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Nové vyhlášky města
č. 1/2011 – č. 5/2011
V souvislosti s novým daňovým
řádem, který nabyl účinnosti dnem
1.1.2011, proběhla na posledním zasedání zastupitelstva města „legislativní
smršť“, když bylo přijato celkem pět
nových vyhlášek. Souvislost s novým daňovým řádem mají především
vyhlášky upravující místní poplatky,
neboť nový daňový řád již neupravuje institut prominutí poplatku. V praxi
našeho ﬁnančního výboru byl tento
institut hojně využíván u poplatníků,
kteří si podali žádost o prominutí různých poplatků. Finanční výbor potom
posuzoval důvody a na základě individuálních žádostí poplatníků rozhodoval o prominutí poplatku.
Nová právní úprava proto vyžaduje rozšířit v našich vyhláškách ustanovení, která upravují osvobození od poplatků. Napříště nebudou
platit místní poplatky ti poplatníci, kteří budou přímo na základě
vyhlášky od poplatků osvobozeni.
Nebude již možné rozhodovat o pro(pokračování na str. 5)

Ve sbírce per je i
bystřické
Když jsem byl loni vedením
města pověřen napsat článek o prezidentské návštěvě v našem městě,
rád jsem tak učinil. Mimo jiné jsem
se zmínil i o mém pracovním peru.
Keramickém, které krásně psalo. Bylo mé nejmilejší a bylo kvůli prezidentskému podpisu přiloženo k městské kronice. Zmizelo, od
té doby jsem jej neviděl. A zmínka
o jeho zmizení z konečné verze
článku (Zas byl u nás prezident!,
Bystřicko 6/2010) také zmizela...
(pokračování na str. 5)

Téma měsíce:

POŘÁDEK NENÍ PŘEPYCH
Hladina pocitu, co je a nebo není pořádek, je u jednotlivců obecně
vzato různá. Někomu se zdá, že je uklizeno a jiný si myslí, že se
ještě nezačalo. Tolik obecně. V našem městě máme s tímto zkušenosti, protože jsme vlastníky mnohých společných ploch a prostorů.
Často se setkávám s názorem o problémovém úklidu ve vchodech
našich nájemních domů. Vím, že mnohdy dochází i k dramatickým
situacím. Někdo je odpovědný a poctivě uklízí. Když přijde řada na
některé nezodpovědné nájemníky, prostě se na to vykašlou. Ono se
to nějak přežije do dalšího týdne, a potom má službu někdo další. Jak
k tomu ti poctiví přijdou? Jak celou situaci řešit?
Budeme se snažit apelovat na lepší vlastnosti člověka, aby sám uklízel. Nabízíme úklid společných prostor v každém vchodu za úplatu.
Žijeme v krásném prostředí Českomoravské vysočiny, které může
být inspirativní a mimovolně vybízet k udržování pěkného okolí našich obydlí. Problémy, které obtěžují, dokážeme pojmenovat
– úklid společných prostor, kouření na schodištích, zbytky po čtyřnohých miláčcích, obtěžování hlukem či zápachem apod. Obtěžuje nás
to, ale jen v případě, že tyto nešvary dělá někdo jiný. Sám například
neuklízím a ještě poukazuji na nepořádek v domě. Proč tomu tak
je? Je to výchova v rodině? Může za to společnost či vedení města?
Nevím. Možná je to základní ztráta úcty člověka k člověku.
(pokračování na str. 5)

FARMÁŘSKÉ TRHY I V BYSTŘICI
Farmářské trhy v Bystřici n. P.
budou zahájeny 30. dubna 2011
a počítá se s jejich opakováním
vždy po dvou týdnech. Na první
trh přijedou vystavovatelé a prodejci nejen z Bystřicka, ale třeba
i z Blanenska a Přerovska. A na co
se mohou spotřebitelé a návštěvníci těšit? Na mléčné výrobky farmy
z Habří (sýry, tvaroh, máslo s příchutěmi), na produkty pštrosí far-

FARMÁŘSKÉ TRHY

my pana Kubíčka, originální tvarůžky z Loštic, sušené květy paní
Vaňkové či produkty Řeznictví
Dobeš i Business Uzeniny. Ale seženete zde i léčivé konopí, biomarmeládu, sazenice, květiny (i od ﬁrmy Rakytník Cinková), mošty, zeleninu, ovoce, mastičky a čaje ﬁrmy CZ Medica, uzeniny ze Slovenska přiveze paní Ševčíková
a ryby zase Rybářství Dujsík.

Farmářský trh bude obohacen
i o kulturní program. Premiéra je
zahalena malým folklórním překvapením, při repríze 14. května
vystoupí Dechový orchestr ZUŠ
pod vedením Štěpána Husáka.
Věříme, že se tato nová akce na
Bystřicku prosadí a všechny občany
města i mikroregionu na ni srdečně
zveme!
-HJ-

INZERCE

nabízí
výstavbu rodinných domů
stavba dle požadavků stavebníka „na klíč“, případně dle dohody
postupné financování dle skutečně provedených prací
garantovanou cenu RD po celou dobu stavby
možnost využití studií dvou RD:
- Ekonomik cena od 1.488 tis. Kč vč. DPH
- Start - cena od 1.604 tis. Kč vč. DPH
možnost zajištění úvěru u ČMSS

Bližší informace na tel.: 566 551 500, případně v sídle firmy:
K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

nabízí

tyto stavební práce
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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Bližší informace na tel.: 566 551 500,
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P.
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Poznávejte s Vodomilem
zajímavá místa na Bystřicku
Pátý ročník výherní a poznávací akce v období od 23. 4. do 30. 10. 2011,
bude zahájen současně s otevřením dílny v přírodě
a Bystřických zastavení na Vrchové za Karasínem.
Do výherní poznávací akce je pro rok 2011 zařazeno 11 památek, pamě hodnos ,
zajímavos a turis ckých zařízení. Jsou to:
1/ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ V BYSTŘICI N. P. 7/ RYBNÍK ARGENTINA
2/ KOUSEK SLOVÁCKA V ROŽNÉ
8/ ŽELEZÁRNY ŠTĚPÁNOV s.r.o.
3/ AGROFARMA V HABŘÍ
9/ ZŘÍCENINA HRADU ZUBŠTEJN
4/ SOUSTAVA RYBNÍKŮ V ČERNÉM LESE
10/ DÍLNA V PŘÍRODĚ NA VRCHOVÉ
5/ UMĚLÁ ZŘÍCENINA V LESE JIVÍNĚ
11/ HRAD PERNŠTEJN
6/ DŮLNÍ ZÁVOD R1

«

¬
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Pokud bude mít účastník vyplněno:
a) alespoň 4 rubriky, obdrží jednu volnou vstupenku do Westernového městečka Šiklův mlýn
b) alespoň 6 rubrik, má nárok na jednorázový bezplatný hodinový vstup do krytého bazénu
v Areálu sportu v Bystřici nad Pernštejnem
c) minimálně 8 rubrik, postupuje do slosování cen:
- jízdní kolo v hodnotě 5000,- Kč
- víkendový pobyt pro dvě osoby ve Slovácké chalupě v Rožné
- poukaz do restaurace Hos nce v Habří v hodnotě 500,- Kč
- poukaz pro dvě osoby na jízdu v BVP se vstupem do Westernového městečka Šiklův mlýn zdarma
- sfárání do hlubinného uranového dolu 1200 m v Dolní Rožínce v termínu dle domluvy
- jezevčík – li nový čis č bot
- večeře pro dva lidi v hodnotě 500,- Kč na hotelu Skalský dvůr
- prohlídka vnitřku vodního díla Vír dle domluvy

°

¨§

Bližší informace o podmínkách a výhrách této akce získáte v Turis ckém
informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem, v obcích Mikroregionu Bystřicko
a v ostatních zúčastněných lokalitách nebo na webových stránkách

www.bystricenp.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
KU
ULT
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URN
RNÍ A SP
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A KC E DUBEN - KVĚTEN 201
2011
1
Datum

Název akce

23. 4. - 30. 10. 2011
24. 4. - 8. 5. 2011
27. 4. 2011
29. - 1. 5. 2011
30. 4. 2011
30. 4. 2011
30. 4. 2011
30. 4. 2011
30. 4. 2011
1. 5. 2011
4. 5. 2011
4. 5. 2011
5. 5. 2011
5. 5. 2011
6. 5. 2011
6. 5. 2011
7. 5. 2011
8. 5. 2011
8. 5. 2011
8. - 29. 5. 2011
10. 5. 2011

Putování s Vodomilem ZubĜí zemí
Výstava Jaromíry Knoblochové
Pedig; 15.00 hod.
Víkend s aerobikem
Filipojakubská noc – skupina Tandem
ýarodČjnice
FarmáĜské trhy na námČstí v BystĜici n.P.
Setkání harmonikáĜĤ; 14.00 hod.
Filipojakubská magická noc splnČných pĜání se
skupinou TANDEM; 20.00 hod.
Zápas v házené - muži
Absolventský koncert Jitky Benové; 18.00 hod.
Humanitární sbírka; 15.00 – 17.00 hod.
Divadelní pĜedstavení: Velké trampoty kašpárka a
Kalupinky; 8.30 a 10.00 hod.
Odpolední diskotéka; 15.00 hod.
Majáles; 12.00 hod.
Humanitární sbírka; 15.00 – 17.00 hod.
Vírské výlety; prezentace v Galerii „Na Bahnech“
7.00 - 11.00 hod.
Retro odpoledne; 14.00 hod.
Výstava „Krása barev“; 17.00 hod.
Vernisáž výstavy: „Co všechno odnesl þas“; 14.00 hod.
Setkání kĜesĢanských seniorĤ; 14 hod. v orlovnČ

11. 5. 2011
13. 5. 2011
13. 5. 2011
13. - 15. 5. 2011

Humanitární sbírka; 15.00 – 17.00 hod.
Humanitární sbírka; 15.00 – 17.00 hod.
Zpívám, zpíváš, zpíváme; 9.00 hod.
Víkend s aerobikem

13. - 15. 5. 2011

III. Steakové hody

Místo
KD ŠtČpánov n. Svr.
Kopretina
sportovní hala
Slovácká chalupa
u koupalištČ
Masarykovo nám.
KD Daleþín

Organizátor
Turistické informaþní
centrum BystĜice n.P.
OÚ ŠtČpánov n. Svr.
Kopretina BystĜice n.P.
Hana Kabrnová
Slovácká chalupa
KD BystĜice n.P.
MČsto BystĜice n.P.
Obec Daleþín

Slov. chalupa v Rožné

Slov. chalupa v Rožné

sportovní hala
velký sál KD
ve dvoĜe polikliniky

TJ Sokol BystĜice n.P.
ZUŠ BystĜice n.P.
Diakonie Broumov

velký sál KD

kulturní dĤm

velký sál KD
Wera aréna
ve dvoĜe polikliniky

kulturní dĤm
SK SOŠ a VOŠ
Diakonie Broumov
Obec Vír a TJ Jiskra
Vír
Tatra klub
Irena Šikulová
mČstské muzeum
SKS Orel BystĜice

mikroregion

okolí Víru
mČstské muzeum
aula gymnázia
mČstské muzeum
orlovna
ve dvoĜe polikliniky
ve dvoĜe polikliniky
velký sál KD
sportovní hala
Vinárna a restaurace
Rozhledna
VojtĤv rybník ve Víru
Masarykovo nám.
VojtĤv rybník ve Víru
velký sál KD

14. 5. 2011
14. 5. 2011
15. 5. 2011
17. 5. 2011

23. roþník rybáĜských závodĤ; 7.00 hod.
FarmáĜské trhy na námČstí v BystĜici n.P.
RybáĜské závody mládeže; 7.00 hod.
ýlovČk mezi lidmi; 8.30 a 10.00 hod.

18. 5. 2011

Jarní koncert mladých klavíristĤ; 17.00 hod.

velký sál KD

34. Ochutnávka vín; 19.30 hod.
Recitál: Lucie Bílá; 19.30 hod.
Víkend s aerobikem

malý sál KD
velký sál KD
sportovní hala

19. 5. 2011
23. 5. 2011
20. - 22. 5. 2011
21. 5. 2011

Memoriál ZdeĖka VavĜíþka; 10.00 hod.

25. 5. 2011

Animované pásmo pohádek; 10.00 hod.
Absolventský koncert žákĤ hudebního a výtvarného
oboru ZUŠ BystĜice n. P.; 18.00 hod.
Víkend s aerobikem

26. 5. 2011
27. - 29. 5. 2011
28. 5. 2011
28. 5. 2011
28. 5. 2011
29. 5. 2011

II. Benefiþní koncert; 18.00 hod.
Festival Zastávka v DaleþínČ aneb benefice pro
Vilšany
7. roþník horského bČhu „BystĜickem kolem Vírské
pĜehrady“; start závodu 14.30 hod.
Zápas v házené - muži

okolí Víru
velký sál KD
velký sál KD
sportovní hala
kostel sv. VavĜince
Hradby v DaleþínČ
okolí Víru
sportovní hala

Diakonie Broumov
Diakonie Broumov
kulturní dĤm a ZŠ TGM
Markéta Jozová
Vinárna a restaurace
Rozhledna
MO MRS Vír
MČsto BystĜice n.P.
MO MRS Vír
kulturní dĤm
kulturní dĤm a ZUŠ
BystĜice n.P.
kulturní dĤm
kulturní dĤm
Zita Svobodová
Irena Valová, Bohuslav
Matuška
kulturní dĤm
kulturní dĤm a ZUŠ
BystĜice n.P.
R.Ondrášek a
L.Velínská
SONK o .s. a ěímskokatolická farnost
BystĜice n.P.
Obec Daleþín
Tranzistory a Bodaj,o.s.
Obec Vír a TJ Jiskra
Vír
TJ Sokol BystĜice n.P.

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

Vzpomínáme
Nikdo nám neřekne,
nikdo nám nepoví,
čím byla maminka
každému z nás.
Nikdo ji nevrá ,
nikdo ji nevzbudí,
nikdy již nezazní
nám její hlas.

Dne 9. května 2011
by se dožila 70 let
paní Bohumila Koloditsová.
Vzpomíná manžel,
dcery, syn a vnoučata.
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Pronájem nebo prodej dílny ve dvoře
domu č.p. 15 na Masarykově náměstí
Dílny v domě č.p. 15 na Masarykově náměstí, kde dříve sídlil průmyslový podnik či elektroopravna, jsou ve vlastnictví města, ale také už
několik měsíců bez nájemce. V březnu letošního roku požádala ﬁrma
z Uherského Hradiště o pronájem dílny, kde by chtěli mít prodejnu barev
a laků. Současně se ozval místní podnikatel se žádostí o prodej tohoto
objektu se záměrem vybudovat zde chráněnou dílnu.
Dílna byla postavena v sedmdesátých letech a v průběhu let nebylo do
objektu nic investováno. V případě prodeje je nutné přestěhování technologie předávací stanice na teplo, která se nachází v kotelně pod tímto objektem. S prodejem by vznikly náklady, které by kupující uhradil,
tedy stavební úpravy a přestěhování technologie předávací stanice tepla
a rozvodů. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání po zvážení obou
variant rozhodlo nabídnout objekt dílny k prodeji za minimální cenu
1,5 mil. Kč.
Josef Vojta, místostarosta

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
2.4. Renata Demková
Jaroslav Vencálek
Narození
ÚNOR 2011
19.2. Zdeňka Šilhánová
Jubilanti
KVĚTEN 2011
Jiřina Němcová
87 let
Cyrilka Štouračová 86 let
Marie Krejčí
80 let
František Vašek
75 let
Josef Martinek
75 let
Stanislav Sadecký 75 let
Antonín Slabý
70 let
Pavla Burešová
70 let
František Bartoněk 70 let
Úmrtí
BŘEZEN 2011
8.3. Jan Špaček
13.3. Miroslav Coural

Zprávy z Domanína
Samospráva na základě sdělení
z Městského úřadu v Bystřici:
- opětovně upozorňuje občany na
zákaz volného pobíhání psů i na
riziko, že dle platné vyhlášky
může být takový pes odchycen,
- dále upozorňuje občany na
dodržování svátečního klidu
v neděli bez řezání dřeva, sečení
trávníků motorovými sekačkami
atd.,
- zve všechny občany na sousedskou zábavu, která se bude
konat v sobotu 14. května od 20
hodin v kulturním domě. Hraje
DUO SYMPATIC,
- samospráva společně se SDH
Domanín, pořadatelem nedávné
zábavy, vyzývá nenechavce, který
si jako suvenýr odnesl hasicí přístroj, aby jej neprodleně vrátil na
své místo.

Vynášení Moreny
v Domaníně
Na Smrtnou neděli, což letos připadlo na 10. dubna, se v Domaníně
již pomalu zabydluje zvyk vynášet
Morenu, přestavující odcházející
zimu, po níž nastoupí jaro.
Děti si Morenu ustrojily a za zpěvu jarních písní ji odnesly na konec
vsi. Hořící Morena odplula Domanínským potokem pryč a odnesla
i studené zimní období. Pučící větvičku ozdobenou barevnými pentlemi, která znázorňuje přicházející
jaro, jsme společně přinesli na náves Domanína. Bude nám i v aprílovém počasí stále připomínat přicházející jaro.
Všichni účastnici si odnesli malé
sluníčko, které se na ně bude usmívat, i když se to pravé právě schová
za mrak. A snad vyvolá úsměv i na
jejich tváři po celé jarní období.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z MĚSTA
MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Masarykovo nám. 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa na MěÚ v Bystřici n. P.
pracovník údržby odboru bytového hospodářství
Požadavky: výuční list v oboru elektro se zkouškou dle vyhl.
č. 50/1978 Sb. nebo v oboru instalatér, topenář, případně obor příbuzný, praxe v oboru minimálně 3 roky, odbornost nebo způsobilost pro další údržbářské profese vítána, ŘP skup. B, morální bezúhonnost, nástup
2. nebo 3. čtvrtletí 2011
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 17. května 2011:
písemně na adresu: MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, Masarykovo nám.
57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, faxem: 566590347, e-mail: eva.
spatkova@bystricenp.cz, v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení,
datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
OP, datum, podpis a telefonní spojení, k přihlášce připojte životopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu
z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku zařadit
do výběrového řízení.

Nové vyhlášky města ...
(pokračování ze str. 1)
minutí poplatku na základě individuální žádosti. Do našich nových vyhlášek jsme do ustanovení o osvobození
od poplatků zahrnuli případy, které
se nejčastěji objevovaly v žádostech
poplatníků o prominutí poplatku.
Úprava vyhlášky č. 3 a 4/2011 je
prováděna přímo v návaznosti na
nový daňový řád, vyhláška č. 2/2011
nahrazuje původní vyhlášku o systému nakládání s odpady, která je 10 let
stará a vyžadovala novelizaci a vyhláška č. 1/2011 ruší dosavadní vyhlášky,
které nyní nahrazujeme novými. Na
základě požadavku rady a zastupitelstva byla zpracována nová vyhláška
č. 5/2011, o poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj a jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem
ﬁnancí, které nám umožní zpoplatnit
videoloterní terminály, rulety a sázky,
které na území města povolilo Ministerstvo ﬁnancí ČR.

Přehled nových vyhlášek:
Vyhláška č. 1/2011, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města.
Vyhláška č. 2/2011, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města
Bystřice nad Pernštejnem.
Vyhláška č. 3/2011, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhláška č. 4/2011, o místních
poplatcích.
Vyhláška č. 5/2011, o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem ﬁnancí
podle jiného právního předpisu.
Josef Vojta
místostarosta

POŘÁDEK NENÍ...
(pokračování ze str. 1)
Radnice chce mít v nájemních
bytech pořádek. Uděláme všechno, abychom jej zajistili. Pokud se
nedohodneme, zajistíme úklid specializovanou ﬁrmou a nájemníci
potom budou muset zaplatit. Ono je
vždy něco za něco. Domy mohou
být starší, ale přesto pěkné a upravené. Toto pravidlo platí i pro člo-

věka, automobil, zahrádku a mnoho
dalších věcí běžného života. Přece
nikdo nechce bydlet v domech typu
Chánova, nebo některých slovenských osad.
Bydlení a potrava jsou od nepaměti základními potřebami člověka,
a tak bychom s nimi měli podle toho
zacházet.
Karel Pačiska – starosta města

Ve sbírce per je i...
(pokračování ze str. 1)
Je to škoda, jak ukázaly současné mezinárodní patálie. Prezident
Klaus se stal světově známý tím, jak
zařadil do sbírky svých pisátek protokolární pero z Chile. Jeho uchvácení najdete na http://www.blesk.

cz/clanek/video-kuriozity/151597/
hit-internetu-vaclav-klaus-si-v-chile-vypujcil-pero.html
Skromně dodávám, že ve stejné
sbírce už ﬁguruje téměř rok i moje
pracovní keramické pero z Bystřice...
Hynek Jurman

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Informace k dávkám státní sociální podpory
přídavek na dítě a rodičovský příspěvek
Úřad práce Žďár nad Sázavou odbor státní sociální podpory sděluje
žadatelům o dávky státní sociální podpory, že již nebudou rozesílány formuláře k žádosti o tyto příspěvky. Klienti
si mohou vyzvedávat potřebné formuláře (formulář Doklad o výši ročního
příjmu za rok 2010 a formulář Potvrzení o studiu) pro nárok na přídavek na
dítě od 1. 10. 2011 na kterémkoli kontaktním místě SSP v okrese Žďár n. S.
Dále úřad práce upozorňuje rodiče
pobírající rodičovský příspěvek, že
tato dávka náleží při péči o nejmlad-

ší dítě v rodině, a proto je nutné vždy
neprodleně oznámit narození dalšího
dítěte.
Současně Úřad práce ve Žďáře nad
Sázavou sděluje, že nadále zůstává
funkční telefonní číslo na všechny pracoviště ÚP v rámci okresu Žďár n. S.
ve tvaru: 950 177 111 (ústředna). Starší, přes rok souběžně fungující telef.
číslo 566 685 111, je již nefunkční
a veřejnost se na něj nedovolá. Poslední trojčíslí (tzv. provolba) na jednotlivé
pracovníky zůstává zachováno i pro
nové telefonní číslo.

Zpráva velitele o činnosti jednotky SDH města
Bystřice nad Pernštejnem za rok 2010
Výjezdová jednotka SDH města Bystřice n. P. má celkem 14 členů. Jednotka vyjížděla v roce 2010 ke 4 požárům, 3 technickým zásahům, 1 námětovému cvičení, 2 prověřovacím cvičením a 1 planému poplachu. Podstatné
je, že ani u jednoho zásahu nedošlo ke zranění ani usmrcení zasahujících
členů jednotky. Při práci jsou používány ochranné pomůcky a dodržována
bezpečnost práce. Na výjezdy je připraveno vozidlo CAS 15 Renault Midlum. Jako druhé vozidlo je stavěno na výjezd Avia A30.
Zpracoval: por. Alois Stehlík
Velitel výjezdové jednotky a SDH Bystřice n. P.

Soutěž Bystřický kutil je opět vyhlášena
Již třetí ročník soutěže v manuální zručnosti pro žáky základních škol
připravuje Město Bystřice nad Pernštejnem spolu s ﬁrmou Wera Werk
s.r.o. Téma letošního ročníku je:

„Malý zlepšovatel aneb Jak ulehčit práci sobě i jiným“
Jedná se o akci, do které se mohou zapojit žáci pátých až devátých tříd
základních škol z Bystřice a jejího přilehlého okolí.
Cílem je vyrobit nápaditý výrobek z jakéhokoliv materiálu pro děti nebo
dospělé, ať už na hraní nebo pro praktické použití, který by mohl usnadnit každodenní práci. Oslovili jsme školy a určitě bude zajímavé, s jakým ohlasem se soutěž setká mezi dětmi samotnými.
Všechny školy obdržely plakátky s podmínkami soutěže, která bude probíhat až do 24. 6. 2011 a jejíž slavnostní vyhlášení bude spojeno s Bystřickým veletrhem vzdělání pořádaným v kulturním domě dne 21. 10. 2011. O
samotném veletrhu budeme ještě podrobněji informovat v dalších číslech měsíčníku Bystřicko, neboť půjde o novou významnou akci konanou přímo tady
v Bystřici.
Motivací dětem k účasti v soutěži nemusí být jen hlavní ceny, ale i skutečnost, že jejich díla budou vystavena na samotném veletrhu vzdělání.
Už nyní se můžeme těšit na výrobky našich žáků, protože v životě nejsou
důležité jenom nabyté vědomosti, ale i zručnost, tvořivost a umění zapojit fantazii.
A právě na tyto dovednosti je soutěž v manuální zručnosti zaměřena.
OK

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje ve spolupráci
s občanským sdružením Diakonie Broumov – Oblastní středisko
sociální pomoci Úpice humanitární
sbírku na pomoc potřebným občanům. Sbírka se uskuteční ve dnech
4., 6., 11. a 13. května 2011. Sběr
věcí pro potřebné občany bude zajištěn v uvedené dny vždy od 15,00
do 17,00 hodin v garáži ve dvoře
Polikliniky v Bystřici nad Pernštejnem.
Sbírá se zejména letní a zimní
oblečení, lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky záclony, látky, péřo-

vé a vatové přikrývky včetně stanů,
spacích pytlů, polštářů a dek, nádobí, funkční elektrické spotřebiče,
hygienické a toaletní potřeby, školní
potřeby a hračky.
Žádáme, aby věci byly kvůli
transportu zabalené do igelitových
pytlů nebo krabic.
Pokud to bude ze strany občanů možné, je vítán i příspěvek na
dopravu.
Organizátoři sbírky žádají občany, aby na sběrné místo nedodávali matrace, papír, nábytek,
dětské kočárky, pračky, lednice
a další objemné předměty !!!
5. strana
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Gymnázium soutěžilo v malování na PC
V 1. pololetí letošního školního
roku jsme se zúčastnili soutěže „Pod
modrou oblouhou“. Jedná se o 6.
ročník výtvarné soutěže, pořádané pro
všechny ZŠ a gymnázia v různých
věkových kategoriích. Obrázky se
kreslí na počítači pouze v programu
Malování systému Windows. Soutěž má dokonce i mezinárodní účast.
Naše gymnázium reprezentovali žáci
sekundy v kategorii 6. a 7. tříd ZŠ.
Podle pravidel soutěže je možno zasílat z každé třídy maximálně 3 obrázky
od různých autorů. Hlasování samotných žáků nakonec rozhodlo, že do
soutěže byla odeslána díla od Eriky
Benedikové, Nely Jandové a Karly
Maršálkové.
Koncem měsíce března 2011 se
sešla komise pořádající Základní ško-

ly v Moravské Třebové a vyhodnotila
v každé kategorii pouze 8 nejlepších.
V kategorii 6. a 7. tříd se zúčastnilo
celkem 280 škol se 3000 výtvarnými
pracemi.
I přes obrovský počet soutěžících
udělila komise překrásné 7. místo obrázku „Zpívající andulky“ od Eriky Benedikové. Předání ceny Erice
a celé slavnostní vyhodnocení soutěže společně s výstavou nejlepších
prací se uskuteční ve dvoraně Muzea
v Moravské Třebové dne 29. 4. 2011
od 10.30 hod.
Obrázek a vyhodnocení soutěže
najdete na internetu:
http://www.podmodrouoblohou.cz/
pmo_dokumenty/vyhodnoceni_rocnik6_2011.pdf
Jan Illek, vyučující IVT

Kde začít s rušením středních škol
Bystřice snad již vyhrála první
bitvu o zachování svého gymnázia.
Někdo si možná vzpomene, že první
nebyla. Na gymnázia měli zaostřeno
nejen komunisté, ale i po návratu
demokracie se o nich často mluvilo,
v Bystřici, pokud vím, v devadesátých letech.
Ideální síť středních škol je jistě
otázkou pro odborníky, ale vzhledem k tomu, že se zdá, že v posledku
odborníci nerozhodují, možná není
na škodu, když občané svoje postoje
vysloví. Očekával bych potom diskusi a dobré argumenty a ne škrtání
na mapě od stolu v Jihlavě.
Síť středních škol se dá rozdělit
na gymnázia, střední odborné školy
a učební obory. Rušení by se mělo
týkat asi především těch prvních
dvou skupin. U gymnázií se také
celostátně mluví o zrušení osmiletých studijních programů. Zde by se
mělo více než kde jinde postupovat
rozvážně. Každý ministr školství má
na tuto otázku jiný názor. Ve školství
by ovšem měla platit jakási dlouhodobá koncepce a v této věci zvlášť.
Můj názor je z pohledu rodiče. Jeden
syn studuje na víceletém gymnáziu,
druhý bude končit na základní škole.
Moje zkušenost mně stále více utvrzuje v přesvědčení, že pro studijně
nadané žáky není lepší příprava na
vysokou školu, než právě osmileté
gymnázium. Studenti zde dostanou
velmi dobré vzdělání ve všeobecných předmětech, jazykové vzdělání a všeobecný rozhled. Díky tomu
z nich vyrůstají univerzálně vybavení lidé, což je nejen dobrá výbava pro hledání práce, ale i pro další
uplatnění ve společnosti. Jistě se dá
snadno porovnat úspěšnost těchto
studentů při přijímání a studium na
VŠ. Další význam by měla gymnázia mít v celoživotním vzdělávání
(především jazyky a počítačové
kursy). Celoživotní vzdělávání by
vůbec mělo ve školství posilovat.
Proto jsem přesvědčen, že gymnázia
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mají zůstat v dnešní formě. Pokud
se některá budou rušit (čemuž se
asi nevyhneme), měla by být argumentem pro utvoření sítě gymnázií
také dostupnost z každého místa
(měřeno denním dojížděním dětí).
Argument, že základním školám
víceletá gymnázia odvádí nadané
děti ze škol, je lichý. Myslím, že by
byly nadadadnější děti ve školách
brzděny v rozvíjení svých schopností (např. v jazykové vybavenosti se to těžko dohání), což by jim
jistě při dalším studiu chybělo. Při
počtech dětí, jaké jsou ve třídách,
není možný individuální přístup.
Naopak méně nadané děti jsou vedle nich frustrované. Od základních
škol bych očekával učební osnovy
zaměřené tak, aby je i průměrní žáci
zvládli a něco si ze školy odnesli.
Dva cizí jazyky jsou podle mne příkladem nepřiměřenosti a patří do
jazykových tříd nebo na gymnázia.
Ocenil bych větší zaměření na praktické životní znalosti.
Další otázkou jsou střední odborné školy. Pokud pan ministr dotáhne
svoje srovnávací testy i tam, jistě
zjistí, co dnes ví skoro každý, že úroveň vzdělání nikde nepoklesla tolik,
jako právě zde. Některé vyučují obory, po kterých již není na trhu práce
poptávka a k nim si vymýšlí různé
pseudoobory (management, podnikatelství apod.). Motivací ke studiu
je pro studenty často snadno dostupná maturita. Vzhledem k úbytku dětí
je zde také mnoho těch, kteří patří
do učňovského oboru. Mám za to,
že tyto školy mají místo tam, kde
významná část absolventů jde do
praxe. To myslím platí jen u některých (zdravotní, obchodní, hotelové apod.) Ostatní často „zastupují“ gymnázia a absolventi po nich
pokračují ve studiu, často v úplně
jiném oboru. Zde bych očekával
selekci, do které by mělo ministerstvo aktivně zasáhnout.
(pokračování na str. 15)

Mezinárodní certiﬁkáty ECL na gymnáziu
Dne 16. dubna 2011 proběhly na naší škole už po druhé mezinárodní jazykové
zkoušky ECL z anglického jazyka, úroveň B2 (dle referenčního rámce pro cizí
jazyky). Letos je absolvovalo 15 uchazečů. Zkoušky se skládaly ze 4 základních
částí: poslechu, čtení s porozuměním, psaní neformálních a formálních slohových útvarů a z ústního projevu. Zkušební komise se skládala z certiﬁkovaných
učitelů z gymnázia a Univerzity Palackého v Olomouci. Testování probíhalo
v příjemné a tvůrčí atmosféře, která eliminovala časovou (9-16h) a obsahovou
náročnost zkoušek a psychické vypětí uchazečů. Naše škola má od listopadu
2008 statut Regionálního testovacího centra ECL /„European Consortium for the
Certiﬁcate of Attainment in Modern Languages“ /s právem pořádat, organizovat
a zkoušet tento typ mezinárodních certiﬁkátů z anglického jazyka na různých
úrovních. Testování není určeno pouze pro žáky středních škol, ale i pro zájemce
z řad veřejnosti. Další možné termíny konání těchto zkoušek plánujeme výhledově na prosinec 2011, únor, duben 2012. Zájemci se mohou dozvědět bližší
informace na webových stránkách gymnázia.
M. Tučková, P. Kunovská, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Maškarní bál 2011 aneb Kdo nevěřil, zaváhal!
Kdo nezná možnosti, kterými disponuje VOŠ a SOŠ v Bystřici nad Pernštejnem, neví, že i v Kulturním sále
našeho Domova mládeže se dá uspořádat krásná akce. A tak 12. dubna ve
večerních hodinách proběhl první maškarní bál dospělých! A že bylo na co
koukat! Motorkáři, piráti, japonské gejši, maﬁáni a mnoho dalších postav se
sešlo k výborné zábavě, tanci a dobrému pohoštění. To vše z pódia podpořily
dvě vynikající kapely – Punc a Balanc,
kterým pořadatelé velice děkují.
Pořadatelství se úspěšně zhostil SK
VOŠ a SOŠ Bystřice n.P., jehož členové společně vytvořili pro všechny
výbornou atmosféru.
Celý kulturní sál se topil v nádherných světelných efektech, jejichž autorem se stal jeden ze sponzorů večera

ﬁrma PEDDY s.r.o. Generálním partnerem bálu a hlavním sponzorem byla
ﬁrma Automotive s.r.o. z Bystřice n. P.,
ﬁrma Fonorex s.r.o. a mnoho dalších,
kterým tímto ještě jednou děkujeme.
A příští rok, na konci plesové sezóny, se se všemi kdo nás navštívili a i
s Vámi, kdo jste zaváhali, těšíme na
shledanou při Maškarním bále 2012.

Soutěže odborných dovedností žáků
středních zemědělských škol
13. ročník celostátní soutěže odborných dovedností žáků středních zemědělských škol oboru Agropodnikání se uskuteční na
půdě VOŠ a SOŠ Bystřice n. P., jejíž absolvent, pan Martin
Humlíček, zvítězil v minulém ročníku.
Již tradičně studenti 4. ročníků - mechanizace – poznávání a popis
zemědělských škol změří své síly
částí mechanizačních prostředků,
v teoretických znalostech a prakticpraktický výpočet z mechanizační
kých dovednostech.
praxe
- ekonomika – ekonomické výpočty
Soutěžící:
odpisů, daní, odměn
- soutěžícím může být student/stu- b) teoretická část
dentka čtvrtého ročníku studijního - písemný test znalostí z chovatelství,
oboru Agropodnikání
pěstitelství, mechanizace a ekonomiky
- za školu se může zúčastnit jeden
Podrobný harmonogram společně
soutěžící v doprovodu jednoho pra- s organizací soutěží bude zveřejněn
covníka školy
nejpozději 1 týden před soutěží na we- podmínkou účasti v soutěži je pra- bových stránkách školy v sekci Soucovní oděv, psací potřeby a osobní těže.
kalkulátor bez graﬁckého displeje
Náplň soutěže:
Termín a místo konání soutěže:
a) praktická část
- soutěž proběhne v areálu VOŠ
- jízda zručnosti traktorem Zetor
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem ve
s vlekem do 5 t
dnech 14. a 15. dubna 2011
- chovatelství – poznávání plemen
hospodářských zvířat, poznávání Organizace pobytu v rámci soutěže
druhů statkových krmiv, zootech- - v areálu školy je pro účastníky zajišnické výpočty
těno ubytování na Domově mlá- pěstitelství – poznávání vzorků
deže a stravování ve školní jídelně
semen, hnojiv, poznávání kultur- - pro zájemce bude umožněno
ních plodin, agronomické výpočty
ubytování již od 13. dubna 2011
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Sluníčkový den na ZŠ TGM
Stalo se téměř tradicí, že 21. březen – první jarní den – je na naší
škole Sluníčkovým dnem. Ten letošní byl obzvláště vydařený, protože
jsme vítali jaro přímo pod zářícími
slunečními paprsky před školou.
Po velké přestávce se všichni
žáci 1. stupně se svými učitelkami
shromáždili venku pod vstupním
schodištěm. Mnozí přišli ve žlutém

– sluníčkovém oblečení, aby zdůraznili výjimečnost tohoto dne. Pak
po třídách předvedli svá vystoupení:
recitovali, zpívali, hráli a tančili.
Na tvářích dětí zářily úsměvy
a spokojenost.
Nakonec všichni sluníčku zamávali a poprosili ho, aby nás těšilo
svými paprsky co nejčastěji.
I. Uhlířová

První pomoc do škol – do ZŠ TGM
Žáci pátých tříd ZŠ TGM v Bystřici n. P. prožili dvě hodiny ve zdravotnickém duchu. Byli zkušeným odborníkem seznámeni se základními zásadami
první pomoci, a to nejen formou přednášky, ale také praktickým předváděním a vyzkoušením si různých záchranných situací.Tato přednáška byla pro
žáky velkým přínosem, panu Martínkovi děkujeme.
J. Vojtová, A. Havelková, tř. uč.

Úspěchy žáků ZŠ TGM v okresních soutěžích
Každá škola je velmi hrdá na úspěchy svých žáků. Ukazuje to kvalitu
žáků, ale i kvalitu jejich učitelů.
Letošní školní rok je pro ZŠ T.G.M. úspěšný zcela určitě. Naši žáci se pravidelně účastní snad všech olympiád, které jsou vypsány, a vždy se v okresních kolech umísťují na ceněných místech. Dostat se do krajských kol není
lehký úkol. K rivalům nepatří pouze žáci ostatních základních škol, ale našimi soupeři jsou i studenti gymnázií a základních uměleckých škol.
Jsme tedy oprávněně hrdi na umístění Artura Treﬁla ze 7.A, který hravě
porazil své soupeře v olympiádě z anglického jazyka a dovezl do naší školy umístění nejcennější – 1.místo. Pokud bude chtít Artur své znalosti angličtiny uplatnit v cizině, za průvodce si zcela jistě může zvolit Martina Krejčího z 9.B, neboť ten se ve světě neztratí. Jeho zeměpisné znalosti mu vynesly
v okresním souboji 2.místo. A do trojice se jim může hodit David Pečinka ze
7.B, který si v recitaci odnesl ze Žďáru 3.místo.
Doufáme, že se všem našim žákům bude dařit i v dalších letech a za jmény
nejúspěšnějších studentů objevíme nápis školy – Škola T. G. Masaryka.
Za celý učitelský sbor Marie Nebolová

Starosta četl žákům na ZŠ TGM
Dne 13.3. 2011 se všechny tři třídy 6. ročníku shromáždily v knihovně
naší školy. Prostory knihovny jsou nově vymalované a inventář knih je obohacený o cizojazyčnou literaturu. Očekávaným a milým hostem v rámci akce
Celé Bystřicko čte dětem se tentokrát stal pan starosta Karel Pačiska. Nejdříve se s námi podělil o svoje čtenářské zážitky a zkušenosti. Tajemstvím pro
nás bylo, ze které knihy se rozhodl číst nám. Pan starosta nás dlouho nenapínal a představil nám knihu o fotbalovém zápase – Laďa hlásí ﬁnále. Všichni jsme se nechali unést do prostředí napínavého utkání a pomysleli jsme si,
že i pan starosta určitě jako malý kluk fotbal hrával. Beseda se mi moc líbila
a těším se na další milá překvapení v knihovně.
Tereza Pařízková, 6. C, ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Celé Bystřicko čte dětem
– akce na ZŠ T. G. Masaryka
Ve středu 16. 3. na naši školu zavítal pan
Miroslav Špaček, který byl požádán, aby třídám 8.A a 8.B přečetl úryvek z nějaké své
oblíbené knihy. Ráno v 8:00 jsme se sešli před
školní knihovnou. Všichni se moc těšili, že
nebudeme mít vyučování podle rozvrhu a ještě
si poslechneme nějakou pěknou knihu. Potom,
co jsme se uvelebili v knihovně, začal pan Špaček vykládat, co si pro nás vybral. Dozvěděli
jsme se, kolik má doma knih a také to, že mezi
jeho oblíbené čtení patří poezie, kterou už dneska děti tolik nečtou.
Pan Špaček četl velmi poutavě a všichni jsme se do příběhu vžili. Jsme
rádi, že si na nás udělal čas.
Adam Klukan, 8.A, ZŠ T. G. Masaryka Bystřice n. P.
V rámci týdne Bystřicko čte dětem jsme na naší škole v pátek 18.
března vyzkoušeli novinku – projekt s názvem Živé knihy. Tento
projekt myšlenku četby knih známými osobnostmi, které žákům
zprostředkují své oblíbené autory
a literární díla, poněkud pozměnil
a posunul jiným směrem. Blíž
k vzájemné komunikaci, ke
zprostředkování osobních zážitků, zkušeností, znalostí, životní
moudrosti mezi generacemi – našimi žáky a hosty, kteří předsta-

Sportem ke zdraví
Ve čtvrtek 10. března 2011 se na
naší škole T. G. Masaryka konalo
Okrskové kolo ve šplhu o tyči pro žáky
1. stupně základních škol. Sice jsme se
všichni probudili do velmi chladného
rána, ale na závody kromě žáků naší
školy dorazily i děti ze všech přihlášených škol (ZŠ Nádražní Bystřice nad
Pernštejnem, ZŠ Nedvědice, ZŠ Zvole
a ZŠ Dolní Rožínka).
Počet zúčastněných škol se letos
rozšířil, což ukazuje, že se mladí lidé
stále zajímají o sport a uvědomují si
význam pohybu pro své zdraví.
Všichni soutěžící se snažili předvést
své nejlepší výkony a mohli je porovnat s výkony ostatních
sportovců. Napětí při
vyhlašování vítězů by
se dalo krájet – mnohdy se časy lišily pouze
setinami vteřin.
Žáci naší školy se
zúčastnili v hojném počtu a získali krásných
sedm 1. míst (Kristina Dvořáková, Tereza
Mifková, Adam Kubík, Kateřina Rubínková, Marek Hloušek,

„Živé knihy“ na ZŠ TGM
vovali v přeneseném slova smyslu
živé knihy. Při rozhovorech s nimi
žáci mohli jakoby listovat jejich životem a odnést si něco nového a zajímavého pro svůj život.
Chceme poděkovat všem zúčastněným hostům, že věnovali část
svého času naší škole a tomuto projektu.
S kterými zajímavými lidmi
z našeho města a okolí se tímto
způsobem mohli naši sedmáci (žáci
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7.A a 7.B) a deváťáci (žáci 9.A)
poznat?
Naše pozvání přijal pan Josef
Brázda, bývalý učitel a politický
vězeň, pan Vladimír Cisár, ředitel bystřického muzea, pan Karel
Rozehnal, bystřický farář, pan
František Prosecký, předseda Veterán TATRA klubu a paní Zdenka
Slabá, kterou naši žáci poznali jako
učitelku angličtiny a nadšenou cestovatelku.

Ondřej Mifek, Berenika Konečná),
2. místo obsadila Natálie Krejzová
a na 3. místě se umístili Lukáš Bartoš
a Ondřej Vrzoň.
Všichni soutěžící reprezentovali své
školy nejen ve šplhu o tyči, ale i svým
příkladným chováním v průběhu celého sportovního dopoledne.
Žáci s nejlepšími výkony se nyní
mohou těšit na okresní kolo konané
v dubnu ve Žďáře nad Sázavou.
Ráda bych všem odvážným sportovcům poděkovala a do budoucna
jim popřála další sportovní i studijní
úspěchy.
Jana Zítková, ZŠ T. G. Masaryka

Naši žáci si pro hosty připravili otázky na různá témata a ty jim
v průběhu akce pokládali. Zjištěné
informace si pilně zapisovali, neboť
všechny poznatky hodlali použít ve
vlastní „knize“, kterou si v hodinách slohu vyrobí.
A co zjistili? Mnoho našich „sedmáků“ zajímal pohnutý život Josefa Brázdy, který velmi poutavě vyprávěl o komunistických zločinech
páchaných nejen na jeho osobě,
ale i na jeho profesních kolezích.
(pokračování na str. 8)
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Vítej, jaro

„Živé knihy“ na ...

Krásné pondělní odpoledne, první jarní den. Ano. Dne 21. března se všechny děti ze tří oddělení školní družiny při ZŠ TGM sešly před školou, aby se
tradičně rozloučily se zimou a přivítaly jaro. Ve školní družině nezapomínáme
na starý zvyk „vynášení Moreny“.
Malá děvčata nesla Morenu, vedle nich šly děti symbolizující slunce
a zářivé žluté květy. V průvodu jsme
všichni došli k Bystřičce, kde žáci
jednotlivých oddělení přednesli básně, zazpívali jarní písničky, kterými se
rozloučili se zimou a přivítali jaro.
Sluníčko zářilo svými paprsky.
Nehřálo jako v létě, ale hladilo tváře
a dodávalo dobrou náladu. Z úsměvů dětí a radostného přednášení bylo
znát, že jsou šťastny. Poté byla Morena
vhozena do vody.
Usmívej se, jaro. Přinášej dny plné
tepla, lidského pochopení a krásy.
Eva Sedláčková, ZŠ TGM

(pokračování ze str. 7)
Pan Vladimír Cisár ukazoval dětem různé dobové fotograﬁe z bystřické minulosti, žáci měli možnost držet v rukou středověké mince, dozvěděli se nové poznatky
o sbírce bystřického muzea. Pan
Karel Rozehnal přitáhl ke svému stolku děti jednak „katolickými chipsy“ a důmyslným zařízením
na bezpečné hoření voskové svíce,
jednak svou životní cestou přes medicínu k Bohu. Pan František Prosecký u svého stolu přivítal hlavně nadšené náctileté fandy všech
motorových vozidel.Odpovídal na
zapeklité otázky typu – Který automobil je Vám z Vaší sbírky nejdraž-

Divadelní představení ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
a ZŠ Juh, Vranov n. T. se blíží

Termíny talentových zkoušek
pro zájemce o studium hudebního
a výtvarného oboru pro školní rok
2011-12 . Kromě těchto dvou tradičních oborů máme letos v záměru
otevřít také obor literárně-dramatický, bude-li dostatek přihlášených
žáků.
Rodiče s vašimi dětmi, u kterých
sledujete talent a zájem o hraní na
hudební nástroj, zpěv, malování
či divadlo, máte možnost se přihlásit a získat základní informace
o studiu v měsících dubnu až červ-

Ve dnech 30. 3. – 1. 4. se uskutečnila projektová schůzka v rámci projektu
Comenius v Horní Bečvě. Žáci se setkali se svými přáteli ze Slovenska, které měli možnost poznat minulý rok při desetidenním výměnném pobytu ve
Vranově nad Topľou.
Hlavním cílem schůzky byla koordinace nácviku divadelního představení
Česko-slovenští Pechovi. Herci z řad českých a slovenských žáků poprvé
zkoušeli společně a díky setkání se posunuli o pořádný kus cesty dopředu.
Třídenní pobyt se vydařil a my se vraceli domů s novou energií a elánem
do další práce.
Věra Slámová, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

ší? Kolik jste již investoval do svého sběratelství?
Posledním hostem a jedinou
ženou byla paní Zdenka Slabá. Přinesla s sebou spoustu materiálů ze
svých zahraničních cest, ochotně
děti seznamovala s krásami Severní
i Jižní Ameriky.
Všichni žáci, kteří se s našimi hosty setkali, byli s celou akcí spokojeni. Pozvané „celebrity“ odcházely
ze školy unaveny a „umluveny“, ale
mohl je hřát pocit, že v mladé generaci vzbudily zájem o věci, které je
celý život provází.
Marie Nebolová
Jana Koscielniaková

Ředitelství základní umělecké školy vyhlašuje
nu každé pondělí mezi 14. a 16.
hodinou v ředitelně školy. Je také
možné domluvit si schůzku telefonicky předem s ředitelkou školy
Evou Bagarovou přes telefonní číslo 566 552 210 nebo 777 122 105.
Výtvarníci, vezměte si s sebou
svoje domácí výtvarné práce, malí
hudebníci, přichystejte si na ukázku jednu lidovou písničku, zájemci
o literárně dramatické umění básničku.
Eva Bagarová,
ředitelka ZUŠ v Bystřici n. P.

„Od šamana po penicilin“- kapitola třetí
Už od listopadu můžete spolu
s námi sledovat cestu našich mladých
historiků za dobrodružstvím ukrytým
v dějinách medicíny. Na počátku jich
vyrazilo dvacet dva, druhý úsek končící ve Žďáře nad Sázavou už zdolaly pouze dvě soutěžící. A pak se stalo
to, s čím nikdo z nás na počátku nepočítal. Jedna z děvčat byla pozvána
i do třetího kola – krajského. To proběhlo 5. 4. 2011 v Pelhřimově. Ani

zde se neztratila. 8. místo v krajském
měřítku v tak náročné vědomostní soutěži jistě zaslouží velkou pochvalu a uznání. A že zatím nevíte,
o kom je řeč? To nejlepší přece bývá
na závěr. Blahopřejeme Kateřině V a š o v é z 9. A a přejeme
jí úspěchy i v dalším středoškolském
studiu.
Jindřiška Rybnikářová
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Miss Hlodavec
Paní vychovatelka ze školní družiny Jitka Vičarová, připravila pro děti
1.stupně naší školy další kolo oblíbené soutěže. Po „Domácích mazlíčcích“
a „Výstavě psů“ přišli na řadu hlodavci. Samozřejmě doma chovaní.
Soutěž probíhala ve dvou kolech. V 1. kole se utkala zvířátka (soutěžila
o titul „Nejroztomilejší“) a ve 2. kole soutěžili malí majitelé v řečnictví. Povídali právě o svých miláčcích. V posuzování vědomostí pomáhaly 2 maminky.
První místo mezi zvířátky obsadil křeček Aničky Javůrkové (1. třída), druhý byl králíček Alenky Uhrincové (5. třída). Na třetím místě se umístil také
králíček. Jeho majitelkou byla Klaudinka Lisková ze 2. třídy.
Vědomostní soutěž vyhrál Lukášek Kos ze 2. třídy (povídal o svém morčeti), druhá byla Ivanka Víchová z 5.třídy (vyprávěla o králíčkovi) a třetí
místo získal Pavlík Javůrek ze 2. třídy (mluvil o křečkovi).
Úžasní byli všichni. Zvířátka, soutěžící
i obecenstvo, složené převážně z družinkových dětí. Odměny dostali všichni – vítězové, poražení i přihlížející děti.
Fotograﬁe ze soutěže si můžete prohlédnout v naší fotogalerii na webových stránkách školy www.zsbystrice.cz.
J. Vičarová a R. Pavlačková
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
8. strana

Poděkování
V rámci tradiční akce Bystřicko čte dětem nabídla naší škole Městská
knihovna v Bystřici nad Pernštejnem scénické čtení knihy Arnolda Lobela
„Kvak a Žbluňk“. Poděkování patří hercům Lukáši Hejlíkovi a Alanu Novotnému, kteří velice zaujali naše děti a vtáhli je do programu. Děkujeme také
paní Jitce Cisárové, která vystoupení organizovala.
Josef Buchta, ZŠ Bystřice n. P., Tyršova 106
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Masopust, masopust, popeleční středa,
kdo nemá kožíšek, promrzne až běda!
Úterý 7.března bylo slunečné, a tak v letošním masopustním průvodu
nikdo nepromrzl,ale pěkně si ho všichni užili. A to zejména děti z bystřických MŠ , které si udržení této veselé tradice vzaly za své a již pátým rokem
v tento den obveselují a obdarovávají koláčkem občany našeho města.

Tradiční i netradiční masky, rozesmáté tváře , říkadla , zpěv a hlavně břinkání všemožných bicích nástrojů – to byl masopustní průvod dětí z mateřských škol Bystřice n. P.

Dům dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem

LÉTO 2011
MĚSTSKÉ TÁBORY
I. turnus
II. turnus
III. turnus
IV. turnus
V. turnus

11. 7. - 15. 7. 2011 – výtvarný /max. 15 dětí/
11. 7. - 15. 7. 2011 – všeobecný
18. 7. - 22. 7. 2011 – aerobik
18. 7. - 22. 7. 2011 – všeobecný
25. 7. - 29. 7. 2011 – všeobecný
1. 8. - 5. 8. 2011 – všeobecný
8. 8. - 12. 8. 2011 – všeobecný

Cena jednoho turnusu: členové DDM 600,ostatní
650,výtvarný tábor 800,V ceně je zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje /výtvarný tábor +
spotřeba materiálu/.
Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin /podle zaměření tábora − hry, soutěže, vycházky, návštěva koupaliště …./
Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno min. 8 dětí.
Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM nebo na telefonu:
566552700, email: ddmbynp@seznam.cz
Těšíme se na vás na Domečku!!!

Zubní pohotovost květen 2011
KVĚTEN
1.5. neděle MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
7.5. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
8.5. neděle MUDr. Milena Vránová ml., Zahradní 580, Bystřice n.P., 566 553 222
14.5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 566 627 298
15.5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 566 627 298
21.5. MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratislav. nám. 12, N. Město n. M., 566 616 901
22.5. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
28.5. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
29.5. MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
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Slovo hejtmana
Ne nadarmo se pro média používá termínu sedmá velmoc. Celosvětový vliv
různých kampaní na naše životy se mi zdá pořád více ohromující až nesmyslný. Probíhá prostřednictvím vzrušeného zpravodajství a komentářů ve vlnách
aktuálních událostí a jejich následného populistického vyústění v neuvážených
prohlášeních i opatřeních politiků, kteří přece musejí na ty vlny přímo ovlivňující
občany reagovat – volby jsou skoro pořád za dveřmi. Pak vlna pomine, odpluje,
následky zůstávají. Jako u tsunami.
V současnosti jsme svědky typické ukázky takové dobové demagogie. Opět se
v souvislosti s japonskými tragickými událostmi rozhořela diskuse o nebezpečí
jaderných elektráren. Kdyby šlo jen o zasvěcenou diskusi, bylo by to v pořádku.
Bohužel se ozývají rovnou rozhodné výkřiky proti jejich existenci. Na evropském kontinentu se jistě podmínky pro jejich provozování nezměnily. I jejich
bezpečnost je stejná jako před rokem, ale i politici pod tlakem chvíle vyhlašují
najednou prý nutná omezení. Nepochybuji, že se probudí protijaderní aktivisté přinejmenším v celé Evropě. U nás zemětřesení snad nehrozí, vlny tsunami
k nám nedorazí – konečně nějaká výhoda středoevropského prostoru. Řekněme
si úplně na rovinu - můžeme existovat bez jaderných elektráren? Asi těžko. Není
tedy férové říct – jadernou energetiku potřebujeme a tedy zaplaťpánbůh za ni?
To neznamená, že nebudeme dbát na její maximální bezpečnost. Ale nejméně
v několika blízkých desítkách let se bez ní neobejdeme. A její rozvoj je nutno
realizovat dlouhodobě a plynule. Nelze ho třeba před volbami pozastavit a za dva
roky zase spustit.
Nedomyšlená jednoduchá demagogie spojená s krátkodobým líbivým populismem se stále častěji objevuje v mnoha oblastech a na všech úrovních. Někdy
se pohybuje až na hraně hysterie. Víme, co nechceme, a umíme proti tomu probouzet vlny statečného spravedlivého odporu. Pokud nám nehrozí nic kromě
potlesku zmanipulovaného davu, který si neuvědomuje nebo nezná všechny
souvislosti. Například když se objeví myšlenky na potřebné zefektivnění sítě škol
nebo počtu nemocničních lůžek. Obecně ano - souhlasíme, ale jen nesahejte na
to naše! Bouříme se – ovšem bez ohledu na dlouhodobé potřeby a hlavně možnosti naší společnosti. Tedy jednoduše řečeno – odmítáme opatření pro šetření
a vzápětí chceme peníze, které nám chybí a prostě bohužel nejsou. Demonstrujeme proti nebezpečí jádra a smogu z uhlí, ale omezit spotřebu elektřiny také
nepřipustíme a jiné reálné možnosti nemáme.
Existuje jedno ošklivé nepopulární slovo – zodpovědnost. Ale vlny demagogického tsunami nechtějí nic slyšet o zodpovědnosti v reálné situaci. Měli bychom si tu společnou zodpovědnost uvědomovat. Nestačí vědět, co vše nechceme, ale musíme vědět taky, co vlastně chceme a můžeme a jak toho v daných
podmínkách dosáhnout.
Někdy se ovšem i pod heslem šetření a racionalizace setkáváme s kroky
nedomyšlenými, v jejichž důsledku se nakonec utratí ještě více společných
peněz. Mnozí si určitě vzpomínáme na přelom roku 2002 a 2003, kdy zanikaly okresní úřady. Na základě státem schválené koncepce se správní agendy vykonávané okresními úřady převáděly do působnosti některých obecních úřadů a krajských úřadů. Úřadování se tak z okresních měst přeneslo
do dvou až pěti menších měst v rámci každého okresu. O přínosech i nákladech tohoto kroku probíhaly vzrušené diskuze, ale zpětně lze konstatovat, že
se rozhodování přiblížilo občanům a v současné době se v tomto zaběhlém
systému úřadů již všichni orientujeme. Spojení výkonu státní správy a samosprávy na obecních a krajských úřadech z nich udělalo významné instituce,
jejichž vedení má komplexní znalosti o problematice veřejné správy i o rozvoji území. Proto jsme do pracovníků, do jejich vybavení a zázemí v uplynulých deseti letech především ve městech investovali ﬁnanční prostředky
a energii. Také ministerstvo vnitra na základě vlastní analýzy oﬁciálně sdělilo, že současný model veřejné správy je dobrý a funkční, a že nedoporučuje,
aby vláda převáděla správní agendy na jiné úřady. Přesto ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s návrhem převodu všech správních agend na
úřady práce. Nerespektuje žádná dlouhodobá rozhodnutí a parlamentem
schválené systémy. Nezjišťuje, zda a jak dlouho mohou k výkonu státní správy úřady práce používat stávající kanceláře a zda nebo dnes fungovalo. Není
schopné občanům garantovat, že se výkon státní správy nevzdálí od jejich
bydliště. V souvislosti s reformou sociální oblasti se setkávám s celou řadou dalších otázek, které mě přesvědčují o její špatné připravenosti, ale nejvíce mě zaráží, že se předkladatelé odmítají zabývat připomínkami občanů
a úřadů a nemají žádný zájem předejít chybám a negativním následkům, které mohou dopadnout na mnohé z nás.
Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Omluva
Redakce se omlouvá za uvedení nesprávného autora článku „Farářka
o vztahu Tomáše Garrigua Masaryka k náboženství“. Autorkou článku
je farářka Českobratrské církve evangelické, Markéta Slámová.
Redakce
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KULTURA

Městská knihovna informuje

ČAROSMUTNĚNÍ

Pro nádherné jarní dny nabízíme našim čtenářům tento malý výběr
z nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce března.
Knihy pro dospělé:
Beníčková Marie
Březinová Anna
Bulgakov Michail
Cinger František
Čížek Rudolf
Donutil Miroslav
Formáčková Marie
Gilbert Elizabeth
Gilbert Elizabeth
Janoška Martin

Muzikoterapie a specifické poruchy učení
Rytířka z Voračova
O prospěšnosti alkoholismu
Arnošt Lustig zadním vchodem
Ztracené archivy 1968
Šedesát uzlíků na provázku života
Věra Bílá
Jíst, meditovat, milovat
V dobrém i ve zlém
Minerální prameny v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku

Knihy pro mládež:
Banscherus Jürgen Detektiv Kvítko. Případ modrého
kolotoče
Brezina Thomas
Expedice Kolumbus
Horovitz Anthony Horory na dobrou noc
Řeháčková Věra
Dívka s cizí tváří
Březen – Měsíc čtenářů 2011 v naší knihovně
Městská knihovna i v letošním roce pokračuje v projektu s názvem
„Knihovna otevřená všem“, který je realizován za ﬁnanční podpory
Ministerstva kultury ČR.
Den s Václavem Čtvrtkem
U příležitosti 100. výročí narození Václava Čtvrtka proběhlo v pondělí
14. března 2011 čtení a povídání o známém autorovi dětských knížek.
Mgr. Jan Pulkrábek a Bc. Martina Čechová tuto milou a poučnou dopolední akci připravili pro žáky 2. ročníků bystřických ZŠ.

V sobotu 8. dubna 2011 bylo v Lomnici u Tišnova pokřtěno nové CD akustické skupiny Žalozpěv s názvem „Čarosmutnění“. Jedná se o tucet písní,
které jsou podle autora hudby i textů Jiřího Nohela „provoněné Svratkou - Chudobín, Lomnice a spousta dalších, které byly složeny na Vítochově či Horním
lese“. Žalozpěv se rekrutuje z hudebníků Velkobítešska a hraje v sestavě: Petra
Velebová (příčná ﬂétna), Aleš Tomek (housle, zpěv), Jiří Nohel (kytara, zpěv)
a Petr Novotný (basa, zpěv).
Na obalu alba je použit obraz Martiny Fialové z Rojetína, fotky Miroslava
Zavadila z tišnovského fotoklubu a verše v próze Hynka Jurmana ze Štěpánova.
„Svratka je mojí nejmilejší řekou a všechno to tam zpívá od Vírské přehrady
a Horního lesa po Prudkou a ještě dále,“ svěřil se Jiří Nohel.
Desku „Čarosmutnění“ pokřtil během báječného koncertu v Lomnici šéf
křesťanské folkrockové kapely Oboroh Slávek Klecandr. Skupina Žalozpěv,
jejíž projev není v žádném případě žalostný, vystoupí na Bystřickém kulturním
létě 2011.
-HJ-

JEŠTĚ BEREME NA ZÁJEZD...
Termín zájezdu „Za krásami Bystřicka“ se přiblížil a zájem projevili
nejen místní, ale i občané Tišnova
či Drnovic u Lysic. První termín je
vyprodán (odjezd 7. května 2011
v 8.00 z náměstí od bystřické radnice), ve druhém termínu 28. května
2011 je ještě několik volných míst.

Odjíždí se v 8.00 z náměstí ve Štěpánově, nastoupit lze i u Penzionu
Hodůnka a Bystřičtí nastoupí v cca
8.10 opět u radnice v Bystřici. Informace poskytne Turistické informační centrum v Bystřici (566 590 388,
info@bystricenp.cz).
-HJ-

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem, Tatra klub pana Proseckého,
místní hasičský sbor a pěvecký sbor Alter Ego

Vás srdečně zvou na nedělní RETRO odpoledne
a zahájení výstavy s názvem
V úterý po obědě pokračoval den s
Václavem Čtvrtkem čtením z autorových nejznámějších knížek a současně probíhala výtvarná dílnička pod
vedením paní Libuše Buchtové, kde
si děti malovaly na originální trička
oblíbené postavičky ze Čtvrtkových
pohádek. Vedoucí městské knihovny
také předala žákyni Jitce Černé cenu
„Nejpilnější čtenář dětského oddělení
2010“.
Dopolední LISTOVÁNÍ ve středu 16. března 2011proběhlo v rámci regionálního projektu „Bystřicko čte dětem 2011“ za ﬁnanční podpory společnosti E.ON. Scénické čtení Lukáše Hejlíka a Alana Novotného z knihy Arnolda
Lobela „Kvak a Žbluňk“ jsme tentokrát zrealizovali pro žáky bystřické ZŠ se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Velmi milé a netradiční bylo setkání s vynikající herečkou a autorkou knih
paní Květou Fialovou. Akce se uskutečnila v úterý 29. března 2011. Na závěr
pořadu vzpomínek a vyprávění proběhla autogramiáda.
Všech akcí pro veřejnost se v měsíci čtenářů zúčastnilo téměř 360 návštěvníků.
Kontakty na naši knihovnu
tel.: 566 552 376, mobil: 723 521 892,
e-mail: knihovna@bystricenp.cz, www.knihovna.bystricenp.cz
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CO VŠECHNO ODNESL ČAS
Akce se uskuteční 8. května
před městským muzeem,
začátek ve 14 hodin
Program:
14.00–15.00 zahájení hudebního pásma dobových písní pěveckého sboru
Alter Ego a recitace básní
15.00–16.00 komentované prohlídky
na téma designu 60.–70. let a vozového parku Františka Proseckého
Výstava potrvá od 8. 5. – 29. 5. 2011
Občerstvení zajištěno

V prodeji knihy o Moraveckých Pavlovicích
Ing. Václav Zábrša, místopředseda Společnosti Anny Pammrové, sepsal
dva zajímavé svazky z dějin obce Moravecké Pavlovice. První z nich se
zabývá událostmi z let 1350 – 1900, druhý popisuje zajímavosti v letech
1900 – 2010. Každý svazek stojí 200.- Kč a seženete je oba v Turistickém
informačním centru v Bystřici n. P.
-HJZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INZERCE

KULTURA
PROGRAM KULTURNÍHO DOMU KVĚTEN 2011

Středa 4. května - velký sál KD – 18.00
hodin - pořádá ZUŠ
KONCERT
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
JITKY BENOVÉ
Jitka Benová studuje sólový zpěv 7.
rokem ve třídě Mgr. Evy Čepičkové.
Absolventský koncert bude doplněn
zpěvem žáků ze třídy Mgr. E. Čepičkové – Radmila Špačková, Kateřina
Jurnečková a Pavel Lukášek.
Vstupné: dobrovolné
Čtvrtek 5. května – velký sál KD
– 8.30 a 10.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
PRO DĚTI
VELKÉ TRAMPOTY
KAŠPÁRKA A KALUPINKY
Uvádí Divadlo Julie Jurištové
Výpravná činoherní pohádka s písničkami
Kašpárek a Kalupinka prošli skoro celý svět, všechno vědí, všechno
umí, na vše mají odpověď. Poslední
kus světa zbývá, kdo tuší co stane se?
Určeno dětem MŠ a I. st. ZŠ. Délka
pořadu cca 70 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost
45 Kč
Čtvrtek 5. května - velký sál KD 15.00 - 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč
Pátek 13. května – velký sál KD – 9.00

hodin – pořádá ZŠ T.G. M. a KD
14. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME
Přehlídky se zúčastní dětské pěvecké
sbory z Bystřice n.P. a okolí
Vstupné: dobrovolné
Vstup volný pro veřejnost
Úterý 17. května – velký sál KD – 8.30
a 10.00 hodin
VÝCHOVNÝ POŘAD PRO
ŠKOLY
ČLOVĚK MEZI LIDMI
Uvádí BOBO DIVADLO Jihlava
Účinkují: Karel Paštyka, Dan Moravský, Alena Veliká
Na příběhu jedné manželské dvojice
si předvedeme jak telefonovat, jak se
chovat na návštěvě a společně si zajdeme do restaurace na oběd. Určeno žákům 5. – 9. tříd, učňovskou a středoškolskou mládež
Délka pořadu
cca 70 minut
Vstupné: ZŠ, SŠ 40 Kč, veřejnost 45
Kč
Středa 18. května – malý sál KD
– 17.00 hodin – pořádá ZUŠ a KD
KONCERT
JARNÍ KONCERT MLADÝCH
KLAVÍRISTŮ
Účinkují žáci ze třídy Renaty Pečinkové a hosté
V programu zazní skladby B. Smetany, P. I. Čajkovského, F. Chopina, L.
van Beethovena a dalších autorů
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 19. května – malý sál KD
– 19.30 hodin
34. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace ﬁrmy „VINAŘSTVÍ U
VRBŮ“
Vinařství bylo založeno v roce 1995
jako rodinná ﬁrma se sídlem v Hustopečích. Účinkují: Jožka Šmukař
– zpěv, Jan Rampáček – cimbál, Petr
Mikulka – housle Hlavním reklamním
partnerem je ﬁrma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 90
Předprodej: kulturní dům
Pondělí 23. května – velký sál KD
– 19.30 hodin – pořádá agentura
GLOBART s.r.o. a KD
RECITÁL
LUCIE BÍLÁ
Lucie Bílá je již řadu let naší absolutně
nejpopulárnější zpěvačkou se širokým
spektrem svého zaměření. Od samého
počátku devadesátých let ji můžeme
sledovat ve většině významných muzikálů české scény – Bídníci, Zahrada
rajských potěšení, Dracula, Krysař,
Excalibur, Láska je láska, Carmen aj.
Za osudové lze označit setkání a dlouholetou tvůrčí spolupráci s autorskou
dvojicí Soukup/Osvaldová, stejně tak
jevištní „partnerství“ s klavíristou a
skladatelem Petrem Maláskem. Petr
Malásek jí bude doprovázet i v Bystřici n.P.
Vstupné: 890, 700 a 500 Kč
Předprodej: knihkupectví
Středa 25. května - velký sál KD
– 10.00 hodin

ZA KRÁSAMI FILATELIE
Ukažte mi kluka, který nesbíral známky! Jestli takového znáte, tak
to nebyl kluk! Naopak někteří kluci-důchodci sbírají dopisní obálky
se všemi náležitostmi stále.
První nalepitelné poštovní známky vyšly 6. května 1840 v Anglii,
šlo o „Černou penny“ a současně o „Modrou dvou penny“. V Rakousko-Uhersku se začaly známky používat v roce 1850. Pro nově vzniklou Československou republiku vytvořil první známky, které se ještě netrhaly nýbrž stříhaly, Alfons Mucha. Byly vydány 18. prosince
1918. Poštovní známky se brzy staly žádanými objekty pro sběratele.
Bystřičtí ﬁlatelisté se začali organizovat za 2. světové války. Zdejší
cukrář Emanuel Matyášek je svolal v dubnu 1940. S osvětou přijel
známý pražský sběratel Karel Basik a zájemců se sešla rovná padesátka. Za datum založení Klubu ﬁlatelistů v Bystřici nad Pernštejnem je
považováno datum 8. června 1942, tedy doba kruté heydrichiády. O

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro děti
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost
20 Kč
Čtvrtek 26. května – velký sál KD
– 18.00 hodin – pořádá ZUŠ a KD
KONCERT
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
ZUŠ
VÝSTAVA ABSOLVENTŮ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
Účinkují žáci, absolventi a pedagogové ZUŠ
Vstupné: dobrovolné
PŘIPRAVUJEME:
2. června 2010 (kulturní dům)
–
Zítra se bude ... opera ND v Praze,
Concentus Moraviae
18. června 2010 (kostel sv Vavřince)
– Kateřina Chroboková – varhany,
Concentus Moraviae
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 náměstí
12, tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,
So: 8.00 – 11.00

1. Filatelistický klub v Bystřici

dva dny později byly vypáleny Lidice.
Prvním předsedou se stal profesor Jan Slavíček a jednatelem Emanuel Matyášek. Ten byl umučen v porevoluční době 15. května 1945 a
jeho cenná sbírka známek se ztratila. Po válce činnost klubu upadala a
k obnově došlo až v roce 1962. Počet členů vzrostl až na 70 a proběhla
první propagační výstavka v roce 1966.
Protože se každý sběratel rád svými úlovky pochlubí, konají se
výstavy známek. I v Bystřici nad Pernštejnem, kde k těm nejvýznamnějším patřila okresní výstava v dubnu a květnu 1973 a oblastní výstavy známek v květnu 1980 a v květnu 1988. Z těch dalších zmiňme
alespoň jubilejní výstavu z roku 1992. Výstavy jsou prezentovány
příležitostními tisky i v naší obrázkové příloze.
Příště něco o známkách s motivem našeho města a blízkého okolí.
S použitím materiálů A. Ráčila Hynek Jurman
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Dolní Rožínka
četla dětem

V rámci akce Celé Česko čte dětem
jsou do škol obvykle zvány známé
osobnosti – herci, spisovatelé, ilustrátoři. V Základní škole Dolní Rožínka
však letos vsadili na ty, kteří nejsou
mediálně známí, o nichž se málo píše
i mluví, kteří si však naši pozornost a
úctu zaslouží – na obyvatele z Domova pro seniory Mitrov. Již od roku
2003 zde pracuje dramatický kroužek
pod vedením Zdeny Šiborové. Jeho
účinkování na naší škole v úterý 8.
března zajistila vedoucí úseku pracovních terapií paní Miroslava Špačková.
Návštěva mitrovských divadelníků
se stala velmi srdečným setkáním tří,
možná i čtyř generací.
Ve školní budově na sídlišti se sešla
více než stovka hostů. V kouzelném
podání babiček a dědečků zhlédli
pohádku O Šípkové Růžence, a to

MILASÍN – kde
peníze pomáhají

v následujícím hereckém obsazení:
král: Jan Urválek, královna: Marie
Bubeníková, Šípková Růženka: Kateřina Žemlová, Honza: Robert Požár,
Kuba: Zdeněk Kříž, králův šašek:
Aleš Drápela, vypravěč: Ludmila
Jandová
Jejich herecké výkony, odvaha i
schopnost zapamatovat si náročné texty vzbudily v divácích obdiv, pochvalný potlesk, vytryskly i slzy dojetí.
Nejen všichni diváci, ale především herci byli skutečně překvapeni,
když poté na scénu vtančily dívky ze
sedmé třídy v dobových kostýmech.
Jejich menuet se stal součástí závěru
pohádky - iluze zámeckého plesu byla
dokonalá. Dokonce i na slavnostní
hostinu došlo. Postaraly se o ni obyvatelky Domu s pečovatelskou službou v Dolní Rožínce.
A protože jedna pohádka dětem
málokdy stačí, připravili si pro nás
„mitrovští“ ještě jednu – O dvanácti
měsíčkách. Přečetla ji paní Ludmila
Jandová s panem Robertem Požárem.
Všechny zaujaté posluchače pak
Za přispění programu Strom
života Nadace Partnerství, SFŽP
ČR a MŽP se mohl uskutečnit projekt „Obec krásnější“. Dne 2. 4.
2011 místní občané vysadili v obci
Milasín duby a lípy na nevyužité
obecní pozemky.
Marie Dvořáková, starostka

Setkání harmonikářů v Blažkově
- prolnutí generací
V sobotu 19. března 2011 se
v Blažkově konalo již třetí Setkání
harmonikářů.
Když se před třemi lety myšlenka o společném setkání harmonikářů proměnila v realitu, přinesla
nečekaně velmi hluboký zážitek.
Také letošní setkání nebylo pouze o zpěvu a poslechu. Viděli jsme
pospolu malé děti, dospělé, babičky a dědečky, nečekaná rodinná
setkání, přátele, kteří se léta neviděli i dojetím tekoucí slzy.
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Akce díky své myšlence byla pěkným kulturním zážitkem, proto velmi děkuji panu Josefu Tomáškovi,
Vladimíru Kouteckému a ostatním
za organizaci akce. Rozhodně velký
dík patří všem harmonikářům, kteří
proměnili březnovou sobotu v nádherný den a mnoho duší naplnili na
dlouhou dobu energií.
Mimořádný dík patří i Vám
všem, kteří jste přispěli k příjemné
domácí atmosféře.
Petra Tatíčková, starostka

potěšili i naši nejmladší žáčci. V kratičké hudební dramatizaci ještě jednou
připomněli, co se stalo: „Když (Holena s macechou) poslaly Marušku pro
ﬁalky v pondělí…“
V návaznosti na pohádku si pak
mohly děti ve výtvarných dílnách
vyzdobit trička v barvách čtyř ročních
období technikou savování. Dospělí
zatím využili příležitosti ke vzájemnému popovídání – naše školní budova
se tak díky „čtení“ stala místem milých
setkání po mnoha letech.
Kromě tohoto velmi zdařilého úterního setkání se na naší škole v průběhu celého týdne četlo na pokračování.

Dětem z 1.-3. třídy přečetly paní učitelky knihu Ivony Březinové Lentilka
pro dědu Edu. Žáci 4.-6. třídy se zaposlouchali do Fimfára Jana Wericha v
podání svých vyučujících i dobrých
čtenářů z řad spolužáků. Ve školních
družinách se také četlo – Pověsti z
Vysočiny a Pohádky bratří Grimmů.
Na úspěchu celého letošního „čtení“ měly zásluhu společnost E-ON,
Obec Dolní Rožínka, Dům s pečovatelskou službou v Dolní Rožínce,
vedení Domova pro seniory Mitrov a
Westernové městečko Šiklův mlýn.
Všem děkujeme a těšíme se na další
ročník!
I.J.

Čtenář roku v Rožné

Celostátní akcí „Čtenář roku“, která má založit novou tradici, jsme
se nechali inspirovat i u nás v Rožné. Ve spolupráci s paní Veverkovou
- knihovnicí obecní knihovny jsme vyhodnotili nejlepší čtenáře roku 2010
podle počtu vypůjčených knih. Trošku překvapeni jsme zjistili, že většinu
předních míst obsadili dříve narození spoluobčané a mládež spíše paběrkovala. Proto slavnostní vyhlášení a ocenění nejlepšího čtenáře proběhlo
2.3.2011 v zasedací místnosti obecního úřadu na pravidelném setkání seniorů. Nejlepší čtenářce paní Jaroslavě Karasové poblahopřáli starosta obce
a knihovnice obecní knihovny a na památku jí předali, jak jinak, knihu
s věnováním. A jak vlastně soutěž alespoň na předních místech dopadla?
1.
Jaroslava Karasová - 92 knih
2.
Hana Hamříková
- 83 knih
3.
Marie Cigáňová
- 77 knih
Doufáme, že si v letošním roce najde cestu do obecní knihovny i více nových
mladých čtenářů.
Libor Pokorný
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

DĚTSKÁ HASIČSKÁ LIGA 2011

V sobotu 7. května 2011 se naplno rozjede třetí ročník soutěže pro žákovská
družstva mladých hasičů. Úvodní klání proběhne v atraktivním prostředí westernového městečka Šiklův mlýn. Následovat bude ještě dalších 5 soutěžních
kol, viz. termínový kalendář DHL 2011.
Ke konci měsíce března 2011 bylo přihlášeno 14 družstev z okrsků Dolní
Rožínka, Bystřice nad Pernštejnem a Nedvědice.
Další zájemci o účast v celé lize, popřípadě pouze v některém z jednotlivých
závodů, se mohou přihlásit kdykoliv v průběhu soutěže. Jednou z důležitých
podmínek je registrace všech soutěžících u SH ČMS.
Bližší informace o lize, minulých ročnících DHL, pravidlech, termínech
a kontaktech včetně fotograﬁí a videí, jsou k dispozici na webových stránkách
www.sdh.unas.cz, případné dotazy na tel.číslo: 602 536 209 – Štourač Radek
Partnery DHL jsou: Skupina ČEZ a Zdravotní pojišťovna MV ČR
Termínový kalendář DHL 2011:
7. května 2011 - Blažkov (areál Western City), začátek v 9.00 hodin
15. května 2011 - Věžná (okrsková soutěž), začátek v 8.00 hodin
5. června 2011 - Rozsochy
18. června 2011 - Bukov
3. září 2011 - Rodkov
10. září 2011 - H. Rožínka
Začátky ostatních soutěží budou schváleny nejpozději na prvním kole DHL
a zveřejněny na webových stránkách.

Pachový ohradník = bezpečnější cesta
Určitě si všichni řidiči, cestující i cyklisté jezdící po silnici
mezi Bystřicí n. P. a Písečným
všimli dřevěných kolků opatřených oranžovou pěnou. Pokud
někteří z vás nevědí, o co jde, pak
zde je krátké vysvětlení. Jedná
se o tzv. pachový ohradník, který
slouží pro snížení nehod motorových vozidel s volně žijící zvěří.
Pachový ohradník, který vytváří
souvislý pás dlouhý cca 3 km,
kde jednotlivé kolky jsou vzdáleny 5m. Byl společně vybudován
mysliveckými sdruženími Písečné, Domanín a Karasín-Ždánice.
Jednalo se celkově o třetí ohradník
na okrese Žďár n.S. A jak to funguje? Jednotlivé pěny jsou napuš-

těny koncentrátem, který odpuzuje
zvěř. Zvěř je pak mnohem opatrnější při přecházení vozovky.
Přestože 100% nezabráníme všem
střetům se zvěří, počet nehod na
ošetřených úsecích výrazně klesl.
Stejný ohradník byl pak členy MS
Domanín vybudován i na silnici
mezi Bystřicí n.P. a Domanínským
rybníkem a následně mezi Domanínem a Bohuňovem. Protože
koncentrát postupně vyprchá, je
nutné jej minimálně dvakrát ročně obnovovat pro zachování účinnosti. Pevně věřím, že tuto snahu
myslivců oceníte i vy, řidiči!
Zdeněk Čech,
myslivecký hospodář
MS Písečné

Chceme žít v čistém prostředí
Pokud se vám během prvních
dubnových slunečných dní stalo,
že jste v Dolní Rožínce zahlédli
děti v oranžových vestách s nářadím v ruce, nebyla to náhoda. Žáci
místní základní školy se připojili
ke 3. ročníku aktivity Krajského
úřadu kraje Vysočina s názvem
Čistá Vysočina.
Všichni lidé chtějí žít v čistém
prostředí a často se stává, že se na
děti ukazuje jako na ty, jež produkují odpadky a neumí je uklízet. To
svým příkladem chtěly děti popřít
a ukázat ostatním občanům, že
i jim se líbí uklizené prostředí.
Společnými silami žáci zametali,
hrabali, sbírali odpadky a uklidili tak veřejná prostranství kolem
obou budov škol a silnice procházející obcí.
S.Š.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

FARMA MANSBERK, Sejřek

Farma Mansberk se nachází v obci
Sejřek v místech bývalého panského dvora z počátku 17. století, který
náležel k panství hradu Pernštejna.
Od roku 1991 je Farma Mansberk
ve vlastnictví rodiny Prokešových.
Nachází se zde Pila Mansberk a jezdecká stáj a jezdecká škola pana René
Prokeše, působící pod Jezdeckým
klubem farmy Mansberk, o.s., (www.
mansberk.com) Od roku 2009 spolupracuje JK farmy Mansberk s Francouzskou národní jezdeckou školou
– «Cadre Noir» de Saumur, jedním z
nejvýznamějších světových středisek
jezdeckého vzdělávání (www.cadrenoir.fr). Za podpory Národní agentury pro evropské projekty a programu
celoživotního vzdělávání Grundtvig
měl v loňském roce předseda a vedoucí jezdecké školy JK Mansberk, pan
René Prokeš, možnost zúčastnit se
několikaměsíčního asistentského pobytu v této prestižní instituci. Získal
zde atestaci Francouzské národní jezdecké školy pro výcvik koní, jezdců
a jezdeckých cvičitelů pro discipliny
drezura, skoky a všestrannost. Načerpané zkušennosti jsou v praxi uplatňovány při jezdeckém výcviku v Jezdecké škole JK Mansberk. Zároveň
je zde kladen důraz na individuální
přístup k jezdcům, koním, jezdeckým
dvojicím. V myšlence zpřístupnění
kvalitního jezdeckého vzdělání dalším zájemcům z řad příznivců tohoto krásného sportu rozvíjí Jezdecká

škola Mansberk s École Nationale
d’Équitation de Saumur spolupráci
v dalším chystaném projektu v programu EU Grundtvig, který je určen
dospělým jezdcům, cvičitelům a
jiným pracovníkům v oboru jezdectví z ČR a Slovenska, s názvem
«Eurocavalier 2011 – 2013». V rámci
tohoto projektu budou organizována
soustředění, stáže a pracovní setkání v ČR, na Slovensku a ve Francii a
cyklus jezdeckých soutěží. Podpoře
talentovaných dětí a jezdecké mládeže
je určen další připravovaný program
JK Mansberk pod názvem «Podpora
mladých jezdeckých talentů kraje
Vysočina», který počítá s vytvořením
centra talentované mládeže při JK
Mansberk pro období 2012 – 2013.
Závěrem bychom rádi pozvali příznivce jezdeckého sportu na sportovní
událost organizovanou JK Mansberk
v neděli 31.července 2011 od 9 hod.
po celý den - «Pernštejnský hobby
pohár 2011» v drezuře, parkurovém
skákání a terenním derby. Více informací naleznete na www.mansberk.com.

TELEGRAFICKY...
Z Vašich dalších příspěvků, za
které děkujeme, ale které nejsme
schopni všechny zařadit, alespoň
telegraﬁcky vyjímáme:
Ve středu 6. dubna proběhl v
Písečném zápis nových dětí do
mateřské školy pro nový školní rok 2011 – 2012. Ve školce se
využívá několika hracích koutků,
kde mohou děti uplatňovat své
zájmy a záliby při různých činnostech a hrách. Nejvíce oblíbené
jsou koutky výtvarný, sportovní a
především hudební. Ten také hodně zajímal i děti, které přišly toho
dne k zápisu.
V ZŠ a MŠ Rožná nebyl v březnu na posezení za kamny vůbec
čas. Začátkem měsíce tam úspěšně
ukončili plavecký výcvik. Potom se
škola proměnila v muzeum pravěku. Na skříňkách a parapetech přibývalo keramických nádob, Venuší,
sošek, náhrdelníků, kamenných
zbraní, modelů jeskyní a chýší.
Visely tam studie vývoje lidstva,
oblékání nebo bydlení. Jednoho
dne se dokonce objevil pračlověk.
Závěr března patřil již tradiční akci

Bystřicko čte dětem. Zajímavé
ukázky četly paní učitelka Svatava
Solařová z Písečného, paní učitelka
Hana Punčochářová z Dolní Rožínky a paní Alena Vavříčková.
Ve Štěpánově zahájili o Velikonoční neděli v přísálí KD zajímavou výstavu obrazů akademické
malířky Jaromíry Knoblochové.
Otevřeno je do 8. května denně od
10.00 do 15.00 hodin.
-HJ-
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SPORT

POZDRAV SLUNCI
I to jsme cvičili v sobotu 2. dubna
2011 v ORLOVNĚ v Bystřici nad
Pernštejnem při veřejném cvičení JÓGY. Akci zorganizovala paní
Helenka Šípková, orelská cvičitelka
jógy.
Sešlo se přes dvacet žen a jeden
muž. Všichni různého věkového stáří
ze širokého okolí Bystřice. Jedna cvičitelka přijela dokonce až z Kuřimi.
První hodinu – méně náročnou
- vedla cvičitelka paní Borková
z Nového Města na Moravě. Do tajů

náročnější jógy nás zasvěcovala známá usměvavá štěpánovská cvičitelka
paní Skoumalová.
Po poctivém cvičení jsme se
občerstvili z přinesených pochoutek
a setrvali v družném rozhovoru.
Opět jsme si uvědomili, že JÓGA
je cesta člověka k sobě samému,
k dokonalému sebepoznání, ke zdraví a štěstí.
Neváhejte a příště přijďte mezi
nás!
účastnice Libuše Pechová

na stepech, naučily se Makarenu a pod
vedením Soni Jandové jsme si zacvičily zumbičku pro nejmenší.
V pozdějším odpoledni jsem na
vštívily městské lázně, kde jsme si
užily vodních radovánek. Po večeři,
s plnými břichy, jsme se všechny pod
vedením starších děvčat zkulturnily, tím myslím, že velká děvčata ta
malá učesala, nalíčila a krásně upravila nehty. Takto nastrojené jsme si
zasoutěžily v karaoke. Sladká odměna čekala na všechny soutěžící.
Děvčatům i Soni bych touto cestou chtěla moc poděkovat za krásný
víkend se super atmosférou.
Exlová Jitka

Tenisový klub Bystřice n. P. v roce 2010

V zimě jsme v hale uspořádali OP
starších žáků, v květnu rovněž OP
starších žáků a v létě CT v kategorii
dorostenců, ve kterém zvítězil Zdenda
Kolář. Tradiční turnaj mužů z Bystřice a okolí tentokrát proběhl v září
za velmi malého zájmu hráčů a také
v něm zvítězil Zdenda Kolář, když ve
ﬁnále porazil Jardu Balabána. Jednotlivá družstva trénovala v zimě alespoň
jedenkrát týdně v hale, v sezóně byly
tréninky pro dospělé třikrát týdně, děti
dvakrát týdně, ale s možností další volné hry. V zimě jsme pořádali pro nové
děti tradiční tenisovou školičku.
Také pro rok 2011 TK požádal
soutěžní komisi JmTS o souhlas, aby
naše družstvo mohlo odehrát domácí
zápasy pouze na dvou kurtech. Tento dlouhodobý problém se snažíme
řešit výstavbou 2 antukových kurtů a
zastřešením jednoho kurtu. Zde musím
poděkovat vedení města, protože díky
jeho pomoci a vstřícnosti byla zpracována projektová dokumentace a náš
klub znovu požádal o grant z MŠMT.
Bez rozšíření areálu není možný další
růst bystřického tenisu a také zapojení
většího počtu občanů do sportovní činnosti klubu. Rozhodnutí o poskytnutí
dotace se neustále oddaluje a mělo by
padnout do konce dubna 2011.
Velice dobrá je rovněž spolupráce
s ﬁrmami Mega-Tec, Cormen a Elcom, které nám pomáhají při zajištění
provozu TK jak po stránce materiální,
tak ﬁnanční.

Závody v Rájci Jestřebí
Dne 26. 3. 2011 se v Rájci Jestřebí konaly závody ve step aerobiku. Ačkoli
se náš tým na stepy nezaměřuje, každý rok se těchto závodů účastníme. Pro
nemoc jelo pouze devět děvčat, ale sedm z nich se probojovalo do ﬁnále. Na
bedně sice nestála, ale pátá a šestá místa, která obsadila, nás velice potěšila.
Rodičům za přepravu a holkám za perfektní reprezentaci moc děkuji.
Jitka Exlová

Ke 31.12.2010 měl TK celkem 65
členů, z toho bylo 15 dětí do 15 let.
Výrazným úspěchem je účast v KS
II, kde se podařilo po postupu tuto
kvalitní soutěž udržet i pro rok 2011.
Zde musíme zdůraznit, že se to podařilo s domácími hráči a hráčkami, což
nebývá obvyklé. S bilancí 3 vítězství
a 4 porážek toto družstvo obsadilo
celkově velmi pěkné 5. místo. Přitom
ještě další 2 zápasy skončily nejtěsnějším rozdílem 4:5 a zejména mrzí
zápas s Novým Městem n. M., kdy
před závěrečnými mužskými čtyřhrami Bystřice vedla 4:3. O tento
úspěch se zasloužili následující hráči
a hráčky: Jaroslav Balabán, Zdeněk
Kolář ml. a st., David Kratochvíl, Ivan
Kučera a Petr Kučera a děvčata Aneta
Jurošová a Klára Kotoučková. Rozhodující bylo, že Klára a Aneta pomohly
ziskem důležitých bodů ve dvouhře i
ve čtyřhře a také muži získali některé
nečekané body. Nejúspěšnějším hráčem se stal Zdenda Kolář, který vyhrál
všechny své zápasy ve dvouhře.
Družstvo starších žáků hrálo bez
výrazného úspěchu KS III, když skončilo s jedním vítězstvím na předposledním 7. místě. Zde se projevuje jednak nízká kvalita hráčů, ale zejména
nezájem dospělých pracovat s těmito
dětmi a také nezájem většiny rodičů o
úroveň hry svých dětí.
„B“ hrálo OP a s bilancí 4 výhry a
3 porážky obsadilo 4. místo, přestože
výkonnostně mělo na víc. V tomto
14. strana

Soustředění
Již se stalo tradicí, že aerobikový
team jezdí každoročně na soustředění.
I letos tomu nebylo jinak. Navštívily jsme opět sportoviště a ubytovnu
v Blansku. Náplní tohoto soustředění
je jako téměř vždy, zdokonalit závodní sestavy. I letos tomu nebylo jinak.
Nejstarší dívky se skladbou Iť s OK, se
kterou se již předvedly na bystřických
plesech, musely celou choreograﬁi
předělat. K mé radosti se jim to povedlo. Menší děvčátka ve věku 7 – 9 let
se učila svoji choreograﬁi nazvanou
Electrics Kids pod vedením Míši
Exlové. Dívky byly nadšené a podařilo se jim také udělat velký kus práce.
Ve volných chvílích jsme si zacvičily

týmu nastupovali Dominik a Vladimír
Handlovi, Zdenda Kolář, David Kratochvíl a René Pros. Problém byl zejména začátek sezony, kdy k zápasům
nastupovali v neúplné sestavě nebo
nehráli v nejsilnější sestavě. Bylo by
dobré, pokud by někdo z těchto hráčů
mohl nastupovat za „A“.
V jednotlivcích potvrdil tradičně
vysokou výkonnost Zdenda Kolář
(TK Agrofert Prostějov). Stal se mistrem ČR v soutěži družstev v kategorii starších žáků, na mistrovství ČR
jednotlivců postoupil ve dvouhře do
semiﬁnále a ve čtyřhře do ﬁnále a ve
ﬁnále čtyřhry prohrál i na halovém
MČR. Na celostátním žebříčku skončil v kategorii starších žáků na 11.

místě, ale bylo to zejména proto, že se
začal více věnovat turnajům dorostu.
V této kategorii skončil na CŽ v ročníku 1996 na 7. místě. V lednu letošního roku přestoupil z Prostějova do
Bystřice, kde se připravuje a kde bude
opět nastupovat za družstvo dospělých. Za tyto úspěchy zvítězil Zdenda
v kategorii sportovců pocházejících
z Bystřice n.P., ale soutěžících mimo
Bystřici a družstvo dospělých bylo
mezi navrženými v kategorii kolektivů na I. Plesu Města Bystřice n.P., kde
proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců města za rok 2010. Úspěšný
byl i Dominik Handl, který v kategorii
dorostu prohrál ve ﬁnále OP jednotlivců s Jakubem Sedlákem ze Žďáru n.S.
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SPORT, OSTATNÍ
Je tu jaro a s ním i čas, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku. Jde o
jedno z nejkrásnějších ročních období, kdy se v lesích, horách, lukách, či
rybnících odehrává úžasné divadlo
v podobě kvetoucích rostlin, narození zvířecích mláďat a roztodivných
barevných přechodů, které jen příroda dokáže vykouzlit. A je to rovněž
období, kdy se všichni lidé mající
k přírodě vztah hrnou ven, aby jaro
prožili. Skauti mezi ně rovněž patří,
a proto po chladné a bílé zimě opět
začínáme objevovat tyto krásy na
schůzkách a hlavně při víkendových
výpravách. Co je tedy nového?
Mladší chlapci – vlčata letos
utvořili skvělou partu, která stihla
od začátku roku mnoho zajímavých
akcí. Vyhráli okresní turnaj ve vybíjené v Žďáře nad Sázavou, na nějž se
kluci pečlivě připravovali. Nesmělo
chybět tradiční přespání ve srubu Pod
Horou, kde se naučili práci s mapou
a kompasem. Pro pobyt v přírodě je
to velice důležitá dovednost a nutno dodat, že i mnozí dospělí mají
při čtení z mapy nemalé problémy.
S přicházejícím jarem vlčata vyrazila
dobývat hrad Zubštejn a odhalovala
jeho tajemství. Spali ve srubu patřícímu bystřickému městskému muzeu,
za což chceme moc poděkovat řediteli muzea panu Cisárovi. Kluci si
vyzkoušeli, jak se o sebe postarat
během dvou dnů, včetně vaření. Jak
sami říkají, tak na výpravě chutná víc

Skautské středisko KLEN informuje
jak doma nebo ve škole. Vždy jim na
to odpovím, že to není tím, co je k jídlu, ale vlastní účastí na přípravě, díky
níž si pokrmu cení více, než když ho
dostanou až přímo pod nosánek. Na
výpravě se samozřejmě odehrává
spousta okamžiků, které zůstanou

si kluci splnili a jaký bude další? Třeba ten z Divokého západu. Ale určitě
je čekají i skautské plavecké závody,
kde budou moci ukázat, kdo z nich je
nejlepší plavec, potápěč, nebo hráč
vodního póla. Mladší dívky – světlušky navštívily brněnskou ZOO a

v paměti. Ovšem ty nejsilnější jsou
obvykle takové, při nichž zažijeme
nebývalé dobrodružství, ba i strach.
A mezi tyto zážitky zajisté patřila
noční stezka odvahy bez baterky za
vynikající světelné hry loučí. Kdo
by v tu dobu zavítal na Zubštejn,
připadal by si rázem jako ve středověku. Osvícený hrad, rytíři v brnění,
chřestění mečů, meluzína kvílící ve
zdech hradu a do toho silueta úplňku. Který z kluků by se alespoň na
chvíli nechtěl stát rytířem? Tento sen

zkoušely různé výtvarné techniky.
Kromě toho děvčata samozřejmě
plnila různé úkoly ze stezky světlušek. V jejich oddíle jsou stále volná
místa, takže pokud někdo z rodičů
váhá, kam poslat svoje děti na letní
prázdniny, tak skautský tábor je určitě správná volba. A aby děvčata ještě
před táborem něco hezkého zažila,
tak se mohou do oddílu světlušek přihlásit ještě teď. Starší skauti a skautky
se sdružují v oddíle s názvem Třítečáci. Pořádaly se výpravy do vzdálené-

Střelecký klub Bystřice
Poslední zimní den se sportovní střelci utkali o tituly z domácího
šampionátu konaného již tradičně na
plzeňské střelnici. Náš jediný zástupce z bystřického oddílu Marcel Fiala
dosáhl ve své kategorii výsledkově
na konec druhé desítky, ale v konkurenci závodníků se neztratil. O následujícím víkendu ve dnech 26. a 27.
března pořádalo město Hanušovice
mistrovství AVZO ČR ve střelbě ze
vzduchových zbraní, kde měl mezi
závodníky zastoupení i Sportovně

střelecký klub Bystřice. Třetím místem v kategorii starších dorostenců
obhájil svou loňskou pozici Marcel Fiala, který výsledkem vylepšil
svém osobní maximum. V závodě
mužů si 9. pozici vystřílel Jiří Zach a
12. pak skončil Josef Roháček (oba
SSK Bystřice). S příchodem jarního
období končí sezóna vzduchových
zbraní a naše pozornost se začíná
směřovat k závodům malorážkovým.
Za SSK Jiří Zach

Kde začít s rušením...
(Pokračování ze str. 5)
I selský rozum napoví, že máme
více škol, než potřebujeme a bude se
s tím muset něco dělat. Protože jde
ovšem o věc, která bude mít dopad
na dlouhou dobu dopředu, měla by se
dělat uváženě a rozhodnutí by měla
být podložena dobrými argumenty a
analýzami. Krajská rada v Jihlavě si
s tím, co vypustila do světa, měla jistě
dát mnohem více práce. Mám za to,
že by v této věci mělo být aktivnější
také ministerstvo, především zpracovat analýzy o potřebnosti jednot-

livých oborů na trhu práce a kvalitě
škol. U gymnázií by měla být zachována regionální dostupnost.
Je jasné, že nemohou všichni studovat, je však také potřeba mít na
paměti, že vzdělanost našeho obyvatelstva bude mít zásadní dopad na
budoucnost naší společnosti. Proto
by se školy měly rušit uvážlivě, ty
které již ztratily význam a ty, které
nejsou kvalitní. Měřit potřebnost
škol vzdáleností od krajského města
však jistě nevede ke kompetentním
závěrům!
Miloš Dědič

OZNÁMENÍ
Sportovní klub v Bystřici n. P. oznamuje, že
vývěska se zprávami pro členy i přátele kopané
bude nově umístěna na budově Minimarketu.

NAPIŠTE SI
DO INFOROČENKY

Česká spořitelna a.s.:
telefon 956 742 280
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ho okolí a různých míst ČR. Skauti
a skautky tak navazovali kontakty
s ostatními středisky. Celý oddíl začal
plnit odborku ekologie Zelená panda.
Nesmíme zapomenout na skautskou
bowlingovou ligu, kterou Třítečáci
úspěšně rozjeli a letos v ní pokračují.
Jednou z posledních akcí byla návštěva aquacentra v Kuřimi. Nejvýznamnější akcí oddílu ovšem budou
skautské závody, na které se chlapci a
děvčata pečlivě připravují. A v čem se
na takových závodech utkávají? Tak
třeba v tom, jak co nejlépe poskytnout první pomoc, jak překonat co
nejobratněji překážkovou dráhu, v
rozdělání ohně a přípravě jídla, nesmí
chybět orientace v terénu za pomoci
mapy, buzoly i moderního GPS přijímače, stavba nouzového přístřešku
a další zajímavé činnosti. Středisko se rozvíjí a to je dobře. Skauting
se nám podařilo úspěšně založit i
ve Štěpánově nad Svratkou hlavně
díky podpoře a ochotě paní ředitelky Romanové, které bych rád touto
cestou poděkoval. Skauting z vašeho
dítěte neudělá nejlepšího sportovce,
umělce či superstar. Ale naproti tomu
nabízí férové přátelství bez přetvářek,
nerovných šancí a možnost prožít
neobyčejné zážitky. A ještě něco
podstatného, se skautem můžete začít
v jakémkoliv věku a vždy vám má co
nabídnout. Nevěříte? Zkuste to!
S přátelským pozdravem
Luboš Gável

Concentus Moraviae 2011
České sny – otisky a vzpomínky
16. ročník festivalu Concentus Moraviae proběhne mezi 28. květnem a 25.
červnem 2011 s podtitulem „České sny – otisky a vzpomínky“. Jeho dramaturg
Aleš Březina pozval výrazné hudební osobnosti, převážně české a v České republice působící hudebníky, aby pro Concentus Moraviae nachystali programy, ve
kterých se zrcadlí jejich osobní silné hudební zážitky. Ve třech desítkách koncertů
zazní slavné i méně známé skladby s důrazem na českou klasickou hudbu.
Tradičně festival svým návštěvníkům nabízí příležitost procestovat křížem
krážem Jižní Moravu a Vysočinu a propojit návštěvu jedinečných koncertů
s poznáváním regionu a jeho architektonických i přírodních krás.
Lze využít zvýhodněné vstupné. Již od 15. března 2011 jsou k dispozici
vstupenky v předprodeji v KD v Bystřici n. P. Při včasném nákupu vstupenek
za speciální zvýhodněnou cenu na koncerty v našem městě můžete ušetřit 50
Kč z plného vstupného. Tato možnost je časově ohraničena, platí pouze do 27.
května, tj. do dne před zahájením festivalu.
Již druhým rokem probíhá v rámci festivalu Concentus Moraviae akce „Židle
pro Pernštejn“, jejíž cílem je vytvoření stálého mobiliáře 250 židlí použitelných pro hudební i společenské události konané ve zdech jedinečné moravské
architektonické památky - hradu Pernštejna. Zájemci mohou podpořit tuto akci
zakoupením speciální vstupenky v ceně 550 Kč na kterýkoliv koncert festivalu
Concentus Moraviae 2011. Vstupenky „Židle pro Pernštejn“ na koncerty konané
v našem městě můžete zakoupit v předprodeji.
Program bystřických koncertů
Čtvrtek 2. června 2011 v 19.30 hod – velký sál kulturního domu
„Zítra se bude… „ – Opera Národního divadla v Praze
Opera Aleše Březiny a Jiřího Nekvasila „Zítra se bude…“ se řadí k nejúspěšnějším tuzemským hudebním produkcím díky působivému zpracování stále
živého tématu. Představení využívá dobové texty z inscenovaného procesu Dr.
Milady Horákové, odsouzené k smrti v roce 1950, a vzniklo na míru operní pěvkyni Soni Červené.
Sobota 18. června 2011 v 19.30 hod – kostel sv. Vavřince
Kateřina Chroboková – varhany
Mladá varhanice s bohatou mezinárodní koncertní zkušeností uvede ve svém
recitálu známá duchovní díla, ale i skladby, které nově vznikly pro vystoupení
na festivalu.
Více informací o festivalovém dění na www.concentus-moraviae.cz
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INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Půjčky – 100% schválení a vyplácení půjčky na zástavu nemovité
a movité věci. Příjem a registr neřeším. Info: 732 565 767.
• Hledáme brigádníky i brigádnice pro rozvoz knih s vlastním autem.
Tel.: 739 067 695. Vhodné i pro důchodce.
• Pronajmu garáž v Bystřici na Sídl. I. Volejte 602 505 655.
• PRÁCE Z DOMU více na www.byznyszdomu.cz.
• Koupím obrazy všech žánrů. Platba v hotovosti. Tel.: 602 528
912.
• Hledám pronájem garáže v Bystřici n. P., ul. Zahradní. Pište SMS ozvu se. Tel.: 736 763 961.
• POCTIVÁ PRÁCE více na: www.vydelavatzdomu.cz.
• ZDRAVÉ HUBNUTÍ více na: www.nutricnivyziva.cz.
• Prodám stavební parcelu 743 m2 v Pivonicích (Bystřice n. P.). Tel.: 605
714 304.

ELEKTRO
V PASÁŽI

STAVOFLOS s.r.o.
pøijme
kvalitní zedníky
s praxí
Nástup možný ihned

Kontakt: 724 845 555
www.stavoflos.cz

KováĜství zámeþnictví
JiĜí Hudec, Lísek 95

592 45 Lísek
napĜ. ploty, brány, mĜíže, vrata,
zábradlí, schodištČ, ocelové
konstrukce, dekoraþní pĜedmČty,.

Cenová nabídka a
návrh zdarma

www.kovovedekorace.cz

605 969 770

STØECHY - DØEVOSTAVBY

Masarykovo nám. 50,Bystřice n. P.

Nově nabízí:
Chlazení GORENJE
Pánve TEFAL

za výhodné ceny
Tel.: 725 127 660
elektrovpasazi@email.cz
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•

TESAØSTVÍ

•

POKRÝVAÈSTVÍ

•

KLEMPÍØSTVÍ

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

Martina Dvořáková
oznamuje svým zákazníkům:
stěhujeme se na Masarykovo náměstí č. 59!

Od 16. května 2011 nás najdete uprostřed
bystřického náměstí vedle studia Kamilla.

NIGHTWORK

KRYŠTOF
REPUBLIC OF TWO
Dům Kultury Žďár nad Sázavou,
pátek 20. 5. 2011 od 19.00 hod.
ZÁKLADNÍ VSTUPENKA v předprodeji 350 Kč | na místě 450 Kč
V.I.P. VSTUPENKA v předprodeji 500 Kč | na místě 600 Kč
předprodej: BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
PC prodejna JCS COMPUTER
Masarykovo nám. 19 (v horní části náměstí, naproti České poště)
tel.: 566 551 111
více informací o koncertu a V.I.P. vstupenkách
na www.modredny.cz
M e g a k o n c e r t
z a
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NOVÁ BARVA V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

ČERVENÁ
Nesete do kontejnerů tříděný odpad?
Máte jednu ruku volnou?
Přiberte s sebou i vaše

drobné elektro a baterie
Červené kontejnery už i v ulicích vašeho města
www.cervenykontejner.cz
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INZERCE
Mìsto Bystøice nad Pernštejnem
nabízí svým obèanùm

domácí kompostér
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.
Kompostér typ Thermoking 400l
(výrobce Elkoplast)
Výška: 840 mm
Šíøka: 740 mm
Hloubka: 740 mm
Objem: 400l
Hmotnost: 13 kg

Bližší informace obdržíte
na tel. è. : 566590315, 566590370
OPERAÈNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ
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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a pøírodu
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Soutěž podporují:
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