmínit, že přihlášku 
na dubnový termín je nutné ode-
vzdat nejpozději do 15. 3. 2011 Mgr. 
Marcele Tučkové. Bližší informace  
a přihlášku na  certifikáty ECL nalez-
nete na stránkách www.gybnp.cz  - 

ikona ECL a http://www.icv.upol.cz/
aktuality/ecl.html. Poplatek za ECL 
zkoušky činí v letošním roce 2200,- 
a převádí ho každý účastník, do stej-
ného data jako odevzdání přihlášky, 
sám na účet univerzity /variabilní 
symbol a číslo účtu – viz přihláška/.  
Zájemci mají též možnost si pro-
střednictvím našeho gymnázia, které 
má /od r. 2008/ rovněž statut „Regio-
nálního testovacího centra“, objednat 
učebnice s cvičnými testy pro různé 
úrovně ECL certifikátů. 

Bližší informace ohledně němec-
kých certifikátů Vám nabízí Mgr. 
Pavla Filipová, která komunikuje již 
léta s Rakouským institutem. Způsob 
placení a přihlašování se je podobný. 
Čtyři týdny před vypsanou zkouškou 

Zertifikat Deutsch je nutné odevzdat 
přihlášku, platba za zkoušku probíhá 
proti potvrzení na Gymnáziu Bys-
třice nad Pernštejnem, poté je vše 
předáno  Rakouskému institutu. Ofi-
ciální poplatek za tuto zkoušku činí 
2.200,-Kč. Pokud se zkouška koná  
u nás na gymnáziu a my se stává-
me organizátory této akce, posky-
tuje nám Rakouský institut slevu  
a poplatek za jednoho účastníka tak 
činí 2.000,-Kč. Bližší informace  
o Rakouském institutu a jeho akcích 
a  aktivitách je možné dohledat na 
www.oei.cz .

S Rakouským institutem spolu-
pracujeme již dlouho, účastníme se 
různých akcí a soutěží. Pravidelně 
jezdíme se studenty na Den otevře-
ných dveří, kde pro nás bývá připra-
ven výukový a motivační program 
„Lustiges Lernen“. Studenti se učí 
formou různých kvízů a soutěží, jsou 
motivování k učení se německému 
jazyku, je jim vysvětlován nejefek-
tivnější způsob  vštěpování slovní 
zásoby. Občas máme v rámci dopro-
vodného programu možnost navští-
vit Rakouskou knihovnu či divadelní 
představení v německém jazyce.

Projekt zertifikátových zkou-
šek nanečisto zorganizovali naši 
profesoři anglického a německého 
jazyka. Děkujeme jim za čas i za 
šanci snadněji získat mezinárod-
ně uznávaný jazykový certifikát.
Za studenty Gymnázia Bystřice n. P.: 

D. Chalupníková, L. Zivčáková

Očima pozorovatele nezatíženého 
ani přehnaným nacionalismem, ani 
Čechům tak blízkým podceňová-
ním sleduje české dějiny 20. století. 
Formami dialogů, bystré charakte-
ristiky, konfrontací činů osobností 
a objektivních událostí představuje 
českou historii poněkud zvláštně.  
S humorem, nadsázkou, s odzbro-
jující otevřeností. Pro studenty 
znalé dějin příležitost nahlédnout 
mnohé nově, porovnat předváděné 
s vlastními vědomostmi. Pro mladší 
ročníky exkurz do dějin nás samot-

ných očima příslušníka blízkého 
slovanského národa.

Herecké výkony Lenky Janíkové, 
Alana Novotného i Lukáše Hejlíka 
nezklamaly. Vtipnými aktuálními 
glosami ukázali, že neuškodí vní-
mat sama sebe i historii jinak než 
jen smrtelně vážně. Reakce pub-
lika potvrzovaly porozumění tex-
tu a vnímání hlubších souvislostí  
i narážek.

Zdalipak někdo z diváků po 
zhlédnutí sáhne po samotné knize? 
I k tomu totiž vede Listování…

LibušeCísařová
Gymnázium Bystřice n.P.

Letošní frekventanti se vyznačo-
vali maximální pílí, vyhýbaly se jim 
zdravotní problémy, ani jediný den se 
nestalo, že by někdo z jakýchkoli dů-
vodů zůstal na chatě a neodešel „krá-
jet oblouky„ na svah.  Všichni si užili 
kvalitní sjíždění, včetně tří večerních 
dvouhodinovek na osvětlených sjez-
dovkách. Nalyžovali poctivé kilome-
try a na technice sjezdařů i snowboar-
distů to bylo znát !

Příjemným zpestřením byl ce-
lodenní výlet na Praděd, kde jsme 
se sklouzli v ledových běžeckých 
stopách kolem Ovčárny, Barborky  
a Švýcárny až na samotný vrchol nej-

vyšší moravské hory. Azurová oblo-
ha a slunečno, v této lokalitě docela 
vzácnost, umožňovaly neuvěřitelné 
rozhledy. Těm, kteří se tu ocitli  popr-
vé v životě, brala panoramata dech.

Večerní program oživily besedy 
se členem Horské služby Jeseníky a  
pracovníkem Rychlé záchranné služ-
by. Ačkoli  lyžařské závody poslední 
den ztížil déšť, byli jsme svědky so-
lidních výkonů a urputných soubojů.

Týdenní lyžařský kurz se vskut-
ku povedl. Věříme, že do početné 
rodiny vyznavačů jízdy na lyžích či  
sněžném prkně přibude sympatická 
skupina letošních absolventů  a že je 
budeme potkávat v nejen tuzemských 
terénech.

Libuše Císařová
Gymnázium Bystřice n.P.
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Žáci 6. ročníků naší školy zaví-
tali do pravěku a doslova si ošahali 
předměty z této doby. Navštívili 
jsme totiž 17. 2. 2011 Muzeum Bo-
huslava Martinů v Poličce, kde byla 
poutavě připravena dotyková vý-
stava „Šaty dělaj pračlověka“. Děti 
nejprve prošly pravěkou jeskyní, ve 
které nechyběly ani nástěnné fresky 
zvířat, ocitly se rázem ve velkém 
sále, jemuž vévodil mamut, poté si 
vyzkoušely rozdělávání ohně, vyvr-
távání kamene, mletí obilí atd. Kaž-
dý měl možnost zkusit si tkaní lá-
tek a obléct si hotové oděvy našich 
předků zejména z období Keltů. Na 
závěr si všichni prohlédli i středo-

Letošní rok lyžařům na naší škole příliš radosti nepřinesl. Sněhu sice na-
padlo dostatek, ale velké výkyvy teplot zařídily vzápětí jeho odtání. Jelikož 
naši lyžaři jsou rozděleni na dvě skupiny – sjezdovou a běžeckou, nemohla 
vyrazit skupina ani jedna. 

V odpoledních hodinách jsme se tedy dvakrát podívali a zajezdili v Kara-
síně. Letošní rok se k druhému stupni připojil i stupeň první. Na sjezdovce  
s námi řádili i tři  žáci  prvního stupně. 

Do dalšího roku nás tedy bude čekat LVK  8.  a 7. ročníku. Příslibem může 
být i rozšíření nabídky pro žáky o snowboardovou skupinu. Doufejme tedy, 
že zima příští rok nabídne trvalejší sněhovou přikrývku.

Martin Horák, učitel Tv  

zš nádražní v zimě

česko-slovenští pechovi v Horní bečvě

Divadelní role, kostýmy, kulisy, 
zkoušky, zapomenutý text - pojmy, 
které nám už delší dobu nedají spát. 
Termín divadelního představení Čes-
ko – slovenští Pechovi se blíží a my už 
s napětím a trochu i s obavami očeká-
váme generální zkoušku, která ukáže, 
nakolik jsme připraveni.

Jak už název napovídá, je naše 
představení česko-slovenské. Některé 

role obsadí žáci z Vranova nad Topľou 
a jiné žáci ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 
615. Sejdeme se koncem března na 
třídenním pobytu „na polovině cesty“ 
mezi našimi městy v Horní Bečvě, 
kde budeme zkoušet a tvořit bulletin  
k divadelnímu představení. 

Premiéra proběhne v Kulturním 
domě v Bystřici n. P. dne 8. června 
2011. Všichni jste srdečně zváni. 

Marie Homolková a Věra Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

šaty dělaj pračlověka
věké expozice. Chlapci dávali před-
nost brnění a střelbě, dívky zvolily 
raději ladný šat středověkých dam.

Dita Kabelková
ZŠ Bystřice n.P.,Nádražní 615

ku 2010/ 2011 naše školní družina 
pracovala na projektu „Zdravotnický 
týden“. Děti byly seznámeny s nejdů-
ležitějšími telefonními čísly pro případ 
ohrožení zdraví nebo úrazu, a to s čís-
ly policie, hasičů a záchranné služby. 
Děti se seznámily se základním vyba-
vením lékárničky, učily se obvazovat 
„zraněná“ místa na těle. Hovořili jsme 
o zdravotnických zařízeních.

Děti I. oddělení baví projekt „ Péče 
o chrup“, kdy si malí prvňáčci vždy 
po obědě ve školní družině správně 
čistí zoubky. Učí se o chrup pravidelně  
a šetrně pečovat.

Dlouhodobě připravovaný Maso-
pustní karneval, který proběhl na naší 
škole 4. března 2011, je vždy pro děti 

masopust na zš tGm
velikým zážitkem a radostí. Příprava 
kostýmů, masek, soutěží, vystoupení 
jsou pro děti zajímavou a poutavou 
činností. Žáci školní družiny vystou-
pili s ukázkami moderního tance, 
sestavou s kruhy, přednesli básně  
s tématikou masopustu. Na náš karne-
val přišli nejenom žáci naší školy, ale 
rovněž jejich malí sourozenci a naši 
budoucí prvňáčci. Děti se zúčastnily 
připravených soutěží, kde předved-
ly svoji fyzickou zdatnost, rychlost 
a pohotovost. Při tanci ukázaly svoji 
dovednost a radost z hudby a pohybu. 
Byli vyhodnoceni nejlepší tanečníci  
a nejnápaditější masky. 

Domů odcházely děti spokojené,  
s pocity pěkně prožitého karnevalové-
ho odpoledne.

Eva Sedláčková, ŠD ZŠ TGM

Také v letošním roce absolvovali 
žáci 2. – 4. tříd ZŠ TGM v rámci před-
mětu tělesná výchova plavecký výcvik 
v rozsahu 10 lekcí. 

Podle výkonnosti byli v každém 
ročníku rozděleni do dvou družstev. 
Druháci se zábavnou formou se-
znamovali s vodou, splývali a učili 
se základům plaveckých stylů. Žáci  
3. a 4. tříd se zdokonalovali v plavání. 
V průběhu výcviku nejen trénovali, 
ale také soutěžili, hráli hry, skákali 

na zš tGm žáci zase plavou. plavou, 
splývají, hrají si …

do vody a sjížděli po skluzavce. Ti 
nejlepší ze tříd dostali za své výkony 
diplomy, všichni po ukončení pla-
veckého výcviku obdrželi „mokrá“ 
vysvědčení. 

Plavecký výcvik byl pro žáky vel-
kým přínosem, nyní už mezi nimi není 
žádný neplavec. Žáci si uvědomili 
význam pohybu a otužování  pro své 
zdraví a současně mohli posoudit své 
výsledky a porovnávat je s ostatními.

Učitelky 1. st. ZŠ TGM

V lednu se žáci 5. ročníků zúčast-
nili dvou matematických soutěží –  
Pythagoriáda a Matematická olym-
piáda.

Školní a okresní kolo Pythagoriády 
proběhlo 5. 1. a 28. 1. 2011, soutěžící 
si prověřili logiku myšlení, matema-
tický úsudek, pečlivost práce, schop-
nost sebekontroly a pozorného čtení.

Ve středu 26. ledna se konalo 
okresní kolo matematické olympiá-

páťáci  zš tGm volají: „nebojte se soutěžit!“
dy. Do Žďáru nad Sázavou se sjelo 
sedmdesát úspěšných řešitelů škol-
ních kol. Naši školu zastupovalo šest 
žáků z 5.A a 5.B. Konkurence byla 
obrovská, mezi úspěšnými řešiteli 
se umístil Adam Šikula z 5.A, který 
obsadil krásné páté místo. K tomuto 
velkému úspěchu mu blahopřejeme  
a děkujeme za skvělou reprezentaci.

 A. Havelková
tř. učitelka

Děti ze Základní umělecké školy 
v Bystřici nad Pernštejnem úspěšně 
zakončily sérii okresních kol ná-
rodní soutěže ZUŠ, která byla pro 
školní rok 2010 – 2011 vypsána 
ve čtyřech hudebních oborech. Ve 
všech jsme měli zastoupení, byla 
to  soutěž smyčcová, akordeonová, 
klavírní a letos poprvé i kytarová. 
Ti nejlepší postupují z prvních míst 
do krajských kol v Jihlavě, Hum-
polci a Třebíči, někteří zůstali bez 
postupového místa, které jim unik-
lo třeba jen o čtvrt bodu, ostatní ob-
sadili velmi pěkné 2., 3. místo nebo 
čestné uznání.

Všichni se připravovali pečlivě, 
předvedli velmi pěkné muzikantské 
výkony, jejich vystoupení mnohdy 
trvalo až 15 minut náročné hry zpa-
měti.

Do krajského kola postupují Mi-
lan Vodák z klavírní třídy Michaely 

Hudebníci zuš postupují do krajských kol národní soutěže

Uhlířové, akordeonistky Simona 
Břenková a Pavlína Bukáčková ze 
třídy Milady Krásenské a ze soutě-
žících houslistů Šárka Blechová ze 
třídy Barbory Ryšánkové s klavír-

ním doprovodem Markéty Černé. 
Dětem i jejich učitelům blahopře-
jeme, budeme jim držet palečky  
i v dalších kolech soutěže.

Eva Bagarová

Školní družina při ZŠ T.G.M. prů-
běžně pracuje na rozmanitých projek-
tech stanovených Rámcovým vzdělá-
vacím programem ŠD a celoročním 
plánem. Vychováváme harmonicky 
rozvinutého člověka, probíhá výchova 
ke zdravému životnímu stylu.

Začátkem 2. pololetí školního ro- 
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probíhá již od školního roku 
2004/2005. Jeho cílem je prohloubit 
laické znalosti první pomoci u žáků  

Žáci se na masopust chystali s vel-
kým předstihem, neboť si museli klo-
bouky a masky vyrobit ve škole. Ty 
byly samozřejmě nejdůležitější, a pro-
to si na nich dali opravdu záležet. Kaž-
dá třída byla jiná, a dokud se nesešli  
v pátek 4. března na společném pro-
jektovém dnu – masopustním veselí 
– nikdo nevěděl, co mají jiní nachysta-
né. Protože přípravy byly dlouhodobé, 
děti se na masopust velmi těšily a od 
pátečního rána ve všech třídních ko-
lektivech panovala dobrá nálada. 

Ráno začínalo v duchu lidové tra-
dice – děti zhlédly unikátní záznam 
masopustní obchůzky z Vortové. Pak se 

Letošní 4. únor byl výjimečným 
dnem pro mnohé děti narozené mezi 
1. zářím 2004 a 31. srpnem 2005. To 
proto, že se konal zápis do první tří-
dy ZŠ TGM a předškoláčci přichá-
zeli do „velké“ školy nechat se zapsat 
do řad školáků. A že škola je místem 
docela příjemným, se spoustou zají-
mavých věcí, s usměvavými paními 
učitelkami, to zjistily děti hned při 
příchodu. Mile překvapeny byly  
i paní učitelky a  těší se na své bu-
doucí žáky, protože po zápisu už ví, 
že i děti se do školy těší, že jsou ši-
kovné a na školu dobře připravené.

Do 1. září zbývá ještě skoro půl 
roku, ale děti se se svými paními 
učitelkami setkají již zanedlouho – 
v dubnu a květnu na pravidelných 

projekt „první pomoc do škol“ na zš t. G. masaryka
8. tříd a rozvíjet jejich prevenci na úro-
veň praktického využití v této oblasti.

Znalost základů poskytování první 

„pasteLka“ volá budoucí prvňáčky zš tGm
odpoledních schůzkách v klubu 
předškoláčků „PASTELKA“. Naši 
milí prvňáčci, přejeme vám, aby 
vám vaše těšení na školu vydrželo 
a abyste si se vším, co vaše první 
školní krůčky přinesou, poradili tak 
dobře jako při únorovém zápisu.

Hana Nosková

pomoci je známkou vyspělosti kaž-
dého občana. Jednoduchým úkonům 
k záchraně lidského života je třeba se 
naučit ještě dříve, než k takové situaci 
dojde. Je pozdě nahlížet do příruček, 
když jde někomu o život.

Tento projekt organizuje  Krajský 
úřad kraje Vysočina a výukové progra-
my na naší škole zabezpečuje Zdravot-
nická záchranná služba kraje Vysočina, 
ČČK - oblastní spolek ve Žďáře nad 
Sázavou a Hasičský záchranný sbor.

Naše škola každoročně spolupra-
cuje s lektorem první pomoci panem 
Janem Martínkem, který má k dětem 
velmi pěkný vztah a dokáže jim své 
znalosti a zkušenosti předat zajíma-
vou a srozumitelnou formou. Žáci se 

zajímají o řešení konkrétních situací, 
s kterými by se mohli v běžném ži-
votě setkat. Také si mohou prakticky 
vyzkoušet poskytování první pomoci  
pod odborným vedením a dohledem 
pana Martínka, nebo pracovníků zdra-
votnické záchranné služby. Žáci se 
podrobně seznamují i se zásahovým 
vozidlem záchranné zdravotní služby 
a možnostmi hasičských vozů. Uvě-
domují si možná rizika při úrazech  
a nehodách v různých situacích. Podle 
jejich vyjádření jsou tyto akce pro ně 
velmi užitečné a potřebné.

Vedení ZŠ TGM děkuje za tento 
dlouhodobý projekt pro naše žáky 
všem výše uvedeným organizacím.

Libuše Zabilová

masopustní veselí ve škole

všechny maškary sešly, udělaly průvod 
v čele s kobylkou a za doprovodu hous-
lí a vozembouchu společně obcházely 
školu. Po celou dobu obchůzky zpívaly 
píseň „Už je toho masopustu namá-
le…“ a dělaly pořádný rachot. 

Během dopoledne si pak děti užily 
netradiční vyučování plněním úkolů, 
za které dostávaly pentličky na své klo-
bouky – kdo jich měl víc, byl na závěr 
krásněji ozdobenou maškarou. A proto-
že nikdo nezůstal bez pentličky, tak se 
veselí z naší školy nevytratilo. Přispěly 
k tomu i ochotné kuchařky, které se po-
staraly o sladký závěr celého dne, když 
nám k obědu připravily pravé koblihy.

-S.Š.-

u nás na vysočině se stále setkáváme s udržováním krásné lidové tradice 
masopustních obchůzek. ty jsou plné dobré nálady a různých maškar. 
masopustní rej každoročně připravují pro své žáky učitelky 1. stupně 
ze základní školy v Dolní rožínce. Letos měl podtitul „kloboukový“.

V neděli 20.února proběhl ve spo-
lupráci Domu dětí a mládeže a Kultur-
ního domu DĚTSKÝ KARNEVAL. 
Součástí zábavného odpoledne byly 
soutěže, dětská tombola, slosování 
masek, nafukovací balónky a vystou-
pení skupiny ŽABŠMENI. Mluveným 

DĚtskÝ karnevaL
slovem provázela Věra Ondráčková  
a hudbu si vzal na starost Miroslav 
Koudelka. Hlavním sponzorem odměn 
pro masky byly BAMBULE PART-
NER, hračky-papírnictví. 
Fotografie si můžete prohlédnout na 
www.ddmbystrice.webnode.cz
Do tomboly přispěly cenami tyto firmy: 
BAMBULE PARTNER, hračky – pa- 
pírnictví; Ateliér Libusě Buchtová; 
Cormen, s.r.o.; Wera Werk s.r.o.; Karel 
Krondráf; Sedlářovo pekařství Věch-
nov; Pekárna Koudelka Jaroslav; Dět-
ské zboží Jana Musilová; Rotter s.r.o.; 
Restaurace Club; Foto Šikula; VOŠ  
a SOŠ zemědělsko - technická Bystři- 
ce n. P.; Hana Dobiášová; Ramila s.r.o.

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem zahájilo letošní výstavní 
sezónu putovní expozicí Čokoláda slovenského Múzea obchodu v Bra-
tislavě, které letos hostuje na čtyřech místech v České republice. Před-
mětem jeho sbírkotvorné činnosti jsou veškeré exponáty týkající se staré 
obchodní činnosti, koloniálů a prvorepublikových cukráren, připravuje 
také rekonstrukci starého pivovaru. 

Na výstavě Čokoláda se Múzeum obchodu v Bratislavě prezentuje pře-
vážně plechovými obaly na čokoládu a kakao, historickými reklamami  
a stroji k výrobě cukrovinek. Mapuje dějiny čokolády Stollwerk a dal-
ších značek z první poloviny 20. století. Počet vystavených sbírkových 
předmětů dosahuje 100 kusů, zbylou část expozice představují předměty 
z Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem, jako například plechové 
formičky, mlýnky na kávu či formy na bábovky. Doprovodné texty jsou 
ve slovenštině.

Výstava byla zahájena vernisáží dne 1. března v 17 hodin, která byla 
spojena s ochutnávkou horké domácí čokolády a s prezentací výrobků 
místních firem z oblasti kavárenství a cukrářství, a potrvá do konce mě-
síce dubna. Návštěvní doba expozice ve výstavní síni městského muzea 
je od úterý do pátku 8.00–11.30 a 12.30–16.00. 

Na nedělní odpoledne 8. května připravuje muzeum zahájení retrový-
stavy s pracovním názvem Návraty do minulosti. Muzea v ČR totiž dis-
ponují velkým množstvím hmotných dokladů běžného života v nedávné 
minulosti, které zůstávají dosud nedoceněny. Akce by chtěla navázat na 
kampaň Asociace muzeí a galerií s názvem Muzea a ideologie, která pro-
bíhá v tomto roce. Součástí programu bude uvedení výstavy, hudební 
pásmo Lenky Macháčkové a jejího sboru složené z dobových písní a 
přehlídka vozového parku pana Františka Proseckého. 

V měsíci květnu bude v prostorách půdní galerie také zahájena již tradiční 
výstava prací studentů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. 

Srdečně zveme všechny milovníky kultury z našeho bystrého města.
- MČ-

pozvánka Do muzea
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KULTURA

Maminka pro dítě už nebude nablízku 24 hodin, ke slovu přijde jiný režim, 
neznámé prostředí, učitelky. Každé dítě se nepřizpůsobí této změně stejně. Ně-
které děti se rychle spřátelí s novým prostředím, učitelkami, najdou si kama-
rády. Jiné jsou smutné, pláčou, málo jedí, jsou brzy unavené a snáze onemoc-
ní. Důležitou roli hraje také věk dítěte, dosažená úroveň socializace, znalosti  
a dovednosti. Avšak každé prožívá vstup do MŠ silně emociálně a prodělává 
adaptační období. Rodiče by si proto měli být jisti, že pobyt ve školce dítě 
zvládne.

Dítě by mělo jít do školky se základními návyky a dovednostmi. Proto veďte 
dítě k samostatnosti. Zadávejte mu drobné úkoly - může něco přinést, odnést, 
uklízet po sobě hračky, talíře po jídle. Zaveďte pravidelný režim a vyvarujte se 
spěchu. Dodržte, co jste dítěti slíbili a to samé vyžadujte od něj.

Rodiče by se neměli bát nechávat dítě samotné, nejprve s prarodiči, pak 
třeba s kamarádkou a jejími dětmi. Odchody a návraty pomohou dítěti najít 
jistotu, že se vždy vrátíte. Podporujte ho, aby se do školky těšilo. Dítěti také 
nepomůže, pokud bude školku vnímat jako trest, proto se vyhněte negativním 
popisům „ tam tě naučí poslouchat“ apod. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho 
případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to 
určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte.

 Před nástupem do školky by už dítě mělo umět : 
- vydržet sedět u jídla 
- samostatně jíst a pít
- poznat si svou značku, kterou je označeno místo pro uložení věcí 
- poznat si svoje oblečení a obuv 
- bezpečně chodit po schodech 
- obléknout se a svléknout se 
- obout a zout (s pomocí paní učitelky) 
- používat záchod (dítě musí být bez plenek) 
- umýt si ruce, utřít se do ručníku, vysmrkat se 
- uklidit po sobě hračky a pracovní nástroje 
- vyjádřit své potřeby a přání. 
Rodiče by si měli uvědomit, že předškolní zařízení je tu proto, aby se děti 

naučily žít v kolektivu a rozvíjely své dovednosti a schopnosti.
Náš cíl je společný – výchova a vzdělávání zdravého a spokojeného dítěte.

 Vlasta Moncmanová, ředitelka školy

Ředitelství Mateřské školy Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkové organizace
vás zve na

zÁPIS DĚTí Do MATEŘSKÝCH ŠKol
pro školní rok 2011/12

MŠ PoHÁDKA – Nádražní 421 ( Sídliště I )
MŠ čTYŘlíSTEK – okružní 753 ( Sídliště II )
MŠ KoRÁlKY – A. Štourače 516 ( Voldán)

ve středu 20. dubna od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Rodiče při  zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte, budou 
mít možnost prohlédnou si MŠ,  obdrží informační leták, ve kterém se 

dozvědí další důležité údaje o MŠ.
K zápisu se mohou dostavit děti, které dovrší věku 3 let do ledna 2012.

zÁPIS DĚTí Do MATEŘSKÝCH ŠKol

Jak usnadnit dítěti vstup do mš
vstup do školky znamená zásadní předěl v dětském životě a pro dítě je 
mnohem náročnější než nástup do školy. Je to přece jen první samostat-
né vykročení do opravdového života.

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P. pořádá

všeumĚL 
sobotní odpoledne s tvořivou činností pro děti a dospělé

v sobotu 16. 4. 2011
ve 14:00 hodin na DDm

přijďte si vyrobit Velikonoční dekoraci
Cena za materiál: 50,- Kč

Těšíme se na vás na Domečku!

Od ledna tohoto roku je v Bystři-
ci nad Pernštejnem k dispozici nová 
služba pro rodiny s dětmi, kterou po-
skytuje nestátní nezisková organizace 
Sdružení Nové Město na Moravě,  
o.s. Služba, s oficiálním názvem  ,,So-
ciálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi“ (SAS) nabízí podporu těm 
rodinám, které se ocitly v nepříznivé 
sociální situaci.  Touto situací může 
být například nezaměstnanost, nedo-
statečný příjem, potíže s výchovou 
dětí, problémy způsobené etnickou 
nebo kulturní odlišností a jiné situa-
ce, které ohrožují zdravý vývoj dětí. 
SAS nabízí pomoc s doučováním 
dětí, pomoc při řešení konfliktů, po-
moc s hledáním zaměstnání, pomoc 
při vyřizování záležitostí na úřadech, 
pomoc při hospodaření s financemi, 
atd. Vždy záleží na potřebě a přání 
konkrétní rodiny. Tyto nabízené čin-





PODPORA  RODINÁM  

Od ledna tohoto roku je v Bystici nad Pernštejnem k dispozici nová služba pro rodiny 
s dtmi, kterou poskytuje nestátní nezisková organizace Sdružení Nové Msto na Morav, o.s. 
Služba, s oficiálním názvem  ,,Sociáln aktivizaní služby pro rodiny s dtmi“ (SAS) nabízí 
podporu tm rodinám, které se ocitly v nepíznivé sociální situaci.  Touto situací mže být 
napíklad nezamstnanost, nedostatený píjem, potíže s výchovou dtí, problémy zpsobené 
etnickou nebo kulturní odlišností a jiné situace, které ohrožují zdravý vývoj dtí. SAS nabízí 
pomoc s douováním dtí, pomoc pi ešení konflikt, pomoc s hledáním zamstnání, pomoc 
pi vyizování záležitostí na úadech, pomoc pi hospodaení s financemi, atd. Vždy záleží na 
poteb a pání konkrétní rodiny. Tyto nabízené innosti je možné využít bu v kancelái 
sdružení, anebo pímo v domácnosti. Výhodou a souasn zásadou poskytované služby je 
anonymita, individuální pístup, respekt a v neposlední ad bezplatnost. 

Sdružení spolupracuje s Mstským úadem v Bystici n P. a dalšími organizacemi. 

Obrátit se na SAS je možné bu telefonicky (tel.: 566 688 227,  mob: 739957 800), pes e-mail 
(sas@sdruzeninovemesto.cz) anebo osobn v kancelái sdružení, která se nachází na poliklinice 
ve druhém pate ( ve  stedu od 9 do 11 hodin). 

                                                                            Mgr. David Vykydal, vedoucí služby 



Založení se datuje na 28. leden 1941, kdy se v hostinci „U Ptáčků“ 
konala ustavující schůze za účasti deseti členů. Prvním předsedou se 
stal p. František Schmöger, jednatelem p. Antonín Ptáček a hospodářem 
p. Jaroslav Suchý. Revír na říčce Bystřici byl zpočátku od mostu v Do-
manínku po Hrdou Ves. Od roku 1958 je prodloužen až ke Skalskému 
rybníku. V roce 1961 je v organizaci 57 členů. 27.1. 1962 se pořádá 
I. rybářský ples, kdy každý člen daroval 10 korun na opatření bufetu. 
V 60. letech byl též prováděn odchyt raků na export (např. 1961 byly 
dodány 3 bedny). V roce 1970 byl získán jako revír Skalský rybník. 
Od roku1972 začíná obnova rybníku Domanínského , za pět let je už 
napuštěn a za další dva se začínají chytat ryby. V současnosti máme 
440 členů. Tímto patříme mezi největší zájmové organizace v našem 
městě.Téměř pětina našich rybářů je v kategorii dětí a mládeže, takže  
o budoucnost je snad postaráno.A každý rok  je pro nové zájemce připra-
ven kroužek, který funguje při DDM a vede jej obětavě paní Jarošová.  
V loňském roce byl odbahněn Domanínský rybník a letos probíhá opra-
va rybníku Skalského. Na těchto akcích bylo provedeno našimi členy 
mnoho záslužné práce. Musím však vyzdvihnout jedno jméno, a to na-
šeho jednatele pana Karla Humplíka, kterému patří velké poděkování.

Závěrem zbývá popřát našim členům krásné úlovky a i ostatním 
mnoho štěstí a zdraví. S pozdravem Petrův zdar. Petr Houdek

poDpora  roDinám 
nosti je možné využít buď v kanceláři 
sdružení, anebo přímo v domácnosti. 
Výhodou a současně zásadou posky-
tované služby je anonymita, individu-
ální přístup, respekt a v neposlední 
řadě bezplatnost.

Sdružení spolupracuje s Městským 
úřadem v Bystřici n P. a dalšími orga-
nizacemi.

Obrátit se na SAS je možné buď 
telefonicky (tel.: 566 688 227,  mob: 
739957 800), přes e-mail (sas@sdru-
zeninovemesto.cz) anebo osobně  
v kanceláři sdružení, která se nachází 
na poliklinice ve druhém patře ( ve  
středu od 9 do 11 hodin).

David Vykydal, vedoucí služby

70. Let rybářskÉHo spoLku 
v bystřici nad pernštejnem

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 pra-
covní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb) 
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)

NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRazOvá NemOcNice – PONávka 6, BudOva kOliště 4, 

tel.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

březen 
26.3. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár n. S., 566 536 712
27.3. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
Duben
  2.4.  MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 127
  3.4.  MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 127
  9.4.  MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
10.4.  MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 552 444
16.4.  MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdrav. středisko, 566 522 218
17.4.  MUDr. Michaela Kulková, Strážek 80, 566 567 332
23.4.  MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, N. Město n. M., 566 542 615
24.4.  MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdrav. středisko, 566 543 287
25.4. pondělí  MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 566 562 619
30.4.  MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 566 627 298

zubní pohotovost březen - duben 2011
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městská knihovna informuje

pro jarní dny nabízíme našim čtenářům tento malý výběr z no-
vých knih, zaevidovaných v průběhu měsíce února. 

knihy pro dospělé:
Březinová Taťána  Návrat zmizelého letce
Carron Cathy  Čepice a kloboučky pro každou náladu
Cézar Jan   Na cestě po České republice
Dvořák Otomar  Největší české záhady
Erben Václav  Vražda ve společnosti Consus
Guerdan René  Marie Stuartovna
Hodge Susie  Velikáni umění
Howarth David  Každý umírá sám
Johnson Paul  Ježíš
Ládek Josef  Encyklopedie komiksu v Československu 
1945-1989
Nosková Věra  Chraňme muže
Pawlowská Halina  Proč jsem se neoběsila
Picat Marie-Laure  Než odejdu navždy—
Rolečková Eva  Já, kníže Soběslav
Styron William  Sophiina volba
Šuman-Hreblay Marián Encyklopedie českých traktorů
Vavřincová Fan  Taková normální rodinka se vrací!
Whitton Hana  Levendulová princezna

knihy pro mládež:
Lasky Kathryn  Legenda o sovích strážcích
London Jack  Bílý tesák
Müller Karin  Detektivní kancelář Podkova. Případ   
   Caruso
Petiška Eduard  Čtení o hradech, zámcích a městech

Kontakty na naši knihovnu
tel.: 566 552 376,   mobil: 723 521 892, 

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

Dvořákovo largo z Novosvětské zakončilo loučení s panem Miro-
slavem Žákem (1929 – 2011) z Dolní Rozsíčky. Vášnivý filatelista 
a vlastivědný badatel občas nějakou drobnost publikoval, ale přede-
vším osobně propagoval svůj rodný kraj a jeho zajímavosti. Třeba 
rozsíčského rodáka dr. Žilku a další osobnosti i památky, usiloval  
o ochranu tisu ve svém bydlišti, hledal kámen z památné bitvy s pol-
skými kozáky atd. O vše se zajímal i v době svého pobytu v Domově 
důchodců na Mitrově. Občas jsem jej tam navštěvoval a pan Žák měl 
vždy připravená témata, která chtěl probrat, sledoval pečlivě regio-
nální literaturu a poznatky získával i z měsíčníku Bystřicko. V po-
slední době jsme se třeba snažili ověřit údajnou účast Karla Havlíčka 
Borovského na táboru lidu na Podmitrově v květnu 1848. Skvělý 
člověk Miroslav Žák prostě nezahálel do poslední chvilky. Zemřel 
22. 2. 2011 a o čtyři dny později jsme se s ním rozloučili v bystřické 
obřadní síni. Budeme vzpomínat! 

Hynek Jurman

za  mirosLavem  žákem

pozoruHoDná kniHa o bystřiCi
Těsně před Vánocemi vyšla zají-

mavá kniha v reprezentativní úpravě 
pod názvem „na bystré vodě – bys-
třice nad pernštejnem“. Knihu na-
psal Hynek Jurman, vydalo ji Město 
Bystřice nad Pernštejnem a pozorní 
čtenáři o ní věděli dávno předtím, 
než ji autor stačil vůbec připravit. 

Kniha obsahuje 268 stran textu  
a černobílých i barevných fotografií 
a pohlednic. Autorkou obálky i gra-
fického provedení je Janka Souko-
pová, Jurmanova kolegyně z bystřic-
kého infocentra. Protože předmluvu 
napsal starosta Karel Pačiska a vět-
šinu korektur provedli též pracovníci 
a spolupracovníci města, lze říci, že 
celou knihu si vytvořili v rekordním 
čase Bystřičtí sami, pouze vlastní 
tisk byl realizován jinde.

Kniha je rozčleněna do 11 ka-
pitol, z nichž první tři (po stopách 
historie, bystřické cechy, řemesla  
a spolkový život i život ve měs-
tě) se zaobírají starší historií města. 
Přitom jen málokteré jiné město má 
tolik zašmodrchanou nejstarší minu-
lost jako právě Bystřice nad Pernštej-
nem. Vždyť osm nejstarších zpráv  
o Bystřici a blízkém hradu Zubštejnu 
bylo označeno odborníky za falza a 
jenom jedno z nich vzniklo krátce po 
počátku kolonizace, ostatní mají být 
novodobými padělky. V uvedených 
nejstarších kapitolách patří k nejza-
jímavějším pasážím ty o zříceninách 
blízkých hradů, o hrdelním právu 
v Bystřici, o zdejších zajímavých 
spolcích, o dřívějších i současných 
hospodách a také o velkých požá-
rech a jiných katastrofách.

Další tři kapitoly (přišly nové 
časy, bystřice v letech 1945-1989 
a časy se mění...) jsou věnová-
ny převážně událostem 20. století  
a jsou dovedeny až doslova dodneš-
ka. Pokud se většinou autoři bojí do-
vést knihu až po současnost, Hynek 
Jurman stačil naopak zaznamenat 
ještě údaje z konce října 2010.

Sedmá kapitola knihy je věnová-
na tělovýchově, sportu a kulturnímu 
životu ve městě. Následuje kapitola 
o bystřických historických památ-

kách (od farního kostela a osudu 
nádherných zvonů přes architekto-
nické skvosty a výjimečné sochy až 
po drobné plastiky) a pak kapitola 
věnovaná zdejším rodákům a osob-
nostem. Drobných medailonků je 
zde přes 60 a je až s podivem, kam  
to mnozí Bystřičané dotáhli. 

Kdo se může pochlubit, že ro-
dák z jeho města byl nejpřednějším 
překladatelem Kralické bible? Že 
další rodák byl prvním moravským 
zemským archivářem a historiogra-
fem? A kdeže se narodil první pro-
jektant brněnské ZOO, který navíc 
realizoval stavby vily Tugendhat, 
hotelu Avion či Paláce Morava?  
A kde jeden z našich nejlepších 
akvarelistů? Ano, v Bystřici! Kdo 
projektoval pražské železniční ná-
draží a byl dlouholetým předsedou 
Klubu za starou Prahu? Kdo založil 
slávu lázní Luhačovice a zasloužil 
se o pražskou premiéru Její pastor-
kyně? A odkud byl podnikatel, jenž 
zavedl výrobu jogurtu v Itáli? Která 
malířka získala stříbrnou medaili 
za návrh olympijských známek?  
A kdo že to založil český sociální 
román? Ano, ano, samí Bystřičané! 
A to se ještě zdejší hudební skladatel 
stal i prorektorem brněnské JAMU!  
A zdejší učitel zavedl v učebnicích 
nulu jako číslo! A zdejší podnika-
tel vynalezl síťovou tašku! Dnes je 
právě bystřický hudebník ředitelem 
kůru u sv. Víta v Praze a jeho kolega 
figuruje v Guinessově knize rekor-
dů, neboť dokáže zahrát zpaměti 
3 500 skladeb! Jeden spisovatel zde 
začal psát Malého Bobše a malířů  
i literátů se zde urodilo tolik, že je-
jich výčtem nebudeme unavovat. 
Jsou ctěni kritikou i širokou veřej-
ností, vycházejí jim knihy, obrazy 
mají i v Národní galerii.  

Ano, vesměs jde o rodáky a osob-
nosti z Bystřicka. Jsou jimi Izaiáš 
Cibulka, Antonín Boček, Otto Eis-
ler, Václav Jícha, Eduard Schwar-
zer, František Veselý, Karel Veselý, 
Milada Čermáková, Gustav Pfleger 
Moravský, Miloslav Ištvan, Jan Ko-
zák, Vavřín Krčil, Josef Kšica ml., 

Radim Linhart, Josef Věromír Pleva, 
Jiří Štourač...

Desátá kapitola je věnována  de-
seti městským částem a v každé 
z těchto vesniček se také událo lec-
cos zajímavého. Pokud celé knize 
nejde upřít neobyčejnou čtivost, tak 
nejvíce to platí o závěrečné kapitole 
příběhy našeho města. Je zde tře-
ba připomenuto tradované prokletí 
Bystřice, mnohé tragické příběhy 
včetně vražd úředních osob, ale  
i některé veselé kousky a anekdoty. 
Zaujme určitě případ Viktora Halvy, 
který přežil ztroskotání Titaniku, 
ale zrovna tak odhodlání kronikáře 
z Lesoňovic, který si navzdory ko-
munistické ohlávce psal obecní kro-
niku stále po svém a popravdě. Do-
zvíme se podrobnosti o Masarykově 
návštěvě města i o tom, jak Bystřici 
našel Václav Klaus. Také o problé-
mech s čestným občanstvím města, 
o sedmi divech Bystřicka a úplně na 
závěr knihy zjistíme, „že všechno už 
tu bylo“.

Fotografie představí čtenáři nej-
starší listiny z archivů, ale i záběry 
z bohatých muzejních expozic, řadu 
dobových pohlednic, záběry z udá-
lostí posledních let. Zapůsobí určitě 
jednoduchá, ale výstižná fotografie 
„Srpnové stíny v Bystřici“.

Závěrečná barevná příloha pozve 
čtenáře na malou procházku Bys-
třicí. Začnete u povyšovací listiny 

Rudolfa II. z roku 1580 a situačního 
plánu z roku 1841 a přes řadu histo-
rických pohlednic a některé památ-
ky se dostanete až k dnešní podobě 
náměstí, ke koupališti, novému atle-
tickému stadionu, k vyspravenému 
Zubštejnu a krásným dívkám, které 
prezentují sedm divů Bystřicka.

Kniha byla zatím k dostání pouze 
v Bystřici nad Pernštejnem, v in-
formačním centru a v knihkupectví 
paní Vávrové. A protože jde pořádně 
na odbyt, objevuje se právě nyní jen 
omezený počet kusů v prodeji v dal-
ších infocentrech regionu. Určitě 
si ji nenechte ujít! Autor o ní bude 
přednášet pro členy MGS ve Velkém 
Meziříčí 29. dubna 2011.

Radek Vojta
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Posluchači, kteří zaplnili 5. března přísálí kulturního domu ve Štěpánově, 
potleskem ocenili pořad komponovaný z balad Francoise Villona a z písni-
ček z 15. – 17. století. Recitovali barbora kunčíková a Hynek Jurman, 
zpíval komorní sbor „alter ego“ Lenky macháčkové z Bystřice n. P.

viLLon ve štĚpánovĚ

i písečné četlo dětem

Druhý březnový týden se v Písečném četlo nejenom dětem, ale široké veřej-
nosti a všem příznivcům literatury a neopakovatelných setkání se zajímavými 
lidmi. Letos přijal pozvání k návštěvě písecké školy a školky pan ing. Hynek 
Jurman, nejen pracovník bystřického Turistického informačního centra, ale 
člověk s mnoha aktivitami. Mezi nimi bezesporu vévodí psaní knih, ze kterých 
nám pan Jurman přečetl několik krásných a poutavých ukázek. Dalším čtená-
řem, který se usadil do křesla pro hosta, byla mvDr. marie Dobrovolná z Vě-
cova. Povídání o zvířátkách, jejich léčení a zajímavé zážitky paní veterinářky 
byly pro děti velmi zajímavé a poučné. Třetím hostem píseckého čtení byl ing. 
ivan buchta, pracovník bystřického úřadu. Výběr pohádky Jak si pejsek roz-
trhl kalhoty nebyl náhodný, ale přímo navázal na doprovodný program módní 
návrhářky Liby buchtové, majitelky Atelieru Liba. Paní Buchtová dětem při-
pravila zajímavé aktivity, při kterých si děti samy vyrobily jehelníčky na pa-
mátku. Děkujeme za neopakovatelné zážitky milým hostům a také za perfektní 
přípravu této náročné akce, za kterou vděčíme především učitelskému sboru 
ZŠ a MŠ Písečné. Za finanční podporu děkujeme  společnosti E.ON

Markéta Čechová

První březnová 
sobota byla v ce-
lém okolí ve zna-
mení masopust-
ních průvodů. Také 
ve Stříteži se sešly 

dvě desítky maškar, aby pokračovaly 
ve více jak stoleté tradici střítežských 
ostatků. Za krásného slunečného po-
časí obešel maškarní průvod všechna 
stavení ve Stříteži a na Nivech, aby 
svým zpěvem a tancem potěšil jejich 
obyvatele.

Odpoledne pokračovala veselice 
dětským karnevalem. Budova býva-

s t ř í t e ž s k é  o s t a t k y

ve škole ve štěpánově četli už počtvrté 
Vždy, když v únoru končí čtení  pro 

rodiče s dětmi, si říkáme – kéž by se 
nám příští rok vydařil tak, jako letošní. 
A v září už zase plánujeme, sháníme, 
telefonujeme… A pak čekáme. Čeká-
me, jestli přijedou pozvaní hosté, jestli 
přijde dostatek rodičů s dětmi. Letošní 
rok byl rekordní. A přinesl nám nema-
lou radost. Radost z těch, kteří četli, 
radost z těch, kteří poslouchali, radost 
z těch, kteří si pak začali chodit v da-
leko větším počtu půjčovat knížky do 
školní knihovny. Ale vše postupně.

Na začátku nového tisíciletí, kdy 
dětské zábavě kraluje odosobněný 
svět počítačů, internetu a televize, mu-
síme my všichni začít pracovat na zá-
chraně lidského prvku v komunikaci 
mezi rodiči a dětmi. Televize dítě neo-
bejme, nepřitulí, neodpoví na jeho do-
tazy. Každý z nás si určitě uvědomuje, 
že jde o moudrý a přirozený kontakt 
s dítětem, o neocenitelný vklad do ma-
lého člověka.Vyprávěním a čtením se 
rozšiřuje slovní zásoba, myšlenkové 
obzory, dítě postupně získává pozi-
tivní závislost na knize. Malá, denní, 
dvacetiminutová investice v podobě 
pravidelného čtení může pro dítě zna-
menat nesrovnatelný přínos.

A kdo u nás četl tentokrát? V pondělí 
14.2. přijal pozvání výborný moderátor a 
herec pan zdeněk podhůrský. Nejdříve 
četl známou knihu – Malý princ, potom 
ze  svých básniček – Všelicosy. Získal si 
nejen nás dospělé, ale i všechny děti. Be-
seda s panem Podhůrským pak zpříjem-
nila zbytek milého posezení a my všichni 
víme, že na něj budeme rádi vzpomínat.

V úterý jsme s napětím očekávali 
charismatického herce sašu rašilova. 

Přijel s téměř klukovským, ostýcha-
vým úsměvem a navodil svým čtením 
fantastickou atmosféru. Nejdříve četl 
z knihy Zdeňka Svěráka – Pan Buřtík 
a pan Špejlička, pak sáhl po knize od 
Markéty Baňkové – Straka v říši ent-
ropie. Vtipné fyzikální bajky dokázal 
tak úžasně číst, že jsme si všichni před-
stavovali zvídavou slípku, upoceného 
zajíce, vtipného sysla apod. Bylo to 
opravdu nádherné.

Ve středu četla naše osvědčená paní 
Lenka Cacková. Vybrala si knihu K.Z. 
Slabého - Bukukururuna. A tak, jako 
každý rok, tak i letos si dokázala pod-
manit naprosto všechny posluchače.

Ve čtvrtek zakončila naše čtení paní 
učitelka marie minaříková. Profe-
sionálním hlasem předčítala z knihy 
M.Hedbávného – Pověsti z Vysočiny 
a její přednes byl milou tečkou za čtyř-
denním čtením.

Milí čtenáři Bystřicka, čtyři čtecí 
dny utekly jako mávnutím proutku. 
Na konci akce tu byl spokojený výraz 
všech, kteří akci organizovali, že se vše 
vydařilo. Ale byl vidět i smutek, že akce 
končí a budeme zase rok čekat. Moc 
bychom si přáli, aby se příští rok také 
vydařil. Vždyť letos některé dny přišlo 
i víc jak 150 návštěvníků. Dovolte mi 
prosím ještě touto cestou poděkovat za 
finanční podporu od společnosti E.ON, 
Mikroregionu Bystřicko, OÚ Štěpánov 
nad Svratkou a Českého svazu žen 
Štěpánov n.S. Krásné čtení by se ale 
neuskutečnilo bez velkého pracovního 
nasazení všech, kteří se ho zúčastnili. 
Děkuji všem. Moc.

Za ZŠ a MŠ Štěpánov n. S.
Jana Romanová

lé školy se zcela zaplnila křepčícími 
dětmi v nejrůznějších převlecích.  
O tradičně skvělou kulisu se postarala 
hudební formace Sympatic. Samozřej-
mostí byla i bohatá dětská tombola.

Organizátoři z řad SDH Střítež dě-
kují všem návštěvníkům ostatků za 
projevenou  přízeň  a  uznání a těší 
se na setkání v příštím roce. V nepo-
slední řadě je třeba poděkovat všem 
laskavým dárcům cen a příspěvků do 
tomboly.

Hlavním partnerem „Střítežských 
ostatků“ je Skupina ČEZ.

R.Š.
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ZŠ a MŠ Rožná ve spolupráci  
s OÚ Rožná připravila na neděli 
20. února 2011 dětský maškarní 
ples. Skupina NETRATRDLO 
Lenky Cackové skvěle pobavila 
všechny přítomné svým progra-
mem s názvem Námořníci. Kro-
mě odměn z mnoha zajímavých 
soutěží si téměř všichni domů 
odnášeli také ceny z tomboly, do 
níž přispělo mnoho sponzorů. 
Tím nejšťastnějším však byl Josef 
Chytrý, který díky své slosovatel-
né vstupence získal vynikající dort 
z cukrárny paní Kašové. Radost a 
úsměvy na tvářích dětí pak byly 
nejhezčí odměnou pro všechny, 
kteří se na uspořádání této  akce podíleli.                        ZŠ a MŠ Rožná

Dětský karneval

plaváčci z písečného
Nejen v písecké škole, ale i ve 

školce jsou milovníci vody. 18 pla-
váčků s nadšením přivítalo možnost 
zúčastnit se plaveckých kurzů, které 
absolvují od března až do května v 
10 lekcích. Hned v prvních minutách 
se ukázalo, kdo už plavat umí a kdo 
se tomuto umění bude muset v kurzu 
naučit. Plavci - delfíni - se rekrutovali 
převážně z řad školáků a školkové děti 
skončily ve skupince začátečníků - ža-
biček. Plavecké instruktorky měly vše 

pečlivě nachystáno – od rozličných 
plaveckých pomůcek až po skluzavku, 
která byla příjemným zpestřením vod-
ních radovánek a zároveň vyvrcho-
lením 1,5 hodinové lekce. Všechny 
děti byly nadšené a už se těší na další 
báječné hodiny plavání. Poděkování 
patří nejenom zkušeným lektorkám, 
ale i všem učitelkám, které se vzorně 
starají o děti, jejich bezpečnost a ce-
lou organizaci plaveckých „výletů“ do 
bystřické sportovní haly.

Do školy se  zvířátky
Někdy škola, zejména o pře-

stávkách, připomíná zoologic-
kou zahradu. Zní v ní dusot ko-
pyt divokých koní, křik papoušků  
a opic, probíhají zde souboje... 
Ale ve čtvrtek 10. února se naše 
škola stala opravdovou zoolo-
gickou zahradou, kde se žáci  
4. a 5. tříd proměnili na exo-
tická zvířata, aby svými úkoly 
nenápadně a zábavně prověřili 
dovednosti a znalosti budoucích 
prvňáčků. Hned u vchodu se 
prodávaly vstupenky, na nichž 
postupem času přibývala spous-
ta razítek. A tak děti počítaly  
s chytrou opičkou, chameleón 
je vyzkoušel z barev, stará želva 
měla popletené pohádky, slonovi 
někdo poničil nápisy na klecích, 
papoušek znal spoustu jazyko-
lamů a žirafy měly mnoho pro-
blémů se svými obrázky. Bylo 
toho dost, s čím naše zvířátka 
potřebovala pomoci. Ale všich-
ni nakonec vše výborně zvládli 
a domů si odnášeli zaslouženou 
odměnu. Velikou pochvalu si 
samozřejmě zasloužili i všichni 
účinkující za vytvoření příjemné 

atmosféry zápisu do 1. ročníku, 
který proběhl na velikou jednič-
ku s hvězdičkou.

MŠ a ZŠ Rožná

Hokejová sezóna 2010/2011 zna-
menala pro Písečné už druhou účast 
v tzv. Vesnické hokejové lize. Cel-
kem mezi sebou soupeřilo 20 týmů 
z celého žďárského okresu a zápasy 
se odehrávaly na ledě zimního stadi-
onu ve Žďáře nad Sázavou. Po ne 
zcela vydařené loňské sezóně, kdy 
naše mužstvo zaplatilo klasickou 
nováčkovskou daň a skončilo na 
konečném 13. místě, se letos naši 
chlapci probojovali až do úplného 

finále, kde své síly poměřilo s muž-
stvem Bohdalce. V sobotu 5. břez-
na se odehrál první finálový zápas, 
který skončil pro Písečné bohužel 
prohrou 3:5, odveta se odehrála o 
týden později 12. března. Tento den 
si budou hokejisté i fanoušci Pí-
sečného dlouho pamatovat. Ačko-
liv vyhráli 2:1, přesto jim vysněná 
výhra utekla o pověstný vlásek a 
celkově skončili na 2. místě. Hoši 
děkujeme!

Hokejové finále

třikrát ze zvoLe
Dětský karneval ve zvoli
V polovině února se dětem splnily jejich sny. Staly se z nich princezny, 

princové, kovbojové, ale našly se i mumie, kominík či různé čarodějnice. 
Společně se svými rodiči a kamarády si zasoutěžily na Dětském karnevalu ve 
Zvoli. Každý si mohl na  památku odnést nafukovací tvarovací zvířátko, ale 
určitě všem udělala radost bohatá tombola a tajemná štěstíčka. Supertombola 
pak byla vyvrcholemím odpoledne. Mezi boby, panenkami a autíčky byly  
i sladké dorty. Tak co, přijde příště i vy?

recitace ve zvoli

Na chrpový květ
motýlek si sed,
houpy – houpy, už se houpá,
už se houpá – k nebi stoupá,

zlobí se už květ:
„Přestaň dovádět,
přestaň, nebo Motýlkovým
zítra na tebe to povím.“

(Jan Čarek : rozpustilý motýlek)

Tak podobné a ještě další krásné verše nám přednesly děti při školním kole v 
recitační soutěži. Ti, kteří zvítězili, se zúčastnili okrskového kola v Bystřici nad 
Pernštejnem, kde si mohli své umění porovnat s velkou konkurencí dobrých 
recitátorů z ostatních škol. Třetí místo, které získala Sára Uskobová, je velkou 
poctou všem a poděkováním učitelům a rodičům při přípravě dobré recitace. 

vzpomínka na zápis do 1. ročníku
Ferda Mravenec společně s Beruškou provedli budoucí žáčky “ svým mra-

veništěm “, ukázali jim všechna zákoutí a svá tájná místa. Společně spočítali 
zásoby, které jim ještě po zimě zbyly, zjistili jejich barvu, malým kukličkám 
řekli pohádky a namalovali obrázky. Nakonec Beruška prohlásila, že jsou 
schopni se stát novými platnými členy mraveniště. Tak hodně sil do nového 
mravenčího roku a užije si krásné léto.

                                       za ZŠ Zvole a MŠ Olešinky
                                                                    Helena Vítová
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Pátek 1. dubna – malý sál KD – 18.00 
hodin   
Pořádá: ZUŠ a SONK
konCert absoLventů 
smyčCovÉ tříDy Lenky 
maCHáčkovÉ
Účinkují: Lucie Slámová a Klára 
Kadlíčková – absolventský výkon 
housle
Orchestr Něhoslava Kyjovského a dal- 
ší žáci
Program: O. Rieding, J. Haydn, V. 
Monti atd.
Vstupné: dobrovolné

Úterý 5. dubna – velký sál KD – 8.30 
a 10.00 hodin
DĚtskÉ DivaDeLní přeD-
stavení
Hurá, Jaro Je taDy ! aneb 
veLikonoCe Jsou za Dveřmi 

Hraje: Divadlo Andromeda, Praha
Andrea Sousedíková a J. Dodo Slá-
vik
Zábavný pořad pro děti, ve kterém 
se dozví, jaké zvyky dodržovali lidé  
o nedělích mezi masopustem a Veli-
konocemi, např. neděle pražná, smrt-
ná, květná, velikonoční ... V pořadu je 
samozřejmě hodně písniček a nebude 
chybět ani velikonoční soutěž.
Určeno: dětem MŠ a I. st. ZŠ
Doba trvání: cca 50 min.
Vstupné: MŠ, ZŠ 35 Kč, veřejnost 40 Kč

Čtvrtek 7. dubna – malý sál KD – 
19.30 hodin
konCert kpH

LomniCkÝ sbor DisHar-
moniCkÝCH amatÉrů
Vokálně instrumentální soubor, se-
skupení nebo sbor, inklinující k jaz-
zu, moderní hudbě, nezříká se ani 
klasiky. Od roku 2005 je soubor čle-
nem Unie českých pěveckých sborů. 
Na celostátní přehlídce pěveckých 
sborů v Olomouci získal v roce 2008 
stříbrné pásmo. V současné době vy-
stupuje 9 zpěvaček a 4 zpěváci.
Soubor vystoupí s komponovaným 
pořadem zhudebněných básní Josefa 
Kainara.
Generální partner koncertů KPH – 
Rathgeber k.s.
Vstupné:120 a 70 Kč          
Platí permanentky KPH                  
Předprodej: kulturní dům

Sobota 9. dubna – velký sál KD – 
8.30 hodin                         
Pořádá: Dance Style Bystřice n.P.
taneční soutĚž
bystřiCkÝ kostitřas
I. ročník nepostupové taneční soutěže 
amatérských tanečních skupin, studií, 
týmů škol, DDM, atd.
Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 40 Kč 
   
Čtvrtek 14. dubna – velký sál KD 
– 9.00 hodin   
Pořádá: ZUŠ
vÝCHovnÝ konCert zuš
- literárně dramatické pásmo
- představení hudebních nástrojů, ko-
morní hry a hudebních souborů
Určeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

proGram kuLturníHo Domu Duben 2011
Sobota 16. dubna – velký sál KD – 
19.00 hodin
muzikáL
my fair LaDy
Podle hry Georga Bernarda Shawa
Hraje: Divadelní spolek Vlastenecká 
omladina z Vídně
Hlavních rolích: Eliza Doolittlová - 
Kateřina Andrejsová
Profesor Henry Higgins - Zbyněk 
Háder j.h.
Režie: Viktor Vaďura  
Vstupné: 120 Kč   
Předprodej: knihkupectví

Středa 20. dubna - velký sál KD – 
10.00 hodin
kino  
animovanÉ pásmo poHá-
Dek
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč

Neděle 24. dubna – malý sál KD – 
20.00 hodin
veLikonoční taneční ve-
čer při svíčkáCH
Reprodukovaná hudba od 70. let až 
po současnost včetně hudby na přání 
pro všechny věkové kategorie
Velký výběr vín – míchané nápoje – 
půlnoční losování vstupenek o ceny
Uvádí: M. Koudelka
Vstupné: 80 Kč   
Předprodej: kulturní dům

Sobota 30. dubna – sraz na náměstí, 
hlavní program u koupaliště

čaroDĚJniCe
Po roce se opět sejdeme za jakéhoko-
li počasí u ohně za koupalištěm.
Sraz všech čarodějnic, čarodějníků, 
ale i ostatních se koná na náměstí 
před městskou tržnicí ve 20.00 ho-
din. Zde dostanou všichni, kteří patří 
mezi čarodějnice a budou tak vypa-
dat, sladkou odměnu a budou zařaze-
ni do slosování o hodnotné ceny.
Odchod bude za doprovodu dechové 
hudby p. Slezáka ke konečné všech 
čarodějnic – k ohni u koupaliště.  Za-
pálení ohně cca ve 20.30 hodin. Pro 
děti malý oheň na opékání, špekáčky 
s sebou.
Pro dobrou náladu hraje populární 
country skupina PUNC, bohaté ob-
čerstvení, soutěže a OHŇOSTROJ 
… samozřejmě bude !!!
Poděkování za spolupráci: DDM,   
Sbor dobrovolných hasičů

v květnu připravujeme: 
Zpívám, zpíváš, zpíváme
34. Ochutnávka vín
Koncert Lucie Bílé
Změna programu vyhrazena !   
   
Prodej vstupenek: 
Kulturní dům, Luční 764, tel. i fax 566 
552 626, e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 16.00 
– 18.00 /pokladna/

knihkupectví, 
masarykovo nám. 12, tel. 566 552 582
po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00, 
so: 8.00 – 11.00

8) pivonice
Předseda: Dalibor Toman – 602 537 257
Členové: Michal Dvořák, Jaroslav Koval
9) rovné
Předseda: Stanislav Šandera – 725 103 458
Členové: Adolf Ambrož, Jindřich Houdek, Marta 
Rumlerová, Marie Měcháčková
10) vítochov
Předseda: Eliška Klusáková – 776 277 102 
Členové: Vlastimil Jílek ml., Jiří Martínek, Emil 
Koukal ml., Lukáš Straka, Zdeněk Gregor, Tomáš 
Šantora 

 advokátní kancelář - JuDr. Dobromila alexová
Masarykovo nám. 55, tel.: 566 552 164; 602 565 740 
e-mail: dobromila@alexova.cz 
Úřední hodiny: Po, St – 9:00 - 12:00  2:30 - 16:00 
jinak na objednání

 nadosah
Nadosah - nzdm  nadosah.bystrice@caritas.cz 

 muDr. miluše sáblíková – Pá 7 - 7.30  

 muDr. Jan kozár – Čt  7 - 11.30 12.30 - 14

 muDr. aleš ptáček – St  7 - 10 13 - 18

 muDr. tomáš trávníček  
 Po   7 - 9.30, 14 - 18
 Ut, Čt   7 - 13 
 St      13 - 17
 Pá    9.30 - 13

 osadní výbory a kontakty:

1) bratrušín
Předseda: Pavel Koukal – 604 555 430
Členové: Petr Fousek, Václav Filipi, Martin Hájek, 
Jaromír Prokop
2) Divišov
Předseda: Jan Kunc – 736 244 001
Členové: Miroslav Šafránek, Josef Rajšner, Libuše 
Petrová, Marie Chrástová ml.
3) Domanín
Předseda: Zdeněk Skula – 737 409 817
Místopředseda:Vladimír Šmerda
Členové: Vladimír Čech st., Tomáš Novotný, Pavel 
Klusák
4) Dvořiště
Předseda: Milada Bukáčková – 721 946 104
Členové: Vlastimil Hutař, Jan Havlík, Jaromír Ku-
bík, Josef Vrána
5) karasín
Předseda: Libuše Víchová – 603 935 315
Členové: Ferdinand Steiner, František Bartoň, Vla-
dimír Sedler ml., Václav Dřinovský
6) kozlov
Předseda: Jindřich Kintr – 739 121 844
Členové: Bohumír Ostrý, František Horníček ml.
7) Lesoňovice
Předseda: Aleš Horák – 775 045 957
Členové: Miroslava Filipová, František Flos, Franti-
šek Hájek, Bohumír Karásek

 muDr. oldřich sáblík
 Po, St   7 - 13
 Ut   7 -   9 11 - 15
 Čt   7 - 10 13 - 18
 Pá   7 - 12

 muDr. rostislav kozák
 Po    6.30 - 12 12.30 - 16
 Ut    6.30 - 12 13 - 16
 St, Pá 6.30 - 12
 Čt    6.30 - 12 13 - 14
 muDr. milena vránová  
   Po    7 - 11.30 12.15 - 14.15
    Út, St   7 - 11.30  12.15 - 16.30

 Čt    7 - 11.30 12.15 - 14.45 
 Pá   7 - 10.30 
 krční, nosní, ušní
 Po  7.30 - 13  Čt 7.30 - 13

aLerGoLoGie dospělí
     muDr. renata svobodová
 St  7.45 - 12.30 akutní ošetření
      13 - 17.15 objednaní
 karDioLoGie

 Dospělí - MUDr. J. Lukášek –  Po  16 - 17.30
 Dětská - MUDr. P. Vacovský liché Po – 8.30 - 15.30

 bioCHemiCká Laboratoř
  Po, St, Pá  7 - 11,    Út, Čt - diabet. P   odběry
 Po - Pá     6.30 - 15 materiál

 oční optika ostroviD 
      Po - Pá  8 - 12 12.30 - 16.30

10 - 12 Dalečín

  7 - 10 Dalečín
  7 -   9 Dalečín

aktuaLizaCe  inforočenky



OSTATNÍ

Ocitáme se v době postní. O co  
v tomto čase nám křesťanům jde? 
Půst obecně znamená obejít se po 
určitou dobu bez jídla a pití.

V Izraeli, tedy v židovství, se 
vyhlašoval půst v souvislosti s kata-
strofickými událostmi; postem lidé 
vyjadřovali zármutek a zkrouše-
nost. Existovaly tzv. výroční půsty, 
ale kromě toho byly i půsty příle-
žitostné. Půst byl často vyhlašován  
v době, která vyžadovala zvlášt-
ní vedení a pomoc od Hospodina.  
A půst mohl být i zástupný. 

Pro křesťanství jsou Velikonoce 
nejstarší a nejdůležitější svátky. Pů-
vodně byla slavena jen „Veliká noc“, 
při níž se četlo z knihy Exodus o vy-
jití Izraele z otroctví a pašijní příběh. 
Obsah těchto textů byl chápán jako 
zaslíbení opětného příchodu Krista. 

o počátcích postní doby a co s postem dnes

Vážení spoluobčané,
jako farářku mě přirozeně nejvíc za-

jímá a inspiruje vztah Tomáše Garrigue 
Masaryka k náboženství, přesněji řeče-
no ke křesťanské víře. Možná leckdo 
by řekl, že Masaryk byl především filo-
zof a politik a že náboženské přesvěd-
čení bylo někde na okraji jeho práce. 
Myslím, že právě víra byla nejhlubší 
pohnutkou jeho celoživotního snažení. 
Kromě toho, že to byla pohnutka nej-
hlubší, byla také nejskrytější. Málo o ní 
mluvil a nechtěl o ní moc psát. Přesto 
se z několika jeho knih a prací dozvídá-
me, že otázky duchovního života bral 
vážně, promýšlel je v souvislosti s roz-
vojem vědy, se sociální problematikou 
a praktickým životem vůbec.  

Tomáš Garrigue Masaryk prošel 
dlouhým duchovním zráním. Na círk-
vi kritizoval lpění na dogmatech, která 
stála proti rozumu a vědě, nelíbila se 
mu konzervativnost církví, protože ne-
umožňovala otevřenou diskusi a vadila 
mu přílišná autoritativnost církve – to 
především ještě za Rakouska-Uherska, 
v dalších letech moc církví postupně 
slábla.  Šlo mu o náboženství praktic-
ké, sociální, každodenní a blízké lidem. 
„Náboženství se může prožívat nejen  
v kostele, ale i ve fabrice a na poli, v 
kravíně i v salóně, v smutku i v radosti.“ 
(Karel Čapek Hovory s T. G. M., str. 264) 

Zatímco s fanatickou nábožen-
skostí a přetvářkou církve zápasil, víru  
v Boha, Ježíše jako vzor pravého lid-
ství a potřebu živého svědomí vždycky 
uznával a považoval je za základní pilíř 
mravního a naplněného života.

Masarykovo duchovní zrání bylo 
poznamenáno mnoha skutečnostmi. 
Ty velké dějinné mezníky jsou známé, 
ráda bych připomněla spíš ty osobní:

- narodil se v moravsko-slovenské ro-
dině, po mamince pokřtěn jako římský 
katolík. Byl jako dítě velmi ovlivněn 
matčinou zbožností a prvním velkým 
vzorem mu byl římskokatolický farář

- na německém gymnáziu v Brně 
hodně četl a začal o náboženství hlou-
běji přemýšlet a také pochybovat, co 
vlastně náboženstvím je: „Mě už jako 
chlapci bylo směšné, když na vysvěd-
čení dávali známku z náboženství – co 

je to? Známka z toho, jak kluk odříká 
katechismus – ale to přece není nábo-
ženství!“ (Karel Čapek Hovory s T. G. 
M., str. 33)

- v roce 1869, na témže gymnáziu 
oznámil, že nepůjde ke zpovědi, která 
probíhala v období velikonoc pravidel-
ně každým rokem. Odpuštění hříchů 
se mu zdálo formální: „mně se nelíbil 
ten formalism; hoši se chlubili, jak se 
kdo chytře zpovídal, a mě pak trýznila 
běžná praxe: dnes je mě vina odpuštěna  
a zítra začnu hřešit znova…víc nehře-
šit, o to jde“ (Karel Čapek Hovory s T. 
G. M., str. 44). Přestože se na gymnáziu 
učil velmi dobře, bylo odmítnutí zpo-
vědi hlavním důvodem k vyloučení za 
vzpurné chování

- při studiu filologie a filosofie ve 
Vídni četl i náboženskou literaturu  
a začal promýšlet argumenty pro a proti 
církevnímu učení a církevní struktuře. 
Viděl nebezpečí v propojení církve  
a státu – aliance státu a církve podle něj 
způsobila ochabnutí až úpadek nábo-
ženského života

- když spisoval svou habilitační prá-
ci, všímal si, jak moderní člověk pro-
padá krizi: „Duše moderního člověka 
ztrácí se na všechny strany, do všech 
úhlů světa – nemá žádného pevného 
jádra, žádného středu, žádné jednoty. 
Nedopracoval se jednotného názoru 
na svět – odsud všecka ta bída, odsud 
nervóznost, pomatenost, touha po smr-
ti.“ (T. G. Masaryk Moderní člověk 
a náboženství, str. 22).  Tato krize je 
krom jiného způsobena skepsí a nená-
boženskostí: „…Zlo může být radikál-
ně odklizeno jenom tehdy, když bude 
odklizena nenábožnost a související  
s ní polovičatost.“ (T. G. Masaryk Se-
bevražda …, str. 180)

- po vydání dogmatu o papežské 
neomylnosti odchází z římskokatolické 
církve. Nesouhlasil s dogmaty, která 
neobstála kritice rozumu nebo neměla 
oporu v bibli

- za ženu si bere protestantku, pak 
se i se všemi výhradami stává členem 
evangelické církve. Na jeho rozhodnutí 
stát se členem menšinové protestantské 
církve mělo vliv i to, že chtěl, aby jeho 
děti vyrůstaly v náboženském prostředí. 

„Byl bych mohl zůstat ´bez vyznání .́ 
Především nechtěl jsem budit zdání, 
jako bych byl proti náboženství, nebo 
naopak, že bych v náboženství vynale-
zl prach. Pojímá-li můj národ a národy 
všecky, náboženství církevně, nechci 
si hrát na nadčlověka a být sám mimo 
společenství; kdo o náboženství vážně 
a vědecky myslí, je izolován dost. Také 
jsem chtěl, aby mé děti, když bych ze-
mřel, vyrůstaly v nějakém společenství 
náboženském. Církev evangelickou 
jsem zvolil proto, že byla nejbližší hu-
sitské církvi bratrské.“ (Emil Ludwig 
Duch a čin Rozmluvy s Masarykem, 
str. 55)

Jak vidno, Masaryk si přál patřit 
do společenství víry, které sdílí stejné 
hodnoty, ale vždy našel něco, s čím ne-
souhlasil a od čeho se musel odvrátit. 
Přesto měl za to, že náboženství nelze 
nahradit jinými kulturními hodnotami, 
považoval je za nezbytné. Nábožen-
ství je podle Masaryka „stanoviskem 
člověka ke všemstvu, k Bohu, k světu 
a k sobě samému: je nejen poznáním 
nýbrž hodnocením světa a života. Není 
jen pochopováním smyslu celého živo-
ta, je zároveň náladou, prýštící z tohoto 
pochopování života a světa.“ (Karel 
Čapek Hovory s T. G. M., str. 259) 

Ráda bych z Masarykova nábožen-
ského odkazu podtrhla dva důrazy, kte-
ré by k nám mohly promluvit i dnes.

1. Ježíš, ne Caesar!
Masarykovým vzorem na rovině 

obecně lidské byl Ježíš. „Celý život 
Kristův je pravdou, božský syn káže 
nejvyšší prostotu, ukazuje dokona-
lou čistotu a svatost ve vlastním slova 
smyslu. Nic vnějšího nelpí na něm a na 
jeho životě, žádný formalismus, žádný 
ritualismus; všechno vyplývá z nitra, 
všechno je naprosto pravdivé, naprosto 
krásné, naprosto dobré…. Své učení  
a příkazy podává beze všeho blouz-
nění, jasně, přesně, autoritativně; on, 
nejmírnější, nejlaskavější a nejpokor-
nější, je rozhodný, energický, silný. 
Může být lepšího příkladu, jak máme 
žít?“ (T. G. Masaryk Sebevražda…, str. 
133) Proti Ježíši z Nazareta staví Cae-

sara-vládce. S Caesarem se pojí násilí  
a Masarykem neoblíbené uznání for-
mální autority. (Masaryk například 
vehementně kritizoval ruské bolševic-
tví, na kterém mu vadilo falešné neo-
mylnictví a polovzdělanost.) Masaryk 
požadoval, aby byly ideály, které spat-
řoval v životě Ježíše – láska, pravda, 
právo a mravnost – začleněny do veřej-
ného života, tedy i do politiky. Se začle-
něním lásky do politiky souvisí to, že 
člověk nemůže být sobecký a lhostejný 
k ostatním. Jednoduše řečeno, vnímal 
politiku jako službu.

2. pod zorným úhlem věčnosti
Masaryk poukazuje k životu, které-

mu dávají smysl hodnoty dlouhodobé 
perspektivy jako je láska k bližnímu, 
sociální spravedlnost, pravda, svoboda, 
právo. Nahlížet věci lidské z hlediska 
věčnosti je náročné a dost bolestivé, 
jak dosvědčuje např. osud Jana Husa 
i těch, kdo Masarykovi věrni zůstali. 
Avšak vrůstat do tradice Masarykovy, 
Komenského, Husovy s kořeny v Ježí-
ši Kristu, který nežehná králům tohoto 
světa, přináší bohatou odměnu. Nalez-
neme život, jehož smysl má věčnou 
platnost.

Tedy: Ježíš, ne Caesar a život pod 
zorným úhlem věčnosti - to je myslím 
dodnes živý odkaz T. G. Masaryka pro 
současnost.

Dovolím si na závěr připojit ještě 
slova Karla Čapka: „Věřím, že veliké 
tajemství Masarykovy vnitřní krásy  
a velikosti byla jeho zbožnost. Nebo-
joval za víru, ani nehlásal víru, nýbrž 
přijal poslání lidštější; bojoval, protože 
věřil, hledal pravdu, protože věřil, ko-
nal skutky lidské a dějinné, protože byl 
naplněn vírou. V tom byla jeho jistota, 
jeho hrozná pevnost, jeho démantová 
neporušitelnost; skrze svou zbožnost 
věřil v člověka, miloval člověka a od-
pouštěl mu, ctil jeho důstojnost a uzná-
val jeho svobodu. Pravda, demokracie, 
humanita, všecko, co hledal i formulo-
val i konal, bylo u něho strašně hlubo-
ko zakotveno ve zbožné a posvěcující 
víře.“ Karel Čapek

Farářka ČCE Debora Rumlová 

farářka o vztahu tomáše Garrigua masaryka k náboženství

Věřilo se, že právě tato noc se jed-
nou změní v den, který nebude mít 
večera. Bohoslužba se slavila po 
celou sobotní noc až do nedělního 
rána. 

V Jeruzalémě se od 4.stol. po 
vybudování baziliky Božího hrobu 
oslava Velikonoc zhistorizovala. 
Jednotlivé události posledních dnů 
Ježíšova života začaly být připomí-
nány chronologicky na domnělých 
autentických místech. Brzy se stala 
tato noc ze soboty na neděli také 
příležitostí křestní. Podle Ježíšo-
va vzoru, který se 40 dní postil na 
poušti a zápasil s pokušením, cír-
kev určila dobu 40 dní před svátky 
jako dobu přípravy ke křtu. Později, 
když v církvi začaly být křtěny pře-
vážně děti, dostala doba 40 dní před 
Velikonocemi náplň postní. Lidé se  

v této době postili, vyznávali své hří-
chy a zavazovali se k následování Je-
žíše Krista. Někdy dopadaly projevy 
kajícnosti opravdu drasticky. 

Co s postem dnes? Myslím, že se 
na tuto tradici dá navazovat kladně. 
Pán Ježíš ve chvíli, když poprvé od-
ráží útok pokušitele (v příběhu po-
kušení na poušti), říká: „ Nejenom 
chlebem bude člověk živ, ale kaž-
dým slovem, které vychází z Božích 
úst.“ Víme, že člověk je živ chlebem 
a celý náš život je také zápasem o to, 
abychom uživili sebe i svoji rodinu. 
Ale víme také, že život je mnohem 
víc. Duši nezasytíme chlebem. Tou-
žíme po pokoji, radosti. Toužíme, 
aby byl někdo s námi a pomohl nám 
překonat strach. Toužíme po odpuš-
tění, po plném a ryzím životě. Tou-
žíme po lásce. A Ježíš říká: „Člověk 

je také živ každým slovem vycháze-
jícím z Božích úst.“ To je ten chléb, 
který může naplnit naši touhu. Doba 
postní se nám může stát prostorem - 
když budeme chtít - v němž intenziv-
něji než jindy budeme Božímu slovu 
naslouchat. Můžeme si třeba pomalu 
přečíst všechna evangelia, nebo jen 
jedno. Můžeme se třeba rozhodnout, 
že budeme žít skromněji a ušetřené 
prostředky věnujeme potřebným. 
Můžeme splatit dluhy lásky, které 
máme ke svým bližním. Dobře vím, 
že to můžeme a máme dělat vždy, 
ale není na škodu, když je nám da-
rována konkrétní příležitost a tou 
může být právě doba postní. 

Farářka ČCE Debora Rumlová 
(s užitím úryvků z knihy 

Z. B. Bouše, O liturgice)
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V bystřické sportovní hale se 
letos uskutečnila série mládežnic-
kých fotbalových turnajů. V neděli 
23.1. se utkaly mladší přípravky. 
V konkurenci 7 týmů se nejmladší 
bystřičtí fotbalisté vůbec neztratili 
a po jediné porážce se suverénním 
vítězem SFK Vrchovina  obsadi-
li vynikající 2. místo. Na dalších 
místech se umístila tato mužstva: 
3. Polička, 4. Ždírec n. D., 5. Jim-
ramov, 6. Rožná, 7. Nedvědice. 
Nejlepším střelcem se stal v penal-
tovém rozstřelu domácí František 
Maršálek a nejlepším brankářem 
se stala sympatická Sára Kvasnič-
ková z SK Rožná, která za slabší 
obranou předvedla několik vynika-
jících zákroků. 

V sobotu 26. února proběhl tur-
naj mladších žáků, kterého se zú-
častnilo10 mužstev rozdělených 
do 2 skupin. Po urputných bojích 
v základních skupinách následo-
valy velmi vyrovnané semifinálo-
vé zápasy, ve kterých remizovali 
hráči Nedvědice s Velkým Meziří-
čím 0:0, Bystrc s Bystřicí n. P. 1:1 
a o obou postupujících do finále 
rozhodovaly až pokutové kopy. 
Poté následovaly zápasy o celkové 

mládežnické turnaje

dVojnásobná radosT do rožné

umístění. O 9. místo Jimramov – 
Slatina 0:1, o 7. místo Lelekovice 
– Ivančice 1:0, o 5. místo Medlán-
ky – ŽĎAS 0:1. V dramatickém 
utkání o 3. místo otočili výsledek 
v závěru zápasu mladší žáci Bys-
třice n. P. a porazili Velké Meziříčí 

Nevídaný úspěch se poda-
řil atletce Radce Janoušové  
z Rožné na halovém mistrov-
ství ČR juniorů v Praze v ne-
děli 27. února. Před polednem 
si doběhla ve velmi náročné 
disciplíně, běhu na 800 m, 
pro zlato v letošním nejlep-
ším českém juniorském čase.  
A namísto odpočinku a relaxa-
ce poté i v závodě na 1 500 m 
nechala za zády všechny své 
soupeřky. Letošní maturantka 
bystřického gymnázia a členka 
Atletického oddílu Nové Měs-
to na Moravě se tak během 
dvou hodin radovala ze dvou 
titulů mistr české republiky 
pro rok 2011.

Dvakrát zlato pro 
radku Janoušovou

3:2.  Ve finále si suverénní mužstvo 
Bystrce lehce  poradilo  s Nedvě-
dicí 10:0. Nejlepším brankářem 
se stal šikovný  Filip Hlaváček 
z domácího týmu a titul nejlepší-
ho střelce si vystřílel 10 brankami 
Marek Krakuvčík z FC Dosta Bys-

trc- Kníničky.
Poslední turnaj halové sezóny 

sehrály starší přípravky v neděli 
27. února. Zúčastnilo se ho 7 týmů, 
které se utkaly každý s každým.  
Z urputných bojů vzešlo toto pořa-
dí: 1. Velké Meziříčí, 2. N. Město n. 
M., 3. Žďár n. S., 4. Bystřice n. P., 
5. Starý Lískovec, 6. Bílovice n. S., 
7. Jimramov. Nejlepším střelcem 
se stal Vojtěch Veselý z N. Města 
n. M. a nejlepším brankářem byl 
vyhlášen Samuel Hrabal ze Sokola 
Bílovice n. S. 

Uskutečněné turnaje byly zají-
mavým zpestřením dlouhé zim-
ní přípravy. Během tří turnajů si  
v bystřické hale zasportovalo přes 
200 dětí a jejich rodičů, kteří vyu-
žili i jiná sportoviště v hale. Přes 
drobná zranění se všem v naší hale 
líbilo. Je jenom škoda, že tam chy-
bí sedadla pro diváky, což by stálo 
za úvahu do budoucna.   Ke zdár-
nému průběhu celé série turnajů 
velmi přispělo město Bystřice n.P., 
jehož vedení patří velké poděko-
vání. Na věcné ceny přispěli také 
TS Bystřice n.P., OFS Žďár n. S.  
a Kovomat Rossí. 

Josef Mach

Dne 12. února 2011 proběhl v Hodoníně závod v obřím slalomu. Zúčast-
nil se ho i bystřický lyžařský oddíl, který byl znovuobnoven před čtyřmi 
lety pod organizací OREL. Děti trénují pod vedením Martiny Olivové. Mladí 
lyžaři dosáhli výborných výsledků. V kategorii dívky od 6 - 9 let: 1. místo 
- Sára Svobodová, 3. místo Nela Loukotová. Kategorie chlapci předškolní 
věk, získal 2. místo Marek Dřínovský. Kategorie chlapci 6 - 9 let: 1. místo 
Roman Proks, 4. místo Jiří Ingr. Kategorie dívky 9 - 15 let: 1. místo Viktória 
Königová, 2. místo Lucie Palečková, 3. místo Kateřina Proksová, 6. místo 
Natálie Dřínovská, 7. místo Iveta Kudrnová, 8. místo Michaela Palečková. 
Kategorie chlapci 9 - 15 let získal Robert König 14. místo a Matyáš Exl  
16. místo. Všem gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v nadcháze-
jících sezonách. Také velice děkujeme firmě POHODA s. r. o. za možnost 
zdarma trénovat na sjezdovce v Karasíně a samozřejmě všem rodičům za 
pomoc s dopravou dětí na závody. OM

Úspěchy lyžařského oddílu

Z v e m e 
všechny naše 
stálé i bu- 
doucí zá-
kaznice i zá- 
kazníky na 
dubnové slav-
nostní ote-
vření studia 

Kamilla na Masarykově náměstí 
59 v Bystřici nad Pernštejnem.

V nově zrekonstruované budo-
vě najdete kosmetiku, manikúru, 
pedikúru, masáže, solární studio, 
obchod s oděvy a módními doplň-
ky a mnoho zajímavých nápadů 
pro Váš šatník.

Slavnostní otevření studia Kamil-
la se uskuteční v pátek 22. dubna 
2011. Seznámíme Vás nejen s no-
vinkami vysoce účinného ošetření 
pleti včetně možnosti poradenství, 
novou řadou relaxačních masáží, 

i vy si zasloužíte profesionální kosmetickou péči!
ale také s nejmodernější technologií 
přístrojového ošetření celého těla 
od firmy Dermic. Pro každého ná-
vštěvníka máme při této příležitosti 
připravenu malou pozornost ve for-
mě dárečku a samozřejmě nebude 
chybět tradiční pohoštění. Po celou 
dobu slavnosti se o Vás bude starat 
tým profesionálních kosmetiček, 
masérek, manikérek, pedikérek  
a také odbornice vizážistka, která 
Vám poradí s dekorativní kosmeti-
kou a celkovou vizáží.

Studio Kamilla ve spolupráci 
se společností Dermic Vám bude 
od tohoto dne poskytovat profesi-
onální kosmetickou péči, v mno-
hem širším měřítku a pomocí nej-
modernějších přístrojů. Těší se na 
Vás odborně proškolený personál 
našeho studia.

Kamila Cisárová
www.studiokamila.cz
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Soškova 1550, tel-fax: 566 616 659,  777 616 659
 e-mail: solar@solartop.cz, www.solartop.cz

VÝPRODEJ VYBRANÉHO ZBOŽÍ, NAPŘ:
• litinová kamna Invicta Regent 12 kW                    33.600 Kč         17.808 Kč  
• litinová kamna Lechma Maks 12 kW                     21.960 Kč         15.372 Kč 
• krbová kamna Edilkamin Gloria s pecí 7 kW        29.960 Kč         19.474 Kč 
• krbová kamna Edilkamin Gloria 7 kW                   20.160 Kč         14.112 Kč
• krbová kamna Edilkamin Giulia 8 kW                    18.635 Kč           3.044 Kč
• ocelová kamna Burian 00 9 kW                              20.760 Kč         10.999 Kč  
• plynový kotel Protherm Panther 24 KOO             24.000 Kč         12.000 Kč 
• vodovodní baterie MSO, předstěnové instalační systémy pro WC,  
   sprchové kouty a zástěny  

a další zboží se slevou 20-50 %.

Soškova 1550, tel-fax: 566 616 659,  777 616 659
 e-mail: solar@solartop.cz, www.solartop.cz









 litinová kamna Invicta Regent 12 kW                             33.600 K         17.808 K   
 litinová kamna Lechma Maks 12 kW                              21.960 K         15.372 K  
 krbová kamna Edilkamin Gloria s pecí 7 kW                  29.960 K         19.474 K  
 krbová kamna Edilkamin Gloria 7 kW                             20.160 K         14.112 K
 krbová kamna Edilkamin Giulia 8 kW                             18.635 K         13.044 K
 ocelová kamna Burian 00 9 kW                                      20.760 K         10.999 K   
 plynový kotel Protherm Panther 24 KOO                        24.000 K         12.000 K  
 vodovodní baterie MSO, pedstnové instalaní systémy pro WC, sprchové kouty a 

zástny a další zboží se slevou 20-50 %. 


 kamna Jotul, kotle na tuhá paliva, odpadní potrubí HT a KG, radiátory Korado. 

Topenářské centrum

HUSTÉ SNÍŽENÍ CEN 
NA KONCI ZIMNÍ SEZÓNY

• kamna Jotul, kotle na tuhá paliva, odpadní potrubí HT a KG,  
   radiátory Korado.

SLEVA 10 – 20 % NA DALŠÍ SORTIMENT:

PRACOVNÍK VÝROBNÍ KONTROLY

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 460 pracovníkù. 
Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zamìstnance na tyto pozice:

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

       Náplò práce: 
kontrolní èinnosti v prùbìhu výrobního procesu
 práce s programem SPC, tvorba kontrolních plánù
zjišování a øešení odchylek v technologii, odchylek parametrù výrobkù 
    s ohledem na jakost
 optimalizace výroby z hlediska jakosti a v souladu s požadavky 
    ISO 9001:2009
 související administrativní èinnost

       Požadujeme: 
 SŠ vzdìlání technického smìru, nejlépe SPŠS
 praxi v oboru strojírenství
 znalost práce s poèítaèem
 komunikativnost, smysl pro samostatnou organizaci práce

 znalost nìmeckého jazyka vítána  





Náplò práce: 
 správa vlastních budov nebo pronajatých budov zamìstnavatele
provádìní potøebných oprav a údržby, pøíp. zajištìní provádìní 
    potøebných oprav a údržby
pravidelné kontroly technického vybavení (topení, výtahy,        
    klimatizace apod.), zajištìní jejich údržby, pøíp. oprav  
zajištení pravidelných revizí a údržby plynových zarízení, kotlu
spolupráce v oblasti energií (elektøina, voda, plyn) - vyplòování 
    zákonných statistik o spotøebách, plánování spotøeby energií
 péèe o EPS (elektronický protipožární systém)

                  spolupráce v rámci odpadového hospodáøství
 zajišování dodavatele služeb a jednání s nimi

Uvítáme: 
 SŠ nejlépe technického smìru
 manuální zruènost
 samostatnost, zodpovìdnost, peèlivost
 praxe v oboru výhodou



SEØIZOVAÈ CNC STROJÙ
Požadujeme: 

SŠ nebo SOU s technickým zamìøením (nejlépe zamìøení    
     strojírenství )  
 praxe  na CNC strojích nebo v oblasti  soustružení vítána



   Pro všechny pozice nabízíme:
                  po  zapracování dlouhodobì perspektivní zamìstnání  

         zajímavou práci, možnost osobního rùstu 
         benefity (týden dovolené navíc, školení, pøíspìvek na životní nebo penzijní pøipojištìní)

   zázemí mezinárodní spoleènosti
   mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici

zajištìní sezónních prací jako je úklid snìhu, sekání trávy, 
   údržby zelenì

ELEKTOÚDRŽBÁØ/ELEKTRONIK
Požadujeme: 
 ukonèené SO nebo ÚSO vzdìlání elektrotechnického smìru
 znalost vyhlášky 50/1978
 velmi dobré znalosti elektrotechniky, pøíp. elektroniky
 praxi v oboru
 uživatelskou znalost PC
 samostatnost, zodpovìdnost, peèlivost
Uvítáme: 
 zkušenosti ze strojírenské výroby
 znalost øídících systémù Simatic S5, S7, Sinumeric
 znalost regulovaných elektrických pohonù
 základy programování
 znalost NJ nebo AJ výhodou, není však podmínkou



zjišování a øešení odchylek v technologii, odchylek parametrù
    výrobkù s ohledem na jakost

www.werawerk.cz                                                                                                         

SPRÁVCE BUDOV
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                                                                                                                                             Bystice nad Pernštejnem 
                                                                                         vedle bývalého Telecomu na ulici Bratrské - osobní servis      
                                                                                                                                                    telefon: 566 550 951                                
.                                                                                          
                                                                                            v areálu ZDAR (staré SAD) - nákladní a osobní servis              

                                                                                                                                                       telefon: 566 551 317            
                                                                                                      
                                                                                                                                   
                                                                       
                                                                       
                                                                       Nabízíme Vám  kvalitní  japonské  pneumatiky
                                                Dayton, Firestone a Bridgestone a pneumatiky Barum za nízké ceny.                      
                            Prodáváme i pneumatiky Continental, Goodyear, Michelin, Pirelli a další znaky. 
  
                                               Barum       Dayton        Firestone    Bridgestone        
                                                                                                                                Ceny  jsou  uvedeny     
     165/70 R 13  79T         770,-             830,-              890,-            1.099,-           vetn DPH a platí
      165/70 R 14  82T         890,-              950,-           1.030,-            1.240,-          od 15. 3. 2011 až do
.     175/65 R 14  82T         930,-             920,-              999,-            1.210,-   vyprodání  zásob. 
     185/65 R 14  86T         970,-             999,-           1.110,-            1.340,-                         
      185/60 R 14  82H        990,-          1.010,-           1.120,-            1.340,-   
      195/65 R 15  91H     1.260,-          1.180,-           1.290,-            1.490,-     
     205/55 R 16  91H     1.590,-          1.490,-           1.650,-            1.990,- 
    
 Nízké ceny jsou i u mnoha dalších rozmr pneumatik, které nejsou v tabulce uvedeny.
                        

                            

TESAØSTVÍ

POKRÝVAÈSTVÍ

KLEMPÍØSTVÍ• 

• 

• 

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

STØECHY - DØEVOSTAVBY STAVOFLOS s.r.o.

pøijme
kvalitní zedníky

s praxí

 

Kontakt: 724 845 555

Nástup možný ihned

www.stavoflos.cz
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

PAÍŽ 
Termín: 21.4. - 25.4.2011

Cena: 4.800 K

Ubytování hotel F1:   
1/2 -lžkové pokoje – píplatek na osobu: 290 K
1/3-lžkové pokoje – bez píplatku 

Cena zahrnuje:
dopravu luxusním autobusem, poplatky za vjezd do Paíže,                
2× ubytování v hotelu F1 (píslušenství spolené na chodbách), služby 
prvodce, pojištní proti úpadku CK 

Cena nezahrnuje:   
stravu, cestovní pojištní, vstupy na památky  

Odjezd možný z:    
Bystice nad Pernštejnem, Boskovic, Nového Msta na Morav, 
Žáru nad Sázavou

CESTOVNÍ AGENTURA MARKÉTA
Masarykovo nám.11, 593 01 Bystice nad Pernštejnem 

Tel. : 777 352 323, 773 233 036 
email: marketa.mbox@post.cz 
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Jste srdečně zváni!
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Prodej sazenic – Smrk ztepilý

SM 2+2 (15-25 cm) – 4,90 K
SM 2+2 (26-35 cm) – 5,80 K

Možnost množstevní slevy !!! 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
  

Kontakt: 
tel.: +420 605 253 300 
       +420 603 822 490 

e-mail: lsobystrice@tiscali.cz 

  

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

E V R O P S K Á U N I E

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

O P E R A È N Í P R O G R A M

Ž I V O T N Í P R O S T Ø E D Í

Pro vodu,

vzduch a pøírodu

Mìsto Bystøice nad Pernštejnem

nabízí svým obèanùm   

domácí kompostér 

Kompostér  typ Thermoking 400l
(výrobce Elkoplast)

Výška: 840 mm

Šíøka: 740 mm

Hloubka: 740 mm

Objem: 400l

Hmotnost: 13 kg

Cena je 540,- Kè (vèetnì DPH) / kompostér. Úhrada
 probìhne na pokladnì MìÚ v Bystøici nad Pernštejnem.

  Kompostéry je možno vyzvednout v areálu 
TS mìsta Bystøice a.s. 

ř á d koV á  i n z e r c e

• Půjčky – 100% schválení a vyplácení půjčky na zástavu nemovité  
a movité věci. Příjem a registr neřeším. Info: 732 565 767.

• Koupím byt, dům, popř. i chatu v regionu Bystřice nad Pernštejnem. 
SMS na 773 931 309.

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

• PRÁCE Z DOMU více na www.byznyszdomu.cz
• Koupím obrazy všech žánrů. Platba v hotovosti. Tel.: 602 528 912.
• Výkup všech pohledávek - VYMÁHANÍ bez záloh, rychle a důrazně. 

EXEKUCE. Tel.: 728 564 677.

Nově otevřena  

prodejna pletiva  
a plotových systémů  

v prostorách staré kotelny  
na Sídl. I.  

K dostání všechny možné 
druhy pletiva, včetně lesních, 

ohradních a ovčích. 
 

Prodejna otevřena: 
Po - Pá 7.00 - 17.00 

So: 7.00 - 11.00 

Zelená úsporám

nabízí 

tyto stavební práce

Bližší informace na tel.: 566 551 500, 
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P. 

Stavby rodinných domù na klíè
Kompletní rekonstrukce rodinných domù
Kompletní zateplení fasád v rámci programu 
(používáme systémy Baumit, Mamut - Therm a Terranova)
Rekonstrukce bytových jader
Veškeré zednické práce
 (zdìní, omítání, štukování, obkládání)
Veškeré bourací a demolièní práce
Pokládka zámkové dlažby vèetnì podkladù
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Firma Rotter, s.r.o.  

přijme pracovníky na pozice:

Hlavní technolog 

Požadavky: 
- znalost programování v GibbsCAM
- tvorba cen výrobků
- výběrová řízení na dodavatele pracovních nástrojů

Technolog - programátor
Požadavky:
- znalost programování v GibbsCAM

Bližší informace: siborova@rotter.cz
tel.: +420 604 280 561

tloušťka vnějších 
stěn 3 mm, třída A

okapnice
zabraňující zatékání 
vody do těsnění

podkladní pro�l
s izolační vložkou 

ve dvou komorách

Součinitel prostupu tepla celého okna:

Uw= 0,98 W.m-2.K-1

TOPLINE
PREMIUM

www.vpo.cz

výhodné
ZIMNÍ SLEVY

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Po-Pá: 8-12, 13-16 hodin

tel.: +420 566 520 855
fax: +420 566 522 368
mobil: +420 605 500 442
e-mail: bystrice@vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto in
zerátu 

BONUS

15 %



a zahájení letní poznávací akce 

„S Vodomilem Zubří zemí 2011“ 

 Sraz účastníků je ve 14 hod. na Vrchové 
(vlevo od rozhledny) za Karasínem. Akce je současně oficiálním 

otevřením všech Bystřických zastavení 

Investor projektu - Město Bystřice nad Pernštejnem; provozovatel zařízení - Lesní společenství obcí s.r.o. 
Vás zvou na

Přijďte i Vy zasadit strom!

V SOBOTU 23. DUBNA 2011

- Přivítání účastníků a zahájení setkání

- Projevy zástupce Města Bystřice nad Pernštejnem a hostů

- Slavnostní otevření a křest dílny a oficiální uvedení Bystřických 
zastavení  do provozu

- Odstartování letní akce s Vodomilem Zubří zemí

- Hudební vystoupení žáků ZUŠ

- Prohlídka dílny a doprovodných zařízení s výkladem 

- Sázení pamětní lípy velkolisté před provozním zařízením dílny

- Pohoštění účastníků v mysliveckém duchu v prostorách 
rozhledny a volný program 

PROGRAM:

Slavnostní otevření dílny v přírodě
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