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Mnohokrát jsem přemýšlel, proč 
právě na Bystřicku je nedostatek 
pracovních míst? V rámci naší 
vlasti sice na tom nejsme zase tak 
špatně, ale cca 12% nezaměstna-
ných v našem regionu je alarmující. 
Se zvyšujícími se náklady života 
je právě tato skupina občanů jedna 
z nejohroženějších. Nezaměstnaný 
otec nebo matka ještě vlečou s se-
bou málo zajištěnou rodinu, a tak se 
tento problém týká mnohonásobně 
více osob.  Měli jsme jako jedni 
z prvních zainventovanou průmy-
slovou zónu, prováděli jsme akce 
k nalezení patřičných investorů a 
stále se problém nedaří řešit. Je to 
vše v dopravní obslužnosti? Ne-
máme málo kvalifikovaných lidí? 
Proč se do našeho kraje investoři 
nehrnou? Pokusím se odpovědět 
sám. Je zajímavé, že zvýšená neza-
městnanost je v mnoha případech 
spojena s důlní těžbou. Například 
Ústecko, Ostravsko nebo Česko-
lipsko. V minulosti byly na našem 
území otevřeny uranové doly, kte-
ré celému regionu přinesly práci 
a poměrně velký rozmach. Do té 
doby jsme byly krajem především 
zemědělským, s drobným průmys-
lem. A tak to zůstalo i po roce 1955. 
Jako by byly doly samospasitelné. 
Na Bystřicku se přestal budovat 
jakýkoli průmysl. Není tu historic-
ky ani žádný velký zpracovatelský 
průmysl. Pro představu musím na-
psat, že okres Žďár nad Sázavou 
nemá žádný mlýn, masokombinát, 

ObnOva parků, zeleně a strOmOřadí 
v bystřici nad pernštejnem

V únoru obdrželo Město Bystřice 
nad Pernštejnem petici občanů proti 
kácení stromů při provádění tohoto 
projektu. Pod petici se podepsalo 
616 bystřických občanů a žádají 
zodpovězení dotazů, na které tímto 
článkem reagujeme.

Proč se Město rozhodlo řešit kom-
plexně městskou zeleň?

Město pravidelně vyčleňuje fi-
nanční prostředky na údržbu a obno-
vu veřejné zeleně. Přesto rozsáhlost 
zeleně v majetku Města neumožňuje 
řešit tuto problematiku komplexně. 
Již v roce 1990 byla provedena in-
ventarizace zeleně a na ni navazující 
projekt „Návrh úprav ploch veřejné 
zeleně“. I v tomto projektu se kon-
statuje, že je potřebný celkový zá-
sah, včetně kácení a probírek stromů 
a keřů s následnou obnovou, a to 
v rozsahu cca 10% stávající zeleně. 
V roce 2009 se zahájila příprava 
projektu celkové revitalizace míst 
městské zeleně při využití dotačních 
prostředků z Operačního programu 
životního prostředí. Cílem projektu 
je zlepšení kvality a zdraví zeleně a 
stromů v intravilánu města, rozšíření 
rozlohy a počtu jednotlivých druhů 
zeleně, podpoření rozvoje biodiver-
zity regenerací některých travnatých 
ploch, provedení výškového i ploš-
ného odlišení stromových a keřo-
vých porostů s využitím vhodných, 
většinou původních druhů dřevin. 
Dojde k obnově části  zeleně v sídel-
ním prostředí, zlepšení zdravotního 
stavu městské zeleně a snížení bez-
pečnostního rizika vyvrácení stromů 
a padání větví.  

Byla provedena nová inventariza-
ce a zakreslení městské zeleně. Řada 
stromů vykazovala známky přestár-

losti a nemocí. Některé stromy byly 
vzhledem ke svému mělkému zako-
řenění, množství suchých větví a své 
velikosti nebezpečné lidem i okolní-
mu prostředí, kdy hrozí samovolné 
opadávání větví při větru a v ně-
kterých případech hrozí i vyvrácení 
těchto stromů.  Zeleň města byla 
rozdělena na 17 lokalit (u hřbitova, 
park u kapličky, park Nová čtvrť, 
Sídliště II, ulice Novoměstská, uli-
ce Kulturní, park za MěÚ, park ZŠ 
TGM, park Příční, ul. Příční a hříště 
za ZŠ TGM, Sídliště I, garáže, park 
ZŠ Nádražní, ulice Pod Kaštany, 
park ulice Vírská, sídliště Voldán, 
park u polikliniky) a tyto jsou zpra-
covány jako podprojekty. Řešení 
každého projektu obsahuje seznam 
pěstebních zásahů, návrh nových 
výsadeb a následných prací:

Pěstební zásahy – jedná se o ká-
cení stávajících, druhově a koncepč-
ně nevhodných dřevin, odstranění 
náletové a nemocné zeleně a dřevin, 
které představují bezpečnostní rizika. 

Provedlo se i pokácení kompozičně 
nevhodných jehličnatých stromů, 
přestárlých sloupovitých topolů, kte-
ré jsou pro své okolí nebezpečné a 
odstranění bodových výsadeb keřů, 
které tříští trávníkové plochy a zne-
snadňují údržbu. Budou provedeny 
zdravotní a odlehčovací řezy s od-
straněním suchých větví, ošetření 
ran, dutin a pahýlů, zvýšení stability 
korun, vázání korun stromů apod. 

Výsadba nových stromů a keřů a 
zakládání trávníků – za odstraněné 
dřeviny se provedou plnohodnotné 
náhrady ve formě listnatých stromů 
a v určité míře i jehličnatých stromů. 
Výsadba stromů bude prováděna le-
tos v jarním období. Celkově bude 
vysazeno 458 nových stromů a ně-
kolik tisíc keřů.

Rozvojové a udržovací práce – 
v rámci projektové dokumentace 
pro jednotlivé lokality jsou stanove-
ny podmínky i pro následující údrž-
bu a péči o vysazovanou zeleň dle 

Na nedostatek 
práce 

bylo založeno  
již v minulosti

(Pokračování na str. 2)

(Pokračování na str. 5)
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Opravě školního statku nic nebrání
V ročníku 2009/10 bylo Bystřicko 

oceněno prestižním evropským titu-
lem EDEN, European Destination 
of Excellence a  nyní po osmi letech 
příprav konečně startuje se silnou 
podporou EU svůj unikátní projekt 
s pracovním názvem Centrum ze-
lených vědomostí. Jde o jeden ze 
dvou strategických projektů Kraje 
Vysočina. Cílem projektu je vytvo-
řit v evropském kontextu jedinečné 
centrum šetrného cestovního ruchu, 
poznání a vzdělání, jež dále podpoří 
a posílí postavení našeho města jako 
vynikající evropské destinace i Kra-
je Vysočina (nejbližší podobné cent-
rum je ve Velké Británii).  

Na projektu se od počátku podí-
lejí tři partneři - Město Bystřice nad 
Pernštejnem, VOŠ a Střední odborná 
škola zemědělsko-technická a ECE-
AT. Impuls pro vznik projektu vyšel 
ze školy v době, kdy jí byl kdysi 
prosperující statek Mitrovských po 
vypořádání restitucí přidělen jako 
školní podnik. Se zastaralým vy-
bavením, zatékajícími střechami a 
zamokřenými zdmi jako výsledek 

„hospodaření“ minulých desetiletí. 
A protože bystřická Vyšší odborná 
škola jako jediná v ČR nabízí stu-
dium oboru agroturistika, začalo se 
její vedení od roku 2004 systematic-
ky snažit o změnu a hledat partne-
ry. Roky vyjednávání, plánování a 
projektování přinesly jediné možné 
řešení – abychom mohli na revitali-
zaci statku získat více než 90% do-
taci z EU, projekt převezme Město, 
protože škola potřebné prostředky 
získat nemůže. A byli bychom špat-
ní hospodáři, kdybychom tuto šanci 
po letech úsilí nevyužili. 

Město se tak vypořádá s dosud za-
nedbaným koutem svého katastru a 
současně vybuduje jedinečný cíl pro 
tisíce návštěvníků ročně. Škola pak 
jako partner projektu získá důstojné 
prostředí pro praxe svých studentů 
na moderních pracovištích a stane se 
atraktivnější v dnešní tvrdé soutěži 
v oblasti středoškolského vzdělání.  

V současné době připravujeme 
nové webové stránky, kde zveřejní-
me další podrobnosti. 

Michal Burian, ECEAT 

tel.: 564 602 148, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz 
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800

 Ing.  Bc .  Mart in Hyský 
 člen rady kraje
 Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

V Jihlavě dne 12. března 2012 

Vážený pane starosto, 

dne 15. února dal Výbor Regionální rady Jihovýchod pomyslnou zelenou projektu Centrum 
zelených vědomostí v Bystřici nad Pernštejnem. Jde o jeden ze dvou strategických projektů 
v cestovním ruchu, který bude na Vysočině realizován. Samotné projednávání projektu nebylo 
vůbec jednoduché, neboť mimo jiné jeho financování v souvislosti s veřejnou podporou 
posuzovala i Evropská komise v Bruselu.  

Na tomto místě bych všem Bystřickým chtěl poblahopřát k úspěchu, kterým získání dotace 
bezpochyby je, neboť bez dotace by realizace nebyla možná. Projekt splnil náročná kritéria, 
která se kladou na projekty strategického významu a jsem přesvědčen, že bude mít významný 
dopad na rozvoj cestovního ruchu a na zaměstnanost nejen na Bystřicku, ale i v celém našem 
kraji. V bystřickém regionu tento projekt doplní celou škálu aktivit, které jsou nabízeny turistům. 
Představitelé města a úřad odvedli poctivou práci, ale velký kus cesty k úspěchu je teprve čeká. 
Udržitelnost tohoto projektu vyžaduje profesionální přístup, který se dosud vždy v Bystřici 
aplikoval.  

Město Bystřice nad Pernštejnem je velmi úspěšné v čerpání peněz z EU a nemám důvod 
nevěřit, že tomu bude jinak i v dalším programovacím období, které bude zahájeno rokem 2014. 

Mnoho úspěchů přeje                                               

Vážený pan 
Ing. Karel Pačiska 
starosta města 
Město Bystřice nad Pernštejnem 
Masarykovo náměstí 57 
593 15 Bystřice nad Pernštejnem 

pivovar, sodovkárnu nebo např. 
čokoládovnu, pražírnu kávy apod.! 
Prostě žádný zpracovatelský a po-
travinářský sektor nevznikl. Jaký 
osud čekal mlékárny po roce 1989 
ví snad každý. Jako protipól do-
lům byla v našem městě otevřena 
oděvní továrna, aby zajistila práci 
pro ženy. S oděvnictvím to dopad-
lo bledě v celé Evropě, a tak zase 
nic. V našem regionu se průmysl 

nebudoval. Nevznikala poptávka 
po zdatných technicích, vzděla-
ných manažérech, protože vše byly 
pouze filiálky. Chirana, traktorová 
stanice, Kras, Botana nebo tírna 
lnu. Není tedy tradice a zkušenosti. 
První opravdu pořádný průmyslo-
vý podnik vznikl až v roce 2000 – 
Wera Werk.

Manažéři i vrcholový manage-
ment se nerekrutuje z místních lidí. 
Byl dovezen odjinud! Ani dnes 

není situace lepší. Naše školy pro-
dukují sice kvalitní studenty, ale 
ti odcházejí jinam, zakládají tam 
firmy, bydlí tam a vedou si velmi 
dobře. Jsme možná u dalšího pro-
blému. Jsme vůbec patrioti v mís-
tě, kde jsme se narodili, žili a byli 
vychováni? Město se snaží nabízet 
možnosti vyžití, bydlení a krásná 
příroda je bonusem. Proč nemají 
Bystřičáci podnikavého ducha, kte-
rý by umožnil s invencí vznik pra-

covních míst? Vše je jenom v nás  
a nikdo nám nepomůže zvenčí. Na 
otázky jsem moc neodpověděl a 
možná ještě položil další. Děkujme 
za to, že Geam neuzavřel těžbu, že 
Wera má zakázky, že Cormen našel 
nové trhy, že ZZN vyváží velkoka-
pacitní vozy a drobní podnikatelé 
neztrácejí chuť podnikat v džungli 
nepřehledných zákonů. Možná to 
vše vede k širokému zamyšlení.

Karel Pačiska

Na nedostatek práce...
(Pokračování ze str. 1)



LEDEN 2012
  4.1.  Kryštof Kubík
  9.1.  Alice Pokorná  
23.1.  Veronika Szenczi
24.1.  Klára Zedníková

DUBEN 2012
Else Horáková 100 let
Božena Novotná   88 let
Anna Zítková   88 let
František Holemý   75 let
Jiří Suchomel   70 let
Jarmila Martinčičová   70 let
Jarmila Jílková   70 let
Jana Vágnerová Mgr.   70 let

ÚNOR 2012
  3.2.  Albína Oláhová   71 let
  3.2.  Jan Raučina   84 let
  4.2.  František Schneider   81 let
  9.2.  Marie Veselá   79 let
10.2.  Božena Škrdlíková   88 let
19.2.  Jaroslav Chlumský Ing. 72 let
22.2.  Eftimios Rentzelas   86 let
25.2.  Jarmila Jirčíková   82 let

Úmrtí

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE  BŘEZEN - DUBEN 2012
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Jubilanti

Narození

Zprávy z Domanína
V sobotu 18. února se do Domanína zase po roce 

vrátil masopust. Sice bez kamer České televize, 
jako tomu bylo v Rozsochách, ale fotografů tu bylo 
dost. A masek stejně tak jako v minulých létech 
několik desítek. Veselý průvod putoval obcí skoro 
4 hodiny. Kruté mrazy minulých týdnů naštěstí již 
pominuly, ale „jaro v botách“ také není úplně ta 
největší masopustní rozkoš. Nakonec však průvod, 
vedený neúnavně hrajícím harmonikářem, šťastně 
doputoval do hospody, kde bylo sucho, brambo-
ráčky a masopustní veselice, kterou nejvytrvalejší 
hodovníci drželi až skoro do rána.

Aleš Sitař

SDH Domanín pořádá v KD v Domaníně 
v sobotu 24. března od 20 hodin taneční 

zábavu se skupinou ARZENAL 
Srdečně zvou pořadatelé

K Ivančicím patří chřest již od 
roku 1829, kdy sem místní lékárník  
a radní Anton Worel přivezl první sa-
zenice. Jeho pěstování se záhy rozší-
řilo a ivančický chřest svou kvalitou 
začal dobývat tehdejší svět. Anton 
Worel se stal výhradním dvorním 
dodavatelem této lahůdky na vídeň-
ský dvůr a císařovna Sisi mu poslala 
poděkování „za vynikající chřest“. A 
právě chřestu budou v Ivančicích vy-
strojeny již 18. Slavnosti chřestu. Od 
pátku 18. do neděle 20. května 2012 
si budou moci lidé nejenom koupit 
čerstvý chřest (loni se ho prodaly  
4 tuny), ale v degustační zóně ochut-
nat chřestové speciality, jež zde bude 
připravovat až 10 vybraných restau-
rací. Vystoupí zde i someliér, který 
bude s průvodcem Slavnostmi Pe-
trem Stupkou snoubit pokrmy s mo-
ravskými víny z předních vinařství, 
která budou na Slavnostech rovněž 
přítomna. A nedělní oběd přislíbil 
uvařit Roman Paulus, šéfkuchař před- 
ního českého hotelu Alcron. Ti, co 
to do Ivančic nestihnou, budou moci 
ochutnat chřest na festivalu přímo 
v restauracích po celé ČR, který se 
bude konat po celý květen. Další infor-
mace na www.slavnosti-chrestu.cz.  

Ivančice opět plné chřestu

Ústav sociální péče Křižanov 
ve spolupráci s Městem Bystři-
ce nad Pernštejnem Vás srdečně 
zve na výstavu, která Vám po-
může nahlédnout do života osob 
s mentálním postižením.

Výstava se uskuteční  
v prostorách městského muzea 

od 2. do 12. dubna 2012.

POZVÁNKA
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Rada Města Bystřice nad Pernštejnem v souladu s ustanovením § 166 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění  
a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích

v y h l a š u j e   k o n k u r s n í   ř í z e n í
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace:

Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem, 
příspěvková organizace

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy stanovené  zákonem 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona):

•  odborná kvalifikace učitele mateřské školy (odpovídající § 6 zákona),  
•  3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo 

v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného 
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 
5 odst. 1 písm. a) zákona ),

•  organizační a řídící schopnosti,
•  občanská a morální bezúhonnost,
•  dobrý zdravotní stav,
•  dlouholetá praxe v organizaci a řízení vzdělávacích programů výhodou

 Písemná přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul ucha-

zeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, 
místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu (u cizince 
číslo dokladu o povolení k pobytu), datum a podpis uchazeče, telefo-
nický kontakt na uchazeče.

K přihlášce uchazeč přiloží:
1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom 

včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracov-

ního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), 
3) strukturovaný profesní životopis, 
4) písemnou koncepci rozvoje a  řízení školy v rozsahu max. 3 stran stro-

jopisu A4,
5) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
6) čestné prohlášení v plném znění podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
7) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k vý-

konu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),
8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto kon-

kursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění.

Ředitel/ka školy bude jmenován/a na dobu určitou šesti let s předpoklá-
daným nástupem do funkce 1. 8. 2012.

Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními do-
klady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).
Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Konkurs MŠ 
Bystřice n. P. – neotvírat“) podávejte na adresu: Městský úřad, odbor 
správní a školství, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem.

Termín pro podání přihlášky: do 30. 3. 2012
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit 

nový konkurs.
Ing. Karel Pačiska 

starosta města

Rada Města Bystřice nad Pernštejnem v souladu s ustanovením § 166 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění  
a v souladu s  vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích

v y h l a š u j e   k o n k u r s n í   ř í z e n í
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace:

Základní škola T. G. Masaryka 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy stanovené  zákonem 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona):

•  odborná kvalifikace učitele prvního, druhého stupně ZŠ (odpovídající § 
7 a § 8 zákona),  

•  4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo 
v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného 
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 
5 odst. 1 písm. b) zákona ),

•  organizační a řídící schopnosti,
•  občanská a morální bezúhonnost,
•  dobrý zdravotní stav,
•  dlouholetá praxe v organizaci a řízení vzdělávacích programů výhodou
Písemná přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, 
datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo 
trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu (u cizince číslo 
dokladu o povolení k pobytu), datum a podpis uchazeče, telefonický 
kontakt na uchazeče.

K přihlášce uchazeč přiloží:
1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom 

včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracov-

ního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), 
3) strukturovaný profesní životopis, 
4) písemnou koncepci rozvoje a řízení školy v rozsahu max. 3 stran strojo-

pisu A4,
5) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
6) čestné prohlášení v plném znění podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. 
prosinci 1971),

7) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k vý-
konu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),

8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto kon-
kursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění.
Ředitel/ka školy bude jmenován/a na dobu určitou šesti let s předpoklá-

daným nástupem do funkce 1. 8. 2012.

Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními do-
klady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).

Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy  „Konkurs ZŠ 
T.G.Masaryka – neotvírat“) podávejte na adresu: Městský úřad, odbor 
správní a školství, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem.

Termín pro podání přihlášky: do 30. 3. 2012
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit 

nový konkurs.
Ing. Karel Pačiska 

starosta města

PADěLÁNÍ A POZMěNěNÍ VEŘEjNé LISTINyKriminalisté z Odboru hospodář-
ské kriminality ve Žďáře nad Sázavou 
se za poslední tři měsíce setkali s již 
třetím případem, kdy si policistům 
již známá osoba chtěla opatřit nebo 
již opatřila falešné středoškolské vy-
svědčení či vysokoškolský diplom. 
Ve většině případů se jedná o osoby 
mladší generace, které si prostřednic-
tvím sociálních sítí naleznou kontakt 
na zprostředkovatele nebo samotné 
výrobce. Po navázání komunikace 

následuje zadání požadavků listiny. 
Neznámým lidem nabízejícím tuto 
nelegální službu tak dobrovolně po-
skytnou svá osobní data. Pak už sta-
čí dohodnout další formality o ceně  
a předání falešné listiny.

V posledním případu, kterým se 
kriminalisté zabývají, figuruje třiatři-
cetiletý muž ze Žďárska. Ten obdržel 
vyhotovené falzum vysokoškolského 

diplomu za 10 000 korun již před ne-
celými čtyřmi lety. Počátkem tohoto 
roku předložil diplom na žďárském 
úřadě za účelem získání dalšího za-
městnání. V současné době je muž 
podezřelý ze spáchání přečinu padě-
lání a pozměnění veřejné listiny.

 Lidé po předložení falešných listin 
novému zaměstnavateli možná získa-
jí určitou výhodu a jsou zaměstnáni. 

V zápětí ale po odhalení nepravosti 
dokumentu naopak o zaměstnání 
rychle přijdou, protože nesplňují po-
žadavky kladené zaměstnavatelem. 
Někteří jedinci si zřejmě neuvědo-
mují, že tříletý trest odnětí svobody 
nehrozí jen padělateli, ale i tomu, kdo 
si falešnou listinu opatří, přechovává, 
užije. Postižitelné je i jednání, kdy se 
nový majitel snaží falešný dokument 
získat.

Jana Martincová v.r., komisař PIS
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jednotlivých ročních období a dle 
vývojové fáze zeleně.  

Po provedeném kácení nedojde 
k poškození městské zeleně, ale k její 
obnově – z větší části se odstraňují 
dřeviny krátkověké, které jsou pře-
stárlé a potřebují obměnit nebo byly 
nevhodně umístěné.  Vedle toho se 
provádí zdravotní řezy a bezpečnost-
ní zajištění prakticky všech dlouho-
věkých a velkých stromů ve městě. 

Odpovědi k jednotlivým dotazům 
z petice:

Dotaz: Proč došlo k likvidaci 
parku v Nové čtvrti a jeho na-
hrazení zpevněnou plochou s jed-
nodruhovou výsadbou dřevin?  
Odpověď: Nedochází k likvidaci 
parku, ale k jeho obnově. Původ-
ní zeleň parčíku neměla jednotnou 
koncepci vhodnou pro dané místo. 
Dřeviny byly vysazovány nahodile, 
bez jednotící myšlenky. Odstraněné 
dřeviny byly v naprosté většině ozna-
čeny sadovnickou hodnotou 4, tj. dru-
hým nejhorším stupněm a byly tedy 
odborně posouzeny jako dřeviny ve 
fázi dožívání. Dále šlo o zeleň s vý-
znamným podílem jehličnanů, dru-
hově odpovídající omezenému sorti-
mentu. Zeleň parčíku neodpovídala 
soudobým ekologizujícím trendům 
v sadovnické tvorbě, zejména tenden-
ci užívání stále více listnatých stromů 
v městském prostředí (pozitivní vliv 
vzrůstných listnatých dřevin na mi-
kroklima prostoru aj.). Chápeme, že 
občané, kteří svépomocí parčík vy-
sázeli, mají k jednotlivým rostlinám 
citový vztah. Veřejný park v našem 
návrhu ale není jen trávník s pár 
stromky, který se obchází po úzkých 
cestičkách, ale celý park je místo pro 
setkávání sousedů a lidí z okolí.  

Dotaz: Proč byla zrušena trav-
natá plocha před 2. ZŠ na ulici 
Nádražní a je navrženo vytvoření 
zpevněné plochy s výsadbou dře-
vin?

Odpověď: Před školou chybí ná-
stupní prostor, trávník u altánu (eko-
logického pavilonu) je vyšlapaný 
a poničený. Děti potřebují prostor 
před školou v dostatečné vzdálenosti 
od frekventované komunikace, kde 
mohou pobýt před a po vyučování. 
Je to prostě místo setkávání. Samot-
ná travnatá plocha před ZŠ má být 
nahrazena mlatovou jen zčásti; vět-
šina travnatých ploch před školou 
zůstává zachována. Mlatová plocha 
s dřevinami diferencuje původně 
pouze travnatou plochu s úzkými 
dlážděnými cestami a poskytne 
vhodné prostředí pro volný pohyb, 
hru a aktivní odpočinek zejména žá-
kům ZŠ. 

Dotaz: Proč došlo k odstranění 
některých živých plotů ve městě 

Obnova parků, zeleně a ...
bez jejich náhrady?

Odpověď: Tvarované živé ploty 
jsou prokazatelně a jednoznačně  
jedním z nejdražších prvků zeleně 
měst a obcí. Jejich údržba a péče o 
ně vyžaduje mnoho času a finan-
cí. Současné trendy v sadovnické 
tvorbě značí výrazný ústup od uží-
vání těchto prvků a naopak příklon 
k přirozenějším prvkům vyžadují-
cím nižší míru péče. V duchu výše 
popsaného projekt odstraňuje pře-
devším dožívající živé ploty, které 
novými vždy nenahrazuje. V zadání 
projektu ze strany Města bylo i zjed-
nodušení a zlevnění údržby městské 
zeleně. 

Dotaz: Proč se odstraňují keře, 
které slouží i jako úkryty drobné-
ho ptactva?

Odpověď: Projekt zeleně progra-
mově keře neodstraňuje. Pokud jsou 
keře někde odstraněny, je to z důvo-
du jejich špatného zdravotního stavu, 
nekoncepčnosti jejich umístění apod. 
Při realizaci projektu budou na jaře 
vysazeny tisíce nových keřů (jednot-
livě nebo ve skupinách). Počet nově 
vysazených keřů bude výrazně pře-
vyšovat počet keřů odstraněných. 

Dotaz: Proč někde dochází ke 
kácení mladých jehličnanů  v mís-
tech, kde nikoho neohrožují?

Odpověď: Ke kácení mladých 
stromů v projektu dochází jen 
v odůvodněných případech. Ke ká-
cení jehličnanů s průměrnou nebo 
sníženou sadovnickou hodnotou je 
přistoupeno např. pokud ohrožují 
provozní bezpečnost, rostou v pří-
lišné blízkosti obytných domů a 
nebo nadměrně stíní některé bytové 
prostory a zasahují do fasády domu. 
Došlo i k odstranění některých jeh-
ličnanů, které byly podle projektanta 
koncepčně nevhodné nebo rostly 
nad vedením inženýrských sítí. 

Dotaz: Proč došlo k ponechá-
ní některých vzrostlých stromů 
v těsné blízkosti domů?

Odpověď: Mnohé dřeviny v těsné 
blízkosti domů, které zasahovaly do 
fasády anebo stínily obyvatelům, 
byly v projektu navrženy na od-
stranění anebo na nich byl či bude 
proveden zdravotní a prosvětlova-
cí řez. Odstraněny byly především 
ty dřeviny, jejichž předpokládaný 
budoucí růst by tato negativa ještě 
stupňoval. Některé dřeviny, které 
jsou již vzrostlé a nadále se nebudou 
prostorově rozvíjet, byly v blízkosti 
domů prozatím ponechány. 

Dotaz: Proč dojde v rámci nové 
výsadby k minimální výsadbě 
jehličnanů (za více jak 40 pokáce-
ných jich bude jen 5 vysazených)?

Odpověď: Dle soudobých ekoligi-
zujících trendů v sadovnické tvorbě 
a dle nejnovějších výzkumů v tomto 

oboru se dnes stále častěji přistupuje 
k výsadbám s převahou listnatých 
dřevin na úkor dřevin jehličnatých. 
Jde zejména o tendenci vysazování 
stále více listnatých stromů v měst-
ském prostředí (pozitivní vliv vzrůst-
ných listnatých dřevin na mikrokli-
ma prostoru – více přispívají k čiš-
tění vzduchu, zvlhčují vzduch, tvoří 
příjemný stín apod.). V tomto duchu 
postupuje i tento projekt. 

Dotaz: Proč došlo k odstranění 
keřů před vchody do domů na 
ulici Hornická a jejich nahrazení 
trávníkem?

Odpověď: Jednotlivé přestárlé 
keře budou nahrazeny záhony z kve-
toucích nízkých keřů.

Dotaz: Proč došlo k ponechání 
vadných stromů v parku u 1. ZŠ 
a na ulici Hornická? 

Odpověď: U ZŠ se podél hlavní 
přístupové cesty nachází 4 mohutné 
lípy, jejichž sadovnická hodnota je 
průměrná. Jedná se ale o dlouhověké 
stromy, kompozičně dobře umístěné, a 
tak je navrženo provedení zdravotního 
a odlehčovacího řezu. U poraněných 
stromů bude ještě provedeno jejich 
konzervační ošetření. Další hodnotné 
stromy zůstaly podél západní strany 
parku, jedná se např. o červenolistý 
kultivar javoru klenu. Centrální plocha 
parku je roztříštěná nevhodnými do-
sadbami jehličnanů. Přerostlé, nemoc-
né a nebezpečné topoly byly odstraně-
ny. Za odstraněné dřeviny jsou navr-
ženy plnohodnotné náhrady. Podobný 
přístup byl uplatněn i u dlouhověkých 
stromů na ulici Hornická. 

Dotaz: Proč došlo k vykácení 
nedávno vysazených kaštanů za 
ulicí Okružní a jejich nahrazení 
jinými listnatými stromy dle pro-
jektu?

Odpověď: Tyto mladé kaštany 
měly poškozené krčky kmenů zřej-
mě špatnou údržbou (podsekané 
kmínky od křovinořezů) a v brzkém 
období by samy zašly. Ze stejného 
důvodu (poškození krčků) se odstra-
ní a následně nahradí např. i několik 
mladých stromů na ulici Okružní.

Dotaz: Proč nebude vysazena 
zeleň před domy na Okružní ulici, 
když v minulosti tu byla. 

Odpověď: Před domy na Okružní 
je navržena výsadba nízkých keřů. 
Výsadba vzrůstných dřevin není 
v blízkosti domů vhodná zejména 
z hlediska budoucího rozvoje – růstu 
dřevin a možného zásahu dřevin do 
fasády, stínění apod. Na části zájmo-
vé plochy se nenavrhla nová zeleň 
z důvodu plánování výstavby nové 
parkovací plochy. 

Dotaz: Proč došlo k odstranění 
zdravých stromů a keřů u polikli-
niky a na Voldáně?

Odpověď:  Kácené topoly a smrky 
u polikliniky zdravé nebyly (sadovnic-
ká hodnota 4) a navíc to byly stromy 
nebezpečné svému okolí. Bylo na-
vrženo odstranění bodové výsadby 
keřů z trávníkových ploch, které zne-
snadňují  a prodražují údržbu. Některé 
keře byly polámané od bezdomovců 
(u polikliniky). Na sídlišti Voldán bylo 
odstraněno cca 20 stromů, z nichž kro-
mě dvou byly všechny ohodnoceny 
sadovnickou hodnotou 4, tj. druhým 
nejhorším stupněm. V některých pří-
padech šlo o dřeviny přímo ohrožující 
provozní bezpečnost. Odstraněné keře 
byly z velké části ve formě živých plo-
tů, které byly jak z hlediska náročnosti 
péče, tak z hlediska koncepčnosti a 
estetického působení pro dané místo 
nevhodné. 

Dotaz: Proč nebude více osáze-
ná plocha před sportovní halou a 
dořešen přechod přes park. Proč 
nebude výsadba u plotu koupališ-
tě a podél potoka? 

Odpověď: Tato malá část měst-
ské zeleně nemohla být začleněna 
do projektu a žádosti o dotaci, pro-
tože nesplňovala parametry dotač-
ního titulu. Obě lokality lze řešit 
v budoucnu jako samostatné akce. 
Doprovodnou zeleň kolem potoka 
Bystřice bude správce vodního toku 
dosazovat v jarním období. 

Dotaz: Proč není větší pestrost 
zeleně, která odpovídá Vysočině?

Odpověď: Projekt užívá široké 
spektrum vysazovaných druhů. Na 
větších lokalitách se jedná o 30-40 
druhů, což je dostatečná pestrost. 
Jsou navržené nenáročné druhy, kte-
ré snáší místní klimatické podmínky. 
Neděláme arboretum!  Které další 
druhy, kromě v projektu uplatněné, 
by měly být ještě použity? Rozsah 
spektra použitých dřevin odpovídá 
jiným projektům revitalizace zeleně 
na území ČR. 

Dotaz: jaká byla informovanost 
občanů města před zahájením 
projektu (představování jednotli-
vých částí projektu)?

Odpověď:  O projektu (včetně 
rozsahu odstranění stromů a keřů) 
byli občané informováni prostřed-
nictvím zpravodaje „Bystřicko“ 
a prostřednictvím dalších médií. 
Koncept projektu byl v době jeho 
přípravy a projednávání vyvěšen na 
úřední desce úřadu a byl k dispozici 
k nahlédnutí na odboru správy ma-
jetku a odboru životního prostředí. 
Na základě připomínek občanů se 
projekt upravoval. Návrh projek-
tu byl následně podrobně obhájen 
projektantem na veřejném jednání 
zastupitelstva. V současné době je 
projekt revitalizace umístěn na inter-
netových stránkách města. 

Odbor životního prostředí
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem

(Pokračování ze str. 1)
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Poplatek za odpady pro rok 2012
Na základě Obecně závazné vyhlášky Města Bystřice nad Pernštej-

nem č.3/2011 upozorňujeme občany, že poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů je pro rok 2012 500,- Kč na osobu.

Poplatek je možné zaplatit na pokladně MěÚ, Příční 405, II. pat-
ro nebo na účet: 9005-0000723751/0100, VS: 315001340, SS: rodné 
číslo poplatníka

Termíny jsou pro:
- Integrované obce do 31. 3. 2012
- ulice Lipová, Višňová, Jívová, Topolová, Nádražní  do 30. 4. 2012
- ulice Hornická, Spojovací, Okružní, Novoměstská  do 31. 5. 2012
- ostatní ulice do 30. 6. 2012

Poplatek za psa pro rok 2012
Na základě OZV Města Bystřice nad Pernštejnem č.4/2011 dále 

upozorňujeme občany na poplatek za psa pro rok 2012 ve výši  
500,- Kč (rodinný dům v Bystřici n.P.), 1500,- Kč (bytový dům 
v Bystřici n.P.), 200,- Kč (integrované obce).

Poplatek je možné zaplatit hotově na pokladně MěÚ, Příční 405, 
II. patro nebo na účet: 9005-0000723751/0100, VS: 315001341,  
SS: číslo popisné

Termín: do 31. 3. 2012

Tajemník Městského úřadu 
BySTŘICE NAD PERNŠTEjNEM

Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

VyHLAŠUjE 
dle zák. čís. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků, v platném znění

 VÝBěROVé ŘÍZENÍ

pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka – 
investičního technika MěÚ v Bystřici n. P.  

(řízení investic, správa majetku) 
zařazeného do odboru správy majetku a investic

Požadavky:
•  SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního zaměření – praxe není podmínkou
•  v případě vzdělání jiného technického zaměření - min. 5 let praxe 

v oblasti výstavby
•  splnění zákonných předpokladů zájemce dle ust. § 4 zák. čís. 

312/2002 Sb. v platném znění
•  praktická znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou 
 (zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění)
•  velmi dobrá znalost a dovednost  práce na PC
•  komunikativní dovednost
•  ŘP skup. B
•  morální bezúhonnost
•  nástup:  2. čtvrtletí 2012
Platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, naříze-
ní vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací 
ve veřejných službách a správě, v platném znění, platové zařazení –   
9. nebo 10. platová třída

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 13. dubna 2012:
–  písemně na adresu: MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 

Bystřice nad Pernštejnem, k rukám tajemnice
–  e-mail: eva.spatkova@bystricenp.cz
–  v přihlášce musí být uvedeno: jméno, příjmení, titul,  datum a místo na-

rození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského prů-
kazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
příslušníka, datum, podpis zájemce a telefonní spojení

–  k přihlášce připojte životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 
než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku 
zařadit do výběrového řízení.

Městský úřad Bystřice nad Pern-
štejnem vyhlašuje ve spolupráci 
s občanským sdružením Diakonie 
Broumov – Oblastní  středisko so-
ciální pomoci Úpice humanitární 
sbírku na pomoc potřebným obča-
nům. Sbírka se uskuteční ve dnech  
11., 13., 18. a 20. dubna 2012. Sběr 
věcí pro potřebné občany bude za-
jištěn v uvedené dny vždy od 15,00 
do 17,00 hodin v garáži ve dvoře 
Polikliniky v Bystřici nad Pern-
štejnem.

Sbírá se zejména letní a zimní ob-
lečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 

Město Bystřice nad Pernštejnem vypisuje

VÝZVU NA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
O PŮjČKU

z Fondu rozvoje bydlení

Půjčky se poskytují na rekonstrukce stávajících obytných budov a na vý-
stavbu nových bytů formou střešní nástavby nebo vestavby.

Přesná specifikace titulů, na které lze o půjčku žádat, je uvedena v pří-
loze. Jednotlivé tituly lze sčítat, je tedy možné žádat o více titulů současně.

Příjemcem půjčky může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, 
předmětná stavba však musí být na území města nebo místních částí.

   Splatnost půjčky je 2 až 6 let s úrokem 4 %.

Žadatel musí předložit:
- vyplněnou žádost
- stavební povolení příp. ohlášení stavby
- ručitelé ( jeden ručitel na každých 60 tis. půjčky ) nebo návrh na ručení 

zástavou na nemovitosti
Termín podávání žádostí: do 30.3.2012

Žádosti jsou k dispozici na sekretariátě MěÚ, kde je také nutno vyplně-
né žádosti společně s ostatními dokumenty odevzdat. Informace: Ing. Jana 
Jurošová, tel. 725 101 198

Ve výroční den narození našeho prvního prezidenta, 7. března 2012, se 
sešlo před sochou T. G. Masaryka na 80 bystřických občanů a studentů 
zdejších škol. Program zahájila tajemnice MěÚ JUDr. Eva Špatková, která 
společně s předsedou KPV Janem Svačinou a studenty škol položila květy 
k jeho soše. S hlavním projevem vystoupil ředitel ZŠ TGM Mgr. Jaroslav 
Sláma. Promluvil o studentských i profesorských letech T. G. Masaryka,  
o postavení učitele ve společnosti tehdy a dnes, o problémech, které vzdělá-
vání po celou tu dobu pronásledují. Paní Libuše Pechová pronesla příspěvek 
o čem přemýšlel a přednášel profesor Masaryk. Student gymnázia Jan Šípek 
pak přečetl 90 let staré Masarykovy zásady o tom, čemu by se studenti měli 
především učit. Už tradiční zpěv písně „Teče voda, teče“ milou slavnost za-
končil.
 -HJ-

162. VÝROČÍ MASARyKOVA NAROZENÍ

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA
utěrky záclony, látky, péřové a vatové 
přikrývky včetně stanů, spacích pytlů, 
polštářů  a dek, nádobí, funkční elek-
trické 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 pří-
spěvek na dopravu. 

Organizátoři sbírky žádají ob-
čany, aby na sběrné místo nedo-
dávali matrace, papír,  nábytek, 
dětské kočárky, pračky,  lednice  
a další objemné předměty  !!!

Poplatky pro rok 2012
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Osobní asistence je žádaná 
i v Bystřici nad Pernštejnem

Zázemí osobních asistentů, kte-
ří poskytují službu v terénu, bude 
v Domově s pečovatelskou službou, 
konkrétně v prostorách Charitní pe-
čovatelské služby, se kterou Osobní 
asistence spolupracuje. „V tuto chvíli 
máme dva uživatele. Ti nás oslovili se 
žádostí o službu, kterou poskytuje dle 
zákona o sociálních službách pouze 
Osobní asistence,“ sdělila vedoucí 
služby, Mgr. jaroslava Pavlíčková. 
Cílem osobních asistentů je umožnit 
lidem se zdravotním postižením a dlou-
hodobým onemocněním žít plnohod-
notný život tam, kde dosud žili a kde 
mají své zázemí.
Osobní asistence, spadající pod Ob-
lastní charitu Žďár n. Sáz., oslavila 
v lednu letošního roku již druhý rok 
svého působení. Začátky této služby 
byly  především v oblasti Velkého Me-
ziříčí, kde je centrála Osobní asistence. 
Postupně se služba rozšířila i do regio-

Osobní asistence, která je jednou z nejmladších služeb Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou, otevírá v současné době pobočku v Bystřici n. P. 
Tuto službu zde bude možné vyhledat od února letošního roku. 

nu Žďárska a nyní i Bystřicka. Tato 
služba, která je poskytována dětem od 
tří let, dospělým a seniorům, se snaží 
umožnit uživatelům kontakt s jejich 
prostředím. V praxi to znamená, že 
osobní asistenti většinou vyráží do te-
rénu, aby byli tzv. prodlouženou rukou 
– pomáhali v domácnosti, při studiu, 
v zaměstnání i jako doprovod při kul-
turních či sportovních činnostech nebo 
k lékaři a na úřady. Úkolem asistenta 
není vykonat vše za uživatele služby, 
ale pomáhat mu a podporovat ho v jeho 
samostatnosti, současně jej tak podně-
covat k jeho vlastní aktivitě.
Veškeré dotazy a informace o službě 
Osobní asistence, podání žádosti o po-
skytnutí služby apod. zodpoví  zájem-
cům vedoucí Osobní asistence Mgr. 
Jaroslava Pavlíčková, telefon: 566 531 
158, mob.: 733 755 870, e-mail: oa.vel-
mez@charita.cz

Lenka Šustrová

V pátek 3. února 2012 dopoledne 
byly otevřeny nově zrekonstruované 
místnosti centra aktivizačních služeb pro 
seniory Včela v Domě s pečovatelskou 
službou na Hornické ulici v Bystřici n. P. 
Včela se o tyto prostory bude několikrát 
týdne dělit s Klubem v 9 – centrem slu-
žeb pro podporu duševního zdraví. 

Slavnostního otevření se zúčast-
nil starosta Bystřice n. P. Ing. Karel 
Pačiska, PhDr. Drahomíra Lukšová, 
vedoucí sociálního odboru MěÚ Bys-
třice a zástupci Oblastní charity Žďár 
včetně uživatelů, kterým budou nové 
prostory sloužit. Pro příchozí připravili 
uživatelé s radostí drobné občerstvení 
a krátké pásmo hudebního a recitova-
ného programu.

V souvislosti s novými prostorami 

Bystřické centrum Včela a Klub v 9 
mají nové prostory

dojde i ke změnám provozní doby 
Klubu v 9. „Nyní se s našimi uživateli 
budeme moci setkávat dvakrát týdně, 
a to v pondělí od 12 do 16 h a ve středu 
od 9 do 13 h,“ vysvětluje Bc. Ivana 
Ptáčková, pracovnice pověřená ve-
dením Klubu v 9.

A v čem samotná rekonstrukce 
spočívala? „Úpravy prostor spočívaly 
ve spojení dvou místností do jednoho 
velikého prostoru s kuchyňským kou-
tem. Na tento prostor navazuje třetí 
místnost, ve které je rotoped a další 
pomůcky ke cvičení, keramická pec, 
zázemí pro pracovníky a z části této 
místnosti bylo vybudováno bezbarié-
rové WC,“ dodává Miroslav Prudký, 
vedoucí centra aktivizačních pro-
gramů Včela.          Lenka Šustrová

Ordinační doba: 9.00 - 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)

Zubní pohotovost březen - duben 2012
BŘEZEN 
24.3. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
25.3. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
31.3. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 125
DUBEN 
  1.4. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 234
  7.4. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masaryk. nám. 6, V. Bíteš, 566 531 645
  8.4. MUDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
  9.4. MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratisl. nám. 12, N. Město n. M., 566 616 901
14.4. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
15.4. MUDr. Jiřina Foltanová,  U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
21.4. MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní středisko, 566 522 218
22.4. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár n. S., 566 628 997

Díky finančním příspěvkům ně-
kterých obcí mikroregionu Bystřicko, 
příspěvku Odborové organizace při OZ 
Dolní Rožínka a financím Zdravotnic-
ké záchranné služby Kraje Vysočina se 
podařilo na výjezdové stanoviště ZZS 
zakoupit nový přístroj pro nepřímou 
srdeční masáž LUCAS. Po výjezdo-
vém stanovišti v Novém Městě n. M. 
a Velkém Meziříčí je tak Bystřice n. P. 
třetím místem v Kraji Vysočina , které 
je tímto moderním přístrojem vybave-
no. Přístroj LUCAS je určen k prová-
dění nepřímé srdeční masáže při náhlé 
zástavě oběhu, což je nejzávažnější 
stav, se kterým se záchranáři při svých 
zásazích mohou setkat, protože za této 
situace nepracuje postiženému člově-
ku srdce a zbývá velmi málo času na 
vyřešení této situace. Nepřímá srdeční 
masáž pak po určitou dobu zajistí do-
dávku kyslíku pro nejdůležitější orgány 
a umožní záchrannému týmu získat čas 
pro další život zachraňující úkony. Ne-
přímou srdeční masáž by měl v rámci 
první pomoci poskytnout každý, kdo 
je takové příhody svědkem. Vzhledem 
k tomu, že náhlá zástava oběhu asi 
v 80% vzniká v domácnosti, většina 
z nás tak může být svědkem takové pří-
hody u některého člena vlastní rodiny. 
Rozpoznání takové příhody a pokyny 
pro nepřímou srdeční masáž jsou dnes 
schopny poskytnout operátorky ope-

Poděkování za nový přístroj pro záchranáře 
v Bystřici nad Pernštejnem

Dne 29. 2. 2012 uspořádalo vedení Zdravotnické záchranné služby 
Kraje Vysočina setkání na výjezdovém stanovišti v Bystřici nad Pern-
štejnem, na kterém záchranáři poděkovali za finanční dary, které umož-
nily nákup zdravotnické techniky.

Pozvání záchranářů přijali zástupci obcí, mikroregionu a odborové  
organizace OZ Dolní Rožínka. Přijali tak poděkování od vedení ZZS KV za 
finanční dary, které umožnily nákup přístroje pro nepřímou srdeční masáž. 

račního střediska ZZS v rámci takzva-
né telefonicky asistované resuscitace  
a ve spolupráci se svědky náhlé zá-
stavy zvýší provedenými opatřeními 
šanci postiženého na přežití. Nepřímou  
srdeční masáž by pak svědek měl pro-
vádět až do příjezdu posádky záchranné 
služby, která vyhodnotí vzniklou situaci 
a provede, pokud je to nutné, další život 
zachraňující úkony. Nasazení přístroje 
LUCAS je dnes jedním z nich.

Podle údajů České resuscitační 
rady z roku 2009 končí náhlá zástava 
oběhu propuštěním postiženého z ne-
mocnice pouze v 6% případů. Zavede-
ní tohoto přístroje do praxe bude jed-
ním z opatření, které šance na přežití 
takové příhody u postižených zvýší.

ZZS KV a vedení mikroregionu 
Bystřicko by chtělo touto cestou 
poděkovat všem subjektům, které 
finanční dary zaslaly a umožnily pří-
stroj v hodnotě 270 tis. Kč zakoupit 
(Odborová organizace při OZ Dolní 
Rožínka /DIAMO Dolní Rožínka/ – 20 
tis. Kč, Obec Strachujov - 5 tis. Kč, 
Obec Věchnov - 10 tis. Kč, Obec Rož-
ná – 15,4 tis. Kč, Obec Černvír – 1,5 
tis. Kč, Obec Bukov – 10 tis. Kč, Obec 
Štěpánov n.S. – 14,5 tis. Kč, Obec Roz-
sochy – 14,1 tis. Kč, Městys Strážek – 
18,1 tis., Obec Rovečné – 12,8 tis. Kč).

Vladislava Filová 
ředitelka ZZS Kraje Vysočina, p. o.

Ve dnech 26. - 29. 3. pořádá Na-
dační fond Rozum a Cit, který sla-
ví již 15 let své činnosti, veřejnou 
sbírku pod názvem Sluníčkový 
den  pro opuštěné děti a pěstoun-
ské rodiny. 

Ve 44 městech ČR bude téměř 
1 000 studentů nabízet ke koupi 
magnetku nebo kovovou plac-
ku za 30 Kč. Výtěžek bude určen 
dětem v náhradní rodinné péči na 
vzdělávání, výukové pomůcky, vy-
bavení pokojíčků, asistenční službu 
k handicapovaným dětem, reha-
bilitační a kompenzační pomůcky 
handicapovaným dětem a sociálně 
slabým rodinám, především praro-
dičům - pěstounům. „Pěstouni jsou 
jistota v životě pro děti, které ztratily 
biologickou rodinu. Podporují pozi-

SLUNÍČKOVÝ DEN PRO OPUŠTěNé DěTI
12. ročník veřejné sbírky

tivní vývoj dítěte a jeho psychické 
uzdravení, starají se o vzdělávání 
dětí a jejich osamostatnění.“ říká 
Marie Řezníková, ředitelka nadač-
ního fondu.

Myšlenku, že děti patří do rodi-
ny, podporují i patroni fondu, hereč-
ka Naďa Konvalinková a sportovní 
moderátor Vojtěch Bernatský. Ve 
městech, kde sbírka neproběhne, je 
možné podpořit projekt zasláním 
DÁRCOVSKÉ SMS ve tvaru DMS 
ROZUMACIT na číslo 87 777. Cena 
DMS je 30 Kč. Nadační fond obdrží 
27 Kč. www.darcovskasms.cz

Více o činnosti Nadačního fondu 
Rozum a Cit na: www.rozumacit.cz   
tel. 323 631 205

Marie Řezníková, ředitelka NF 
Rozum a Cit
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Exkurze do kotelny na biomasu
Na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 se vyučuje předmět Ekologická výcho-

va v 6. a 7. ročníku. V rámci tohoto předmětu jsme ve dnech 20. a 23. února.  
uskutečnili exkurzi pro žáky 7. tříd do kotelny na biomasu v Bystřici n. P. 
Žáci zde zjistili, že nejde o žádnou „ revoluční novinku“, popravdě řečeno, 
je to vůbec nejstarší používané palivo. Výhodou biomasy je, že má vysoký 
energetický obsah a neobsahuje tolik škodlivých látek jako uhlí. 

V těchto aktivitách budeme pokračovat, protože obnovitelné zdroje na-
pomáhají čistější přírodě a o  to nám jde. Děkujeme panu Loukotovi za za-
jímavý výklad.

Dagmar Pivková, Alena Bukáčková

Děti ze ZŠ Nádražní v Klicperově divadle
Ve středu 22. února 2012 navštívili žáci 6. ročníků divadelní představení 

Hadrián z Římsů. Za kulturním zážitkem jsme opět jako každoročně vyje-
li do Hradce Králové do Klicperova divadla. Tento divadelní kus však byl 
ztvárněn poněkud netradičně. Prolíná se tu známá historická tematika s auto-
biografickými daty autora hry – Václava Klimenta Klicpery.

Děti se během představení dovídaly odpovědi na otázky. Kterému z ženi-
chů dá rytíř Světislav ruku své dcery?

S kým se líbezná Ruměna schází za svítání? Jde skutečně o předání vlády 
nad hradem? A kdo je pravý Hadrián z Římsů?

Děti si odnášely příjemné zážitky nejen ze samotné hry, ale i celkové diva-
delní prostředí bylo pro mnohé něčím zcela novým. 

  Vyučující českého jazyka

Změny na ZŠ Bystřice n. P. Nádražní  615
Rád bych Vás informoval o změnách, které proběhly v organizaci naší 

školy. Jak jistě všichni víte, o hlavních prázdninách proběhlo náhlé stě-
hování MŠ Korálky (na základě nebezpečného stavu statiky budovy) do 
prostor naší školy. Město Bystřice n. P. se rozhodlo vrátit školku do loka-
lity, ve které se původně nacházela. Prostory nalezlo v budově základní 
umělecké školy, která následně bude přesunuta na přístavbu ZŠ Nádražní. 

Naše škola tedy v první etapě uvolnila nejdříve vrchní patro přístavby 
o hlavních prázdninách. Během ledna došlo k úpravám prostor nad školní 
jídelnou, kam byly přesunuty o pololetních prázdninách družiny a jazyko-
vé učebny. Zároveň jsme vyklidili spodní patro přístavby, která se během 
hlavních prázdnin přebuduje a nové působiště ve školním roce 2012- 2013 

zde nalezne 
již zmíněná 
ZUŠ Bystřice 
n.P.

D o u f á m , 
že zmíněné 
změny zvýší 
kvalitu po-
skytovaných 
služeb pro 
děti z Bystři-
ce n. P. a blíz-
kého okolí.

Ředitel 
ZŠ Nádražní 
Bystřice n. P.

Dne 22. února 2012 uspořádaly 
vychovatelky pro děti školní druži-
ny karneval, který se konal v nových 
prostorách školy. V průběhu karneva-
lu děti soutěžily v různých disciplí-
nách, například soutěž s plyšákem, 
skákání s balónkem, nošení míčku na 
lžíci a namotávání berušek. Do soutě-
že byli také zapojeni rodiče. 

Nejvíce se dětem líbilo vyhodno-
cení masek. Na 1. místě se umístila 

Maškarní karneval ve školní družině ZŠ 
Nádražní 615, Bystřice n. P.

„Pravěká žena“ (Tereza Hanycho-
vá), na 2. místě „Sněhurka“ (Adéla 
Novotná) a na 3. místě „Rytíř“ (Ma-
rek Hladík). Tyto tři nejúspěšnější 
masky dostaly medaile a věcné ceny. 
Všichni soutěžící byli odměněni 
sladkostmi. 

Karneval se dětem líbil a příští rok 
jej zopakujeme.

Vychovatelky školní družiny
Jitka Vičarová, Jana Pivková

Prezentujeme naši školu ZŠ, Nádražní 615
V rámci spolupráce  s domovem VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. jsme dne  

22. února 2012 uskutečnili pro studenty prezentaci expedice Španělsko aneb 
toulky Pyrenejemi.  Je dobré se podělit  o zážitky  z ekologických cest, které 
byly  doplněny  nejenom zajímavými fotografiemi, ale i  videem. Děkujeme 
vychovatelkám za přípravu příjemného prostředí a studentům, kteří byli po-
zorným publikem.  Těšíme se na další spolupráci.

D. Pivková a H. Kopecká

V neděli 26. února proběhl ve 
spolupráci domu dětí a mládeže  
a kulturního domu DĚTSKÝ KAR-
NEVAL. Součástí zábavného odpo-
ledne byly soutěže, dětská tombola, 
slosování masek a vystoupení sku-
piny DANCE STYLE. Mluveným 
slovem provázela Věra Ondráčková 
a hudbu si vzal na starost Miroslav 
Koudelka.  Generálním sponzorem 
odměn pro masky byly BAMBU-
LE PARTNER, hračky-papírnictví. 

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P. pořádá

Velikonoční Všeuměl
- sobotní odpoledne s tvořivou činností pro děti a dospělé

V  sobotu 31. 3. 2012 ve 14:00 hodin výtvarná dílna DDM
Přijďte si vyrobit velikonoční dekoraci 
a příjemně strávit sobotní odpoledne

Cena za materiál: 30,- Kč
Nezapomeňte si přezůvky!

Dětský karneval v kulturním domě
Fotografie si můžete prohlédnout 
na http://ddmbynp.rajce.idnes.cz/
Detsky_karneval_2012.

Do tomboly přispěly cenami tyto 
firmy:

BAMBULE PARTNER, hračky 
– papírnictví; Cormen s.r.o., Ka-
rel Krondráf, Jana Musilová, Wera 
Werk s.r.o., Hana Dobiášová, Pe-
kárna Koudelka, Sedlářovo pekař-
ství Věchnov, kulturní dům.
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Karnevalové nadšení, nápadité 
masky a očekávání pěkného odpoled-
ne vládlo na naší škole, v naší školní 
družině dne 21.2.2012. Paní vychova-
telky připravily pro děti I. stupně, ale 
také pro děti předškolního věku – naše 
budoucí prvňáčky, Masopustní karne-
val. Probíhá již několikátým rokem.

Nádherně vyzdobená velká tělo-
cvična vytvořila příjemné prostředí 
pro odpolední setkání. Děti 
v maskách se shromáždily 
před začátkem karnevalu ve 
vestibulu školy, poté probě-
hl průvod školou a potom již 
připravené aktivity pro děti a 
tanec byly v plném proudu. 
Zúčastnilo se mnoho dětí. 
Někteří přišli jako kočička, 
vodník, víla, pirát či kovboj. 
Další a další krásné a inspi-
rativní karnevalové masky 
tancovaly a soutěžily s veš-
kerou vervou sobě vlastní. 
Poutavé soutěže prokázaly 
hravost, avšak také soutěži-
vost a talent dětí, touhu být 
co nejlepší a přání vítězit.

Byly vyhodnoceny nej-
nápaditější masky, nejlepší 
tanečníci. Ti byli odměněni 

Masopustní karneval v ZŠ TGM
připravenými balíčky s dobrotami. 
Hosté sledovali ukázky moderních 
tanců žáků školní družiny, děvčat  
z Domanína a břišní tanec žákyň naší 
školy. Všem účinkujícím děkuji.

Dětem se karneval líbil. Domů od-
cházely spokojené, s hřejivými pocity 
fajn prožitého dne a se zážitky, na kte-
ré budou dlouho vzpomínat.

Eva Sedláčková, ZŠ TGM

Také naši prvňáčci se s pod-
porou Městské knihovny v Bys-
třici nad Pernštejnem zapojili do 
projektu „Už jsem čtenář“. Doma 
sami nebo s pomocí rodičů čtou 
knížky, a ty pak představují ostat-
ním a sbírají za to „písmenkové 
body“. Odměna za úspěšné absol-
vování projektu je lákavá - kniha 
oblíbeného českého spisovatele 
Miloše Kratochvíla „Komu patří 

Knížka pro prvňáčka – projekt pro 
prvňáčky ze ZŠ TGM

V týdnech od 14. - 17. 2. a 21. - 24. 2. se uskutečnily lyžařské výcviky 
žáků 8. a 7. tříd. Osmáci měli výcvik odložený z loňského roku.

Sjezdaři a snowboardisté brázdili svahy v Dalečíně, běžkaři se drželi ly-
žařských stop na Borovinku a Domanínský rybník.

Chvílemi se výcvik stával bojem o přežití, protože nám nepřálo počasí, 
ale tím si žáci mohli prověřit také svoji vůli. I přesto se oba výcviky vydaři-
ly, žáci si kromě puchýřů a bolavého těla odnesli i chvíle legrace a základy 
praktických znalostí lyžování.                            Věra Šiborová, ZŠ TGM

Lyžařský výcvikový kurz žáků ZŠ TGM

Dne 27. ledna 2012 se žáci ZŠ 
T.G.Masaryka zúčastnili Dne ote-
vřených dveří na SOŠ a VOŠ Bys-
třice nad Pernštejnem a na zdejším 
gymnáziu. 

Na „ zemědělce“ jsme se dozvě-
děli vše o oborech, které škola na-
bízí, o možném uplatnění i dalším 
studiu. Pak pro nás byla připravena 
prohlídka areálu školy a hry, při kte-
rých jsme si mohli vyzkoušet, zda-
-li bychom udělali řidičský průkaz, 
šroubovali jsme na rychlost, psali 
minitest z českého jazyka a za od-
měnu, pokud jsme splnili všechny 
úkoly, jsme dostali malý dárek. 

 Na gymnáziu pro nás byl také při-
pravený program. Videoprezentace 
školy, ukázka zájmových kroužků, 

Setkání žáků devátých tříd

V pátek 24.2.2012 se družstvo žáků ze 4.a 5. tříd ZŠ TGM zúčastnilo 
okrskové soutěže ve vybíjené. Žáci se na toto klání připravovali v hodinách 
tělesné výchovy. Všichni se těšili, že si změří síly s ostatními soutěžícími  
z okolních škol. A jak to dopadlo? 

I když pouhé dva body odsunuly naše žáky na 2.místo, radost byla veliká. 
Každý z účastníků odcházel s dobrým pocitem sportovně prožitého dopole-
dne v duchu fair play.

Jana Vojtová, ZŠ TGM

občerstvení a - jak jinak - i prohlídka 
školy. Na obou školách s námi jed-
nali velice mile a nebyl problém se 
na cokoliv zeptat. Seznámili jsme se 
jak s některými žáky a vyučujícími, 
ale i s řediteli obou škol.

Poté, co jsme si prohlédli gym-
názium, byl nejen pro nás, ale i pro 
ostatní školy, které se přijely podí-
vat, program ve sportovní hale, která 
byla otevřena pro nás všechny. Zde 
jsme si mohli zahrát bowling, ku-
želky, basketbal a dokonce si zajez-
dit i na elektrickém býkovi. Musím 
uznat, že odvážlivců nebylo málo. 

Teď už je jen na každém z nás, jak 
se rozhodne, ale dá se říci, že naše 
město toho nabízí hodně.
Anna Rolinková, žákyně 9.C ZŠ TGM

V termínu od 19. do 25. ledna 2012 se uskutečnil na naší škole lyžařský 
výcvik, který je určen žákům sekundy. V minulém školním roce se kvůli 
špatným sněhovým podmínkám tento výcvik neuskutečnil, a proto jsme 
letos k sekundě připojili i žáky tercie. Všichni frekventanti si užili běžecké 
lyžování, prostor však dostali i sjezdaři a snowboardisté. Našim startovním 
místem pro zimní radovánky se stal SKI areál Nové Město n. M. a jeho okolí. 
Zde byly ještě cítit dozvuky právě skončeného SP v biatlonu a přípravy na 
další závody. 

Pěkné počasí a upravené běžecké stopy byly velkým lákadlem pro podnik-
nutí delších  tras, třeba i na Tři Studně. Stejně tak vždy dobře upravený Haru-
sův kopec a jeho sedačková lanovka byla příjemným zpestřením sjezdového 
lyžování. Poslední pátý den výcviku byl odměnou pro všechny zúčastněné, 
neboť azurové nebe a čerstvě upravená stopa po prašanu nechaly vyniknout 
nádherným panoramatickým sceneriím. 

Touto cestou bych také rád vyzval rodiče, aby své ratolesti v těchto spor-
tovních aktivitách podpořili a umožnili jim nadále prohlubovat získané do-
vednosti.

Jan Illek, vedoucí kurzu

Mladší žáci ZŠ TGM soutěžili o putovní pohár

škola“, kterou v běžné knižní síti 
nekoupíte. Bude vydána jen pro 
prvňáčky, kteří se projektu účastní. 
Projekt by měl naladit děti na čtení 
a pozitivní vztah ke knihám. Prosí-
me tedy také rodiče, aby děti ve čte-
ní podporovali a třeba před spaním 
jim věnovali chvíli s pěkným pří-
během či pohádkou. Snad se nám  
i s Vaší pomocí projekt vydaří.

Zdeňka Ťupová, ZŠ TGM

Lyžařský výcvik Gymnázia Bystřice n. P.
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Masopust
Masopust, masopust, 
popeleční středa, 
kdo nemá kožíšek, 
promrzne až běda. 

Já nemám, já nemám, 
já se třesu mrazem, 
dejte mi slaninku, 
zahřeju se rázem.

V úterý 21. února 2012 tato báseň zněla měs-
tem z mnoha dětských úst. Děti z bystřických MŠ 
a paní učitelky se převlékly do různých masek a 
za doprovodu hudebních nástrojů přišly ke staré 
radnici požádat pana starostu o svolení k projití 
masopustního průvodu městem. Podpořit tuto tra-
dici přišla spousta fotografů z řad rodičů i náhod-

ných občanů. Kroky masek směřovaly i do různých 
obchodů a budov, kde byly básně a písně k oslavě 
masopustu kladně odměněny úsměvem i sladkostí.

Masopustnímu veselí přálo i počasí, a tak všich-
ni, kdo se této akce účastnili, si odnesli radostný 
zážitek. 

Kolektiv MŠ

Ředitelství Mateřské školy Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkové organizace

vás zve na

ZÁPIS DěTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
pro školní rok 2012/2013

MŠ POHÁDKA – Nádražní 421(Sídliště I)
MŠ ČTYŘLÍSTEK – Okružní 753 (Sídliště II)

MŠ KORÁLKY – Nádražní 615 (přístavba II. ZŠ)

ve středu 18. dubna od 800hod. do 1500hod.
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 2013.

Dne 15. února 2012 se ve Velkém 
Meziříčí uskutečnilo okresní kolo 
Národní soutěže ZUŠ - pro dechové 
a bicí nástroje. Z naší školy se zú-
častnilo 10 žáků. Soutěžících bylo 
mnoho! Počasí nám bohužel ne-
přálo. Proto byla naše cesta velmi 
zajímavá. Jeli jsme několika auty 
v (letos) největší sněhové kalami-
tě. Cesta nám trvala místo obvyklé 
půl hodiny hodinu a půl. Autem 
nás vezla paní učitelka. Velmi hustě 
chumelilo a nebylo vidět na cestu. 
Při dotazu: „Paní učitelko, vy vidíte 
silnici?“, paní učitelka odpověděla: 
„Ne, proč?“ , takže nakonec byla 
cesta i veselá.

Když jsme konečně dorazili, tak 
jsme spěchali do místní ZUŠ. Tam 
nás mile přivítali a zavedli do ro-
zehrávací místnosti, kde jsme měli 
příležitost se rozehrát a naposledy 
si vyzkoušet svou soutěžní skladbu. 
S napětím jsme očekávali, až přijde 
ten čas,kdy budeme muset jít před 
5ti člennou porotu. Naše nervozita 
stoupala…. A pak to přišlo!!!! Ka-
ždý jsme šli soutěžit za svou kate-
gorii a po výkonu jsme si oddechli: 
„Uff, je to za námi!“ Netrpělivě 
jsme čekali na vyhlášení výsledků. 

Dopadli jsme následovně: v  1. kat. 
zobcové flétny zvítězil ROMAN 
PROKS, v I. kat. příčné flétny zís-
kala 1. místo KATEŘINA ČECHO-
VÁ, ve IV. kat. příčné flétny obsadila  
1. místo MAGDALÉNA CACKO-

Provázela nás bílá tma, aneb naše cesta na 
okresní kolo Národní soutěže ZUŠ

VÁ, ve IV. kat. hry na klarinet získala  
2. místo VENDULA KABRDOVÁ, 
v VI. kat. hry na klarinet zvítězil MA-
TOUŠ VRBÍK a postoupil do kraj-
ského kola. V nejvyšší  VIII.kat. se 
na 2. místě  umístil JIŘÍ PAVLOVIČ 
– všichni tito žáci jsou ze třídy p.uč. 
Martiny Olivové. Dalšími soutěžící-
mi z naší školy byli MAREK JINEK 
za II. kat.ve hře na trubku a získal  
1. místo s postupem do krajského 
kola, VLASTIMIL PAVELKA ve 
III. kat. ve hře na trubku obsadil  
1. místo a RADEK JINEK za I. kat. 
ve hře na baskřídklovku se umís-
til na 1. místě – tito 3 žáci jsou ze 
třídy p. uč. Štěpána Husáka. P.uč. 
Jaroslav Císař připravil soutěžícího 
RADKA KOZÁKA za  IV. kat. ve 
hře na baskřídlovku a získal 1. místo 
s postupem. Na klavír nás doprová-
zela p. uč. Markéta Černá a paní Ina 
Aslamasová, profesorka Konzerva-
toře Brno. 

Všichni jsme měli velkou radost, 
že jsme se tak hezky umístili a těšili 
jsme se na cestu zpátky metrovými 
závějemi. Domů jsme kvůli sněho-
vé kalamitě málem nedorazili, ale 
nakonec všechno dobře dopadlo  
a v pořádku jsme se dostali domů. 
Věříme, že ti z nás, kteří postoupili 
do krajského kola, přivezou pro naši 
ZUŠ ta nejvyšší ocenění. Přejeme 
jim hodně štěstí. 

Za ZUŠ Magdaléna Cacková  
a Vendula Kabrdová

POZVÁNKA

IV. Akademie bystřických mateřských škol

V pondělí 2. dubna v 15.00 hodin 2012 se bude konat “Akademie 
mateřských škol“ bystřickém KD. Ve foyer KD si návštěvníci 
budou moci prohlédnout velikonoční výstavu dětských prací.

Mateřské školy vystoupí v pořadí: 
 MŠ Čtyřlístek
 MŠ Korálky
 MŠ Pohádka

Teší se na vás děti a zaměstnanci bystřických mateřských škol.
Vstupné dobrovolné.
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V roce 2012 proběhne již  
4. ročník „Dětské hasičské ligy“. 
jedná se o soutěž pro hasičská 
žákovská družstva bez jakého-
koliv územního omezení. 

Propozice závodu se oproti 
loňsku v podstatě nemění, jedná 
se pouze o doplnění některých 
ustanovení, jejich přesné znění vč. 
veškerých dokumentů ke stažení 
je na nových webových strán-
kách  SH ČMS, Okrsku Dolní 
Rožínka: http://www.okrsekdr.cz. 
Zde naleznete veškeré informace  
a fotografie z minulých ročníků  
a také kontakty pro případné dota-
zy popř. přihlášky atd.

Jednotlivé závody se budou ko-
nat vždy v sobotu od 16:00 hodin 
– o  výjimky se musí žádat s do-
statečným časovým předstihem a 
být schváleny 2/3 všech většinou 
účastníků.
Termínový kalendář soutěže:
13. 4. 2012  Střítež – porada ve-

doucích kolektivů a školení 
rozhodčích, 18 hodin OÚ 

Obec Velké Tresné, malebná vesnička ležící na samém konci Žďárského 
okresu. Je tu krásná, téměř neposkvrněná příroda skýtající nádherný pohled 
v zimě i v létě. Žije tu asi 120 milých lidí. Najde se také pár jedinců, kteří 
na vše nadávají, ale to už je vlastnost české povahy. Škoda jen, že je tu málo 
dětí, ale musíme doufat, že se situace v budoucnu zlepší. Před pár lety tu byl 
založen spolek hasiček, které s velkým elánem a chutí, s podporou mužů a 
místního starosty, chtějí oživit život v této malé vesničce. Chtěla bych zdů-
raznit, že hasiči a hlavně hasičky jsou v naší vesničce hnacím motorem.

Jak počasí dovolí, bývají každoročně párkové závody, při kterých bývá 
velká legrace. Nezáleží, jak se kdo umístí, hlavně, že se všichni sejdou  
a potom si na místním obecním úřadě povídají. Již druhým rokem se tu konal 
„Sjezd na čemkoli“. Je to překrásná akce, při které člověk žasne nad doved-
ností našich lidí. První cenu získala „Jízda na praseti“. Jelo se také na paletě  
s psacím stolem a počítačem a bylo vidět mnoho dalších vtipných vynálezů. 
V létě se potom pořádá „Tresenská lávka“. Je to jízda přes koupaliště,¨při kte-
ré se většina účastníků pořádně vykoupá. Při každé této akci bývají rozdává-
ny velmi pěkné ceny. Na podzim je krásná příroda zbarvená do nádherných 
odstínů. V této době se každoročně koná „Drakiáda“. Není  nic krásnějšího, 
než vylézt na kopec „Kocholík“, kde je krásný rozhled po celém okolí a po-
chutnat si s dětmi na dobře opečeném párku. Konec roku uzavírá den před 
sv. Mikulášem, kdy je setkání u vánočního stromku uprostřed dědiny. Při této 
příležitosti obdaruje čert s Mikulášem ty nejmenší a dospělí si pochutnají na 
skleničce výborného svařáčku. 

Je tu ještě jedna významná akce, která se koná za každého počasí téměř 
30 let. Je to silvestrovský běh. Běží se z Tresného do Olešnice a zpět a bývá 
stále více účastníků. Pro svoji krásnou atmosféru je tento víkend stále více 
oblíbený. Letos se zúčastnilo asi 40 závodníků, mezi nimi i reprezentant Čes-
ké republiky pan Orálek. Rok 2012, podle prognóz rok plný změn a zvratů, 
přinese jedno jubileum. V tento rok oslaví náš hasičský spolek 90 let od své-
ho založení. Je to určitě  úctyhodná doba, která přímo vyzývá k oslavě. Při 
této příležitosti chtějí naši hasiči uskutečnit také sraz rodáků. Ten se konal  
u nás již před pěti lety. Akce se velmi vydařila, stále na ni všichni vzpomínají. 
Letos datum vychází asi na 6. červenec, tedy na začátek prázdnin. 

Danuše Burďáková

Dětská hasičská liga 2012
Střítež

5. 5. 2012  Střítež – slavnostní 
zahájení DHL 2012, 1.závod,  
v 16.00 hodin, sportovní areál

19. 5. 2012 Nedvědice – pořada-
tel SDH Pernštejn, 2. závod,  
v 16.00 hodin

2. 6. 2012  Zvole – 3. závod,  
v 16.00 hodin

16. 6. 2012  Dolní Rozsíčka –  
4. závod, v 16.00 hodin

1. 9. 2012  Vír – 5. závod, v 16.00 
hodin

8. 9. 2012  Branišov – 6. závod,  
v 16.00 hodin, vyhlášení cel-
kového pořadí, slavnostní 
ukončení DHL

23.6.2012  Kulturně společenská 
akce všech účastníků DHL, 
realizačních týmů a sponzorů.

(místo a čas konání bude upřesněn 
a s předstihem zveřejněn)
Partneři DHL 2012 jsou:  

SKUPINA ČEZ, Zdravotní po-
jišťovna ministerstva vnitra ČR, 
Wera Werk s.r.o., Broker Consul-
ting

Tresné není za trest...

Pozvánka do klubu předškoláků ZŠ TGM 

Pastelka

Milí budoucí prvňáčci, 
zveme vás do klubu předškoláků  

Základní školy T. G. Masaryka v Bystřici n. P. Pastelka.  

První setkání se uskuteční   
ve   čtvrtek  12. 4. 2012  od 15.00 hod. 

S dalšími termíny schůzek Vás seznámíme na prvním setkání a budou vyvěšeny také ve Vaší MŠ. 

A co Tě v Pastelce čeká? 

• Seznámíš se s budoucími spolužáky 
• Poznáš svoji novou paní učitelku 
• Prohlédneš si celou budovu školy – šatny, tělocvičny, jídelnu, učebny 

počítačů, školní družinu 
• Vyzkoušíš si plnění jednoduchých úkolů a práci ve výtvarných dílnách 
• Společně si zazpíváme, zacvičíme, pohrajeme 
• A spousta dalších zážitků

Na první schůzku zveme i rodiče, při dalších 
setkáních  mohou rodiče v době činností dětí  
v  Pastelce  využít nabídky aktivit a besed  
na téma „Máme doma prvňáčka“. 
     
A co s sebou?                                                             

• přezůvky, pití 
• a chuť pracovat a bavit se 

Naše škola v loňském roce uspěla 
v grantové žádosti NAEP (Národ-
ní agentura Evropských projektů) 
v podprogramu bilaterální projekty. 
Co to pro nás znamená? V tomto  
a v dalším školním roce budeme pra-
covat na společném projektu s fin-
skou partnerskou školou v Halli. 

Žádost naší školy byla úspěšná  
a byla podpořena nemalou finanční 
částkou 17 000 Euro. Díky podpoře 
EU bude moci strávit 22 studentů  
a pedagogický dozor 13 dnů ve Fin-
sku, kde budeme bydlet v hostitel-
ských rodinách, budeme chodit do 
partnerské školy na výuku, navštíví-
me zajímavá místa, poznáme místní 
kulturu a samozřejmě se zdokonalí-
me v angličtině.

Projektovým tématem jsou česko 
– finsko - anglická přísloví. Přísloví 
jsme si rozdělili do několika katego-
rií a studenti je po skupinách začali 
česko- anglicky ztvárňovat a zpra-
covávat různou formou (ilustrace, 
PowerPoint, Word, komiks, atd.). 
V průběhu jarních prázdnin tato sku-
pinka studentů pilně docházela do 
školy, kde se vzdělávala a zdokona-
lovala ve finštině pod dohledem Mgr. 
Aleny Hanzlové – učitelky finského 
jazyka. Výuka mateřského jazyka 
partnerské instituce v rozsahu 20 vy-
učovacích hodin je grantovou pod-

Finsko počtvrté – co se děje na gymnáziu
mínkou. Při výuce finštiny jsme zažili 
spoustu legrace a studenti si vyzkou-
šeli, jaké to je jít do školy i v sobotu.

V termínu 17. až 29. dubna 2012 
poletíme na již zmíněnou cestu do 
Finska, kde se tváří v tvář konečně 
seznámíme s našimi novými kama-
rády, se kterými zatím komunikuje-
me pouze e-mailem a setkáváme se 
na facebooku.

Na jaře 2013 k nám do Bystřice 
dorazí podobná skupinka z Finska, 
která bude na oplátku bydlet v našich 
hostitelských rodinách a trávit čas 
v naší škole, Bystřici a okolí.  Bude 
to již čtvrtá studentská výměna v po-
řadí a jsme velmi rádi, že se nám tuto 
spolupráci daří dlouhodobě udržet  
a úspěšně opakovat.           

Za Gymnázium Bystřice n. P. 
Martin Bárta
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Temné stránky – 8

S Vodomilem Zubří zemí 2012 - 2

Dne 7. června 1964 se utopil čtyř-
letý Pavel Trnka v potoku Bystřička 
u Valchy. Bylo po bouři a korytem 
se valila prudká voda. Jeho desetile-
tý bratr ho nemohl zachránit, pomoc 
přišla pozdě.

Dne 23. října 1964 odešel ráno 
z domu k vlaku do Žďáru, kde byl 

zaměstnán jako úředník Stavební-
ho podniku JUDr. Mojmír Hrádek, 
bytem v Bystřici. Do úřadu se však 
nedostavil, odešel neznámo kam. 
Byl hledán veřejnou bezpečností, 
ale bezvýsledně. Zmizel beze stopy. 
Až 7. srpna 1965 byla ve Vírské 
přehradě objevena rybářem mrtvola. 
V utopeném byl zajištěn právě Moj-
mír Hrádek. Bylo prokázáno, že šlo 
o sebevraždu a tím se vysvětlilo jeho 
záhadné zmizení.

V úterý 27. října 1964 asi ve 20. 
45 hodin pocítili občané Bystřice ze-
mětřesení. V poschodích domů se asi 
po 30 vteřin chvěly dveře, otřásaly se 
zasouvací tabulky v zasklených skří-
ních a houpala se podlaha. Zemětře-
sení mělo epicentrum asi 60 km od 
Vídně a bylo cítit také v Praze, Brně, 

Znojmu, Bratislavě, Komárně...
Z mnoha případů výtržností v pod-

napilém stavu v roce 1965 uvádí 
kronikář případ z 31. října, kdy se 
v hostinci u Čermáků pobili horníci 
Jan Kolarik s Ondrejem Sukem tak, 
že museli být odvezeni do nemoc-
nice. Jeden z nich uhodil kamaráda 
sklenicí do obličeje a ten ho zas oplát-
kou hodil do okna. Případ byl předán 
okresnímu soudu a oba byli odsouze-
ni k nepodmíněným trestům.

Dne 18. října 1965 se P. Š. z Bra-
trušína vloupal v noci do prodejny 
lahůdek, odcizil několik lahví liké-
rů, důkladně se napil, až zůstal ležet 
na cestě u polikliniky v bezvědomí. 
Způsobil si otravu alkoholem. 

Veřejná důtka byla udělena dvěma 
prodavačům zdejších prodejen, kteří 

přes zákaz prodali alkohol školákům. 
19. března, „na Josefa“, si koupili tři 
asi 12tiletí školáci litr vína a tajně ho 
vypili. Před odjezdem autobusu upadl 
podnapilý J. N. z Veselí do tak hlubo-
kého bezvědomí, že byl blízko smrti. 
Jen pohotový zákrok dr. Krejzka na 
poliklinice mu zachránil život. Týž 
týden byla prodána 15tileté žákyni 
láhev slivovice. Ta jí větší množství 
vypila, způsobila si otravu a musela 
být převezena do nemocnice.

V. V. z Bystřice v podnapilém stavu 
odcizil na sídlišti v noci 12. června 
1965 tři motocykly, s kterými postup-
ně havaroval. Kronikář dodává: „Je to 
známý pobuda, který se vyhýbá práci, 
neplnil odvodní povinnost, padělal 
občanský průkaz. Byl dán do vazby 
okresního soudu.“

připravil Hynek Jurman

PETR KŘIČKA (4. 12. 1884 
Kelč - 25. 7. 1949 Okarec), básník, 
překladatel, inženýr chemie, minis-
terský úředník.

Na dohled od Nového Města svítí 
bílý štít rychty v Maršovicích, kde 
vyrůstali tři budoucí umělci. Mladší 
sourozenci se upsali literatuře, Ja-
roslav Křička (1882 – 1969) se stal 
věhlasným hudebníkem, skladatelem 
a pedagogem a často komponoval 
přímo v Maršovicích, kde zdaleka 
nevznikl jenom proslulý Bábinčin 
maršovský valčík (1917, text Petr 
Křička). Píseň hor pro flétnu a kla-
vír zkomponoval Jaroslav Křička na 
požádání Josefa Kšici a inspirací byla 
známá Štursova socha. Za Horác-
kou svitu obdržel skladatel v r. 1936 
olympijskou medaili.

Pavla Křičková (1886-1972) se 
stala autorkou básní, fejetonů a libret, 
svého času se dostala i do školských 
čítanek. Mnohé básně byly zhudeb-
něny. Petr Křička prožil dětství pře-
vážně v Maršovicích a v roce 1901 
maturoval na novoměstské reálce. 
V Praze vystudoval chemii (1905)  
a pracoval v cukrovaru v Hulíně, v la- 
boratoři v Karlových Varech i v Pas-
teurově ústavu v Paříži (1906-1907). 
Pak působil jako učitel cizích řečí 
v Moskvě, pracoval ve výzkumné 
stanici na pražské technice a učil na 
obchodních školách. Po nástupu na 
ruskou frontu byl brzy raněn do nohy 
a v lazaretech dokončil první knihu 
veršů. Po válce byl úředníkem na mi-
nisterstvu školství (1919-1937).

Ve své tvorbě navazuje na lidovou 
poezii, oslavuje horácký domov, lás-

ku ke krajině dětství i k blízkým li-
dem. Podle štítu rychty nazval jednu 
svou sbírku (Bílý štít, 1919) a k vůbec 
první ho inspiroval keř, kolem něhož 
denně chodíval jako školák (Šípkový 
keř, 1916). Na básníkově hrobě na 
katolickém hřbitově v Novém Městě 
symbolicky bují šípkový keř...

CyRIL MUSIL, (26. 11. 1907 
Studnice - 17. 4. 1977 Collingwood), 
významný protifašistický bojovník, 
vynikající sportovec, nositel Česko-
slovenského válečného kříže 1939.

Narodil se v početné rodině sed-
láka a odmalička rád lyžoval. Byl 
držitelem stříbrné medaile ze závodů 
štafet na 4x10 km (MS 1933), šest-
krát mistrem ČSR a šestkrát mistrem 
Polska. Na OH v Ga-Pa skončil na 50 
km 9. jako nejlepší Středoevropan. 

Úspěšně reprezentoval, ale zapojil 
se i do odboje a v jeho penzionu na 
Studnicích se scházely špičky přede-
vším nekomunistického odboje. Cy-
ril Musil nasazoval mnohokrát svůj 
život, ale komunistický režim se mu 
odvděčil po svém. Dne 8. srpna 1949 

byl Cyril Musil zatčen na pastvě krav, 
bosý byl převezen do Jihlavy, byl 
mučen a v zinscenovaném procesu 
odsouzen na 20 let do vězení. Trest si 
odpykával na Borech a v Ilavě, odkud 
dokázal uprchnout! Podchlazený, 
hladový, se zlomeným chodidlem 
došel až na Vysočinu, přeběhl pak 
hranici do Rakouska a nakonec odjel 
do Kanady. Nejdříve bydlel ve stanu, 
střílel vlky a za odevzdané ohony in-
kasoval po pěti dolarech. Později si 
otevřel motel a lyžařskou školu. Jeho 
stoletý soused „přísahal na bibli, že 
tak pracovitého člověka nikdy nevi-
děl“. Cyril nakonec trénoval i kanad-
skou běžeckou reprezentaci. 

„Co je to však platno, každý den 
jsem myšlenkami na Studnicích…“ 
zakončil své vzpomínky Cyril Musil. 
Pravděpodobně byl zavražděn a na 
hrobě má nápis „Cyril Musil, kulak 
studnický“. Dne 20. 12. 2007 byl 
Cyril Musil prohlášen čestným ob-
čanem Nového Města na Moravě in 
memoriam.

jAN BALABÁN (29. ledna 1961 
Šumperk – 23. dubna 2010 Ostrava). 

Jan Balabán bývá automaticky ozna-
čován za ostravského spisovatele a moc 
se neví o jeho silném poutu k Vysočině. 
Dobře to o něm ví ovšem ve Sněžném, 
kde psal většinu svých knih. 

Balabánovi předkové pocházejí z 
Novoměstska a strýc Jaroslav Pfann 
byl farářem ve Sněžném, kde rád po-
býval i spisovatelův dědeček Antonín 
Balabán. Do Sněžného proto jezdil 
budoucí spisovatel od dětství. Rád 
se toulal kolem Buchtova kopce do 

Daňkovic, ale zrovna tak k Milovům, 
do Krátké a Kadova, na Podlesí, na 
Blatiny či k Samotínu. Pravidelně 
také chodil ve Sněžném na boho-
služby. V místní hospodě, cukrárně, 
ale i na hřbitově a v lesích promýšlel 
soubory povídek Možná, že odchází-
me, Jsme tady, Prázdniny, ale i román 
Zeptej se táty.

Ve Sněžném se v roce 2006 po-
druhé oženil a jednou zde chtěl trávit 
konec života. Odešel však nečekaně 
brzy. Zemřel ve spánku v 49ti letech. 
Kniha Zeptej se táty vyšla dva měsíce 
po jeho smrti a stala se Knihou roku 
2010. Kniha Možná, že odcházíme 
se v anketě Lidových novin stala 
Knihou roku 2004 a dostala i Mag-
nesiu Literu 2005. Osudy své tetičky  
z Bystřicka, malířky Milady Čermá-
kové, zaznamenal v Povídce Natálie 
a v románu Černý beran.

V únoru 2011 vydalo nakladatel-
ství Kalich knihu „Honzo, ahoj!“, 
obsahuje přes 40 vzpomínkových 
textů. Sněžné se v nich samozřejmě 
mnohokrát objevuje. Jeho manželka 
Petra Sasínová zaznamenala: „Vyso-
čina, Sněžné – to bylo místo, kde jsme 
dokázali žít lépe než v Ostravě.“

Z myšlenek Jana Balabána uveď-
me alespoň jedinou: „Říkal jsem si, 
že život je krásný i svou smrtí, možná 
právě svou smrtí. která ho smaže jak 
popsanou tabuli a spolehne na to, co 
si žáci zapamatovali.“

Daleko více se o všech osobnos-
tech našeho putováním dozvíte na 
kontaktních místech, kde obdržíte 
podrobné medailony.

Hynek Jurman

První tři etapy našeho putování vedou Novoměstskem. Z Nového Města, od 
Štursových soch a dalších pozoruhodností, do Maršovic, kde se občerstvíme 
v kamenné rychtě a zavzpomínáme na sourozence Křičkovy. Přes Rokytno 
pak vystoupáme do Studnic, které jsou nejvýše položenou obcí ve Žďárských 
vrších. Často zde potkáte poutníky, lyžaře, malíře. Legendární penzion tu nese 
pamětní desku manželům Musilovým a hned za rohem i Janu Ev. Nečasovi. 
Ten sem lákal turisty už před více než sto lety knižním průvodcem. Jiný statek 
nese ve štítu letopočet 1827 a odehrál se tu děj Kárníkova románu „Soumrak 
rodu Jamborova“. Přes Kuklík a Vříšť pak zamíříme do Sněžného. Všude nád-
herné výhledy, úplná pastva pro oči, k tomu nejrozmanitější památky, čerstvý 
vzduch a před poutníkem stopy nezapomenutelných předchůdců.
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nových knih, zaevidovaných 
v průběhu měsíce února. 

Knihy pro dospělé:
Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech
Armani Cendrine  Loutky z ponožek
Brož Ivan   Elitní špioni
Cílek Václav  Kameny domova
Cole Martina  Rodina
Grisham John  Poslední vůle
Hrabáková Vendula  Nebij mě, můj milovaný synu
Hrubíšek Ivo  Elektrokola
Christie Agatha  Třetí dívka
Lewis Brenda Ralph  Sérioví vrazi
Mellor Zoë  Pleteme veselé hračky
Náplava Miroslav  Albánie
Novák Tomáš  Žárlivost – jak ji zvládat
Palátová Eva  Ola lama
Rohál Robert  Klauni v sukních
Šantora Roman  Skautské století
Šmikmátor Ferdinand Esoterická Vídeň
Whitton Hana  Císařova hvězda

Knihy pro mládež:
Drijverová Martina  Pohádky z hor
Kate Lauren  Vytržení
Kopcová Gabriela  Pohádky pro nejmenší
Pospíšilová Tereza  Uzamčené city
Rákosníková Jitka  Malí kuchaři
Schuld Kerstin M.  Co se děje na ulici
Svobodová Jana  Polámal se mraveneček
West Tracey  Bukugan. Maskovaný bojovník
West Tracey  Bukugan. Setkání s drakem

Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376

Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz

www.knihovna.bystricenp.cz

Soutěž Bystřická zrcadlení zná vítěze I. ročníku
Vyhlášení výsledků fotosoutěže 

proběhlo v sobotu 3. března v aule 
Gymnázia Bystřice n. P. na slavnost-
ním Dnu s fotografií. Setkání účastní-
ků soutěže, fotografů, porotců a hostů 
bylo vyvrcholením půl roku trvajícího 
projektu, který chce zviditelnit talen-
tované fotografy a region Bystřicko.  
Během večera se představili hosté, od-
borní porotci Jindřich Štreit, Miloslav 
Druckmüller a Marek Malůšek pre-
zentovali svou tvorbu prostřednictvím 
zajímavých medailonků a hlavním 
bodem bylo samozřejmě vyhlášení 
výsledků, o kterých rozhodla šesti-
členná odborná porota. Absolutním 
vítězem a nositelem ocenění „Fo-
tograf roku 2011“ se stal jaroslav 
Nečas s fotografií nazvanou Kama-
rádi. Cenu starosty města obdržela 
z rukou pana starosty Karla Pačisky 

nadějná fotografka Andrea Báčová  
a Cenu veřejnosti, hlasující na webo-
vých stránkách fotosoutěže, získala 
fotografie Jiřího Zacha Zatmělý Mě-
síc nad Bystřicí.  Porota ocenila přede-
vším fotografie, které přinesly určitou 
přidanou uměleckou hodnotu, emoci, 
neobvyklý pohled na každodennost. 
Nejde však jen o umístění a ceny, ale 
především o fotografii jako jedinečný 
prostředek uměleckého vyjádření. 
Blahopřejeme tedy nejen  oceněným, 
ale všem účastníkům prvního ročníku 
Bystřických zrcadlení a děkujeme  jim 
za účast, stejně jako městu Bystřice n. 
P. , příznivcům a partnerům za pod-
poru. Vítězné a finálové fotografie 
můžete vidět na výstavě 100 + 1 z krás  
a dění našeho kraje v Městském mu-
zeu od 12. 3. do 13. 4. 2012.

KUMŠT o. s.

 ZPRÁVy Z TIC…
▶ Termíny Pernštejnských farmářských trhů na rok 2012: 
 24.3., 21.4., 19.5., 23.6., 21.7., 18.8, 22.9., 20.10.

▶ Sběratelská karta Bystřice n. P. č. 0698 je k zakoupení na TIC za 
25,- Kč.

▶ Průvodce městem Bystřice n. P., třetí upravené vydání na novou turistic-
kou sezónu se chystá do tisku.

▶ Turistická výherní soutěž S Vodomilem Zubří zemí začíná 1. 5. 2012.

▶ V komisním prodeji jsou nově zajímavé knihy „jimramov 1361-2011“ 
(kolektiv autorů) a „jimramov, turistické vycházky po okolí“ (Josef 
Dobiáš).
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MAŠKARNÍ KARNEVAL NA DOLNÍ ROZSÍČCEKarneval, karneval, znělo z re-
produktorů sálem Kulturního domu 
na Dolní Rozsíčce. A nejen z nich, 
ale i z úst všech - asi 150 zúčastně-
ných, kteří přišli v sobotu 25. 2. 2012 
do této malé obce na MAŠKARNÍ 
KARNEVAL.

Začínal ve 14 hodin, ale už po 
13 hodině se to na parketu hemžilo 
ŠAŠKY, ČARODĚJNICEMI, PI-
RÁTY, PRINCEZNAMI, přišly i 
MARFUŠA s NASTĚNKOU, žlutý 
TELETABIS, DVA S CUMLEM 
V PYŽAMU a dokonce i TUTAN-
CHAMON.

Byla to nádherná podívaná na 
originální, exotické a místy zcela vý-
jimečné taneční kreace a na směsici 
všech barev, tvarů a velikostí.

Většina, bez rozdílu věku, se za-
pojila do soutěžního klání. Na chvíli 

jsme se stali rybáři a chytali ryby – 
nejenom zlaté, ohýbali záda a pod-
lézali hrazdu, s ostražitostí soupeřili  
o místo na židličce nebo překoná-
vali strach z temnoty a co nejrych-
leji prolézali látkovým tunelem. Ani  
o odměny nebyla nouze a z tomboly, 
díky sponzorům, si každý návštěvník 
odnášel spoustu cen.

V místním PEKLE se hasila žízeň 
a z udírny se do okolí linula vůně klo-
bás.

Co Vám mám povídat, byla to 
moc příjemná, veselá sobota. Zkrátka 
MAŠKARNÍ BÁL, jak má být.

A komu se u nás líbilo, přijďte  
i příště. A to už na 3. ročník maškar-
ního reje.

Do „OBYDLENÉ ZATÁČKY“ 
do Dolní Rozsíčky.

IvJa

OBECNÍ PLES VE ZVOLI
V pátek 3.2.2012 od 20:00 hod. se 

sál ve Zvoli roztančil 190 návštěvní-
ky již pošesté na tradičním Obecním 
plese. K tanci a poslechu hrála „Zu-
berská šestka“. Kulturní program 
plesu doplnilo vystoupení tanečního 
souboru z Křižanova a aerobiku v 
podání dětí z Bystřice nad Pernšt. Pro 

V letošním roce uspořádaly opět MŠ Olešínky a ZŠ ve Zvoli dětský 
karneval. Sobotní odpoledne dne 10. 2. 2012 patřilo dětem v pestrobarev-
ných maskách. Děti a rodiče měli široký výběr masek: kovbojové, čertíci, 
kominíci, čarodějové, kouzelníci, piráti, ale i princezny atd. K masopust-
nímu veselí patří zpěv a tanec. Proto se průvod dětí z MŠ Olešnínky vydal 
ve vlastnoručně vyrobených maskách na obchůzku vesnicí. Odměnou jim 
byly drobné sladkosti, které dostávaly od obyvatel vesnice.

Organizaci maškarního karnevalu měla na starosti ZŠ ve Zvoli a MŠ  
v Olešínkách společně s rodiči dětí. Připravili nejen diskotéku, ale také 
řadu soutěží. Všichni soutěžící dostali malou pozornost. Karnevalu se 
účastnilo přes 80 masek s bohatým doprovodem rodičů a rodinných pří-
slušníků. Tři  nejlepší masky z každé kategorie dostaly diplomy a ceny. 
Pro všechny účastníky byla připravena bohatá tombola. Karneval byl velmi 
úspěšný a děti se již těší na příští ročník. 

Je sobotní ráno dne 18.února 
2012. Nepřeslechnutelný zvuk heli-
gonky, vozembouchu a zpěv znějící 
z téměř dvaceti hrdel účastníků maš-
karního průvodu nenechává nikoho 
z domácích, ani návštěvníků Stříteže 
na pochybách , že je tady opět maso-
pust. Oslava blížícího se konce dlou-
hé zimy a radostná předzvěst jara.

Staletá tradice velela maškarám 
obejít všechna stavení jak ve Stříte-
ži, tak i na Nivách. Maškarádi svým 
zpěvem, tancem a humorem poba-
vili obyvatele, zároveň je pozvali na 

Maškarní karneval Olešínky-ZvoleMasopust ve Stříteži
odpolední dětský karneval a večerní 
taneční zábavu.

Účast na těchto akcích letos neby-
la tak veliká, jak v minulých letech, 
ale skvělá nálada a naprostá spoko-
jenost přítomných pořadatele maso-
pustu hojně odměnily.

Všem pokračovatelům tohoto sta-
rého lidového obyčeje patří srdečné 
poděkování. Upřímný vděk zaslou-
ží i štědří dárci do dětské tomboly, 
a také partner Střítežských ostatků 
„Skupina ČEZ“

Za SDH Střítež, Štourač Radek

všechny účastníky byla připravena  
i tombola. Velký dík patří všem spon-
zorům plesu. Poděkování si zaslouží 
také všichni, kteří se podíleli na pří-
pravě zdařilého plesu.

Zachovejte nám přízeň i v dalších 
letech. Tak zase za rok!

Členové kulturní komise

Zápis do MŠ v Písečném se koná 4. 4. 2012  
v době od 7 do 15 hodin.
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Bystřicko čte dětem ve Velkých janovicích
Letos se naše obec do této akce za-

pojila poprvé, a to s velkou účastí. Čtení 
bylo rozloženo do tří prázdninových 
dní. První den jsme se prošli historií  
s Ing. Hynkem Jurmanem. Přečetl nám 
úryvek z knihy Jaroslava Foglara Boj 
o první místo a několik pověstí ze své 
knihy Zlatý pramen, při kterých jsme se 
báli i smáli. Děti se vrátily o pár desítek 
let zpátky a mohly srovnat přítomnost  
s minulostí. 

Ve druhém čtení nás Iva a Jiří Tro-
janovi vynesli do nebes. Začali jsme  
u Ikarových křídel (celou báji nám pře-
četla paní Iva) a prošli jsme se celou his-
torií létání, od balonů přes vzducholodě 
až po letadla. O tom všem nám poutavě 
vyprávěl pan Jiří. Shlédli jsme krásná 
místa Vysočiny z ptačí perspektivy. 
I druhá povídka z knihy O letadélku 
Káněti se určitě líbila a zároveň nám 
připomněla 105. nedožité narozeniny 
Bohumila Říhy. 

Obecní úřad ve Štěpánově nad Svratkou vyhlašuje při příležitosti 
oslav 50. výročí založení základní školy soutěž

škola mých snů 
Výtvarná část - nakresli, namaluj, vytvoř plastiku, koláž, leporelo 

ideální představy školy – max. formát A1 (170 x 100 cm)

Literární část -  napiš pohádku, povídku, báseň o škole, 
učitelích tak, jak by měli vypadat ve vašich představách

Kategorie pro obě části:
  3 – 6 roků (mateřské školy)
  7 – 11 roků (1. st. základní škola)
11 – 15 roků (2. st. základní škola)
15 – 20 roků (mládež)
20 a výše roků (dospělí – veřejnost)

Práce můžete odevzdávat buď osobně na Obecním úřadě ve 
Štěpánově nad Svratkou, nebo v elektronické podobě na obec@
stepanovnadsvratkou.cz, popř. na adresu Obecní úřad Štěpánov 
nad Svratkou 23, 59263

Práce označte jménem, příjmením, věkem autora, adresou, tel.
číslem. Uzávěrka soutěže: 31. 5. 2012

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 16. 6. 2012 při slavnostním 
programu oslav výročí založení školy. Výherci se mohou těšit na za-
jímavé ceny. Vítězné práce budou prezentovány v regionálním i celo-
státním tisku, na výstavě.

Případné další informace podá: 
Mgr. Miloslava Chalupníková, místostarostka obce (732743936)
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Rožná četla dětem
Opět po roce se družina Základ-

ní školy v Rožné stala dějištěm akce 
Česko čte dětem. V pondělí 20. února 
zde poutavě četl ze svojí knihy Sedmi-
krásky pan Petr Vejrosta. Nejznámější 
turista Vysočiny nás zaujal také vyprá-
věním zážitků ze svých cest a získali 
jsme od něj i řadu dobrých rad a in-
spirací pro naše cestování. Ve středu  
22. února proběhla autogramiáda  
a autorské čtení z knih pana Hynka 
Jurmana. Jeho pověsti, úryvky z jeho 
románu i  povídání o tom, jak jeho kni-
hy vznikají, nás velmi zaujaly. Čtvrtek 
23. února  patřil čertům. Všichni, velcí 
i malí, byli nadšeni pohádkou skupi-
ny Netratrdlo „O hloupých čertech“ 

a drželi palce chytrému Jardovi, aby 
od čertů získal pytel dukátů.  Lenka 
Cacková pak ještě přečetla dětem 
pohádku z knihy Radomíra Ráčka 
„Pohádky o čertu Matesovi“. Na závěr 
čtení proběhlo malé losování, takže 
kromě hezkých zážitků si někteří také 
odnesli drobné ceny. Díky této akci 
jsme měli možnost seznámit se s dal- 
šími zajímavými knihami či autory  
a doufáme, že splnila svůj cíl - přilá-
kat ke čtení jak děti, tak i jejich rodiče. 
Poděkování patří všem, kteří se na této 
akci podíleli a také Kraji Vysočina, 
Nadaci OKD a společnosti E.ON za 
finanční podporu této prospěšné akce.

ZŠ a MŠ Rožná

Třetí den jsme se vydali na výlet 
přírodou s Ing. Františkem Faktorem. 
Dětem četl z krásné knihy příběhů 
o malých zvířátkách. Děti si mohly 
společně s ním promítat knihou  po-
mocí data projektoru a tak poznávaly 
různá zvířátka a rostliny. Dozvěděly se 
mnoho zajímavého z jejich nelehkého 
života. Poznaly, jak tráví všechna roč-
ní období a někdy těžce bojují o život  
i zásluhou nespravedlivého zásahu člo-
věka do přírody.  

Při posledním čtení byly děti odmě-
něny knihami a malými dárky. 

Dětem přejeme, aby si získané vě-
domosti uchovaly co nejdéle a našim 
hostům, kteří nás po tři podvečery ba-
vili a vzdělávali, moc děkujeme. 

Poděkování patří také všem, kteří se 
na této akci podíleli a Kraji Vysočina, 
Nadaci OKD a společnosti E.ON za 
finanční podporu této prospěšné akce. 

SPOZ a OÚ Velké Janovice

Soutěž „Škola mých snů“



KULTURA, RŮZNÉ
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU DUBEN 2012
Pondělí 2. dubna – velký sál KD – 
15.00 hodin  P o -
řádají: Mateřské školy v Bystřici n.P.
AKADEMIE MATEŘSKÝCH 
ŠKOL   .
Slavnostní vystoupení dětí bystřic-
kých mateřských škol a výstava vý-
tvarných prací
Vstupné: dobrovolné

Středa 4. dubna – velký sál KD – 
19.30 hodin
MUZIKÁLOVÁ KOMEDIE
SVěTÁCI
Divadelní společnost  HÁTA Olgy 
Želenské uvádí muzikál Vratislava 
Blažka, Zdeňka Podskalského, Ev-
žena Illína a Vlastimila Hály.
Vstupné: 230 Kč
Předprodej: knihkupectví

Neděle 8. 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
Občerstvení zajištěno – půlnoční lo-
sování vstupenek o ceny
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 70 Kč   
Předprodej: kulturní dům

Středa 11. dubna - velký sál KD – 
10.00 hodin
KINO - ANIMOVANé 
PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč

Sobota 14. dubna – velký sál KD – 
8.30 hodin
Pořádá: Dance Style Bystřice n.P.
TANEČNÍ SOUTěŽ
BySTŘICKÝ KOSTITŘAS

II. ročník nepostupové taneční sou-
těže amatérských tanečních skupin, 
studií, týmů škol, DDM, atd.
Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 40 Kč

Úterý 17. dubna – malý sál KD – 
19.30 hodin
KONCERT KPH
BRNěNSKé KyTAROVé 
KVARTETO
Michal Hrubý, Michal Hutyra, 
Martin Lindtner, Martin Wiesner
Brněnské kytarové kvarteto bylo 
založeno v roce 2005 na brněnské 
konzervatoři. V roce 2007 mělo 
premiéru s Moravskou filharmonií 
Olomouc v Brně. V tomtéž roce zís-
kalo 1. cenu v interpretační soutěži 
komorních souborů Karla Ditterse 
z Dittersdorfu ve Vidnavě a v roce 
2008 3. cenu na mezinárodní kytaro-
vé soutěži Maura Giulianiho v ital-
ské Gorizii. Vystoupení se uskuteční 
v rámci cyklu koncertů Kruhu přátel 
hudby.
Generální partner koncertů KPH – 
Rathgeber k.s.
Vstupné:120 a 70 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD

Středa 18. dubna – velký sál KD – 
8.30 a 10.00 hodin
HUDEBNě-VZDěLÁVACÍ 
POŘAD
VÝVOj SVěTOVé ROCKOVé 
HUDBy VE 20. STOLETÍ
Pořad Milana Parnahaje patří v této 
kategorii k nejlepším a nejkvalit-
nějším, co může dnešní trh naučně 
vzdělávacích pořadů v hudební ob-
lasti nabídnout. Projekt byl v roce 
2006 oceněn certifikátem Minister-
stva školství. Pořad je profesionálně 
moderován a je proložen praktický-
mi ukázkami živé hudby a zpěvu 
různých žánrů. Doba trvání: cca 60 

minut
Určeno: II. st. ZŠ a SŠ
Vstupné: ZŠ, SŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Pátek 20. dubna až neděle 22. dubna 
– prostory KD
Pořádá: Unie šipkových organizací
REPUBLIKOVÁ GRAND PRIX 
a TOP 2012   
 
Pondělí 23. dubna – velký sál KD – 
8.30 a 10.00 hodin
DěTSKé DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
jAK SE HONZA DOSTAL NA 
HRAD 
Uvádí: Divadelní společnost Julie 
Jurištové
Doba trvání: cca 65 min.
Určeno: dětem MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Středa 25. dubna - velký sál KD - 
15.00 - 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTéKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Sobota 28. dubna – velký sál KD – 
18.00 hodin
Pořádá: SONK o.s. při ZUŠ ve spo-
lupráci s KD
KONCERT 
III. BENEFIČNÍ KONCERT 
Orchestru N. Kyjovského
„Úsměv je světlo, jež se ukáže 
v okně obličeje a naznačí, že srdce 
je doma.“
Výtěžek bude věnován Klubu 
„Úsměváčci“ - postiženým dětem z 
Bystřice a okolí od 17:00 jarmark vý-
robků dětí začátek koncertu v 18:00 
Koncert podpořili: Město Bystřice 
n.P., TIC Bystřice n.P., KD Bystřice 
n.P. a další
Vstupné: dobrovolné

Pondělí 30. dubna – sraz na náměstí, 
hlavní program u koupaliště
ČARODějNICE
Každý rok, za každého počasí přilé-
tají k ohni za koupalištěm čarodějni-
ce a jiné nestvůrky, aby zde provádě-
ly svoje rejdy.
Jejich sraz se koná na náměstí před 
bývalým městským úřadem ve 
20.00 hodin. Zde dostanou všichni, 
kteří patří mezi čarodějnice a budou 
tak vypadat, sladkou odměnu a bu-
dou zařazeni do slosování o hodnot-
né 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:   
3.5.   SCREAMERS
18.5.   Zpívám, zpíváš, zpíváme
31.5.   Ochutnávka vín                               
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

Pobočka Ligy vozíčkářů působí 
na Vysočině, konkrétně ve Žďáru 
nad Sázavou již více než rok. V rám-
ci projektu, který je určen nejenom 
vozíčkářům, ale všem lidem se zdra-
votním postižením (tělesným, men-
tálním, duševním onemocněním, 
s civilizačními nemocemi, případně 
jejich kombinací), nabízíme indivi-
duální i skupinové aktivity zaměře-
né na hledání a získání zaměstnání.  

Naší stěžejní prací jsou indivi-
duální konzultace. Jak již vyplývá 
z názvu, na pobočce se pracovní 
konzultantka věnuje každému in-
dividuálně. Schůzky probíhají ob-
vykle jednou týdně, a to v časovém 
horizontu 1 až 1,5 hodiny. Máme 
tedy dostatek času k tomu, abychom 
mohli společně sestavit váš repre-
zentativní životopis, průvodní dopis 

Šance bez bariér ve Žďáru nad Sázavou

pro oslovení zaměstnavatele, hledat 
nabídky práce na internetu, procvičit 
si různé formy komunikace, ale také 
třeba společně oslovit Vámi vytipo-
vaného zaměstnavatele s nabídkou 
finanční podpory z našeho projektu. 

Veškeré služby jsou bezplatné, 
neboť projekt je financován z evrop-
ského sociálního fondu prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR. 

Za dobu působení pobočky ve 
Žďáru nad Sázavou s námi spolu-
pracovalo celkem 48 klientů, zejmé-
na na individuálních konzultacích. 
Počítačový kurz pro začátečníky 
s názvem S počítačem do práce již 

úspěšně absolvovalo 20 účastníků. 
Pro některé uchazeče byly znalosti 
práce na počítači získané na kurzu 
hlavním důvodem přijetí do nového 
zaměstnání. Pro 5 klientů našeho 
projektu se nám podařilo vytvořit 
pracovní místo s dotací z našeho 
projektu a další 4 místa jsou v sou-
časné době v jednání. Jedenáct kli-
entů si našlo zaměstnání s naší po-
mocí bez toho, že by zaměstnavatel 
využil možnost dotace.

26. března 2012 bude končit již 
4. běh bezplatného počítačového 
kurzu pro začátečníky - S počítačem 
do práce. Každý účastník má v jeho 
rámci možnost naučit se pracovat 
s textovým editorem Word, tabulko-

vým procesorem Excel, vyhledávat 
informace na internetu a používat 
e-mailovou poštu. Nový běh kurzu 
začne opět v dubnu 2012.

Ve dnech 21. – 22. 3. 2012 proběh-
ne na pobočce motivační workshop, 
na kterém si můžete nanečisto vy-
zkoušet pracovní pohovor, prezen-
tovat své dovednosti a schopnosti a 
celkově zlepšit dovednosti v oblasti 
hledání práce. Více informací Vám 
ráda poskytne pracovní konzultant-
ka projektu:

Veronika Březková
Komenského 25, Žďár nad Sáza-

vou
Telefon: 725 104 848
E-mail: veronika.brezkova@liga-

vozic.cz
www.ligavozic.cz
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SPORT

Každoročně pořádá ORELský lyžařský oddíl závody ve slalomu pro širo-
kou veřejnost. V letošním roce se konaly 25. února 2012 na sjezdovce v Ka-
rasíně. Byly vyhlášeny tyto kategorie -Slalom na lyžích pro předškolní děti 
3-6 let, školáky 6 -10 a 11 – 15 let a závody na snowboardu.  Zúčastnilo se 
celkem 25 dětí.

V nejmladší I. kategorii zvítězil Jakub Kozák, z dívek Zuzana Loukoto-
vá, 2. místo Libor Jedlička, 3. místo Vojtěch Paleček a  4.místo Jiří Blecha. 
Ve II. kategorii – 1. místo Martin Oliva + nejlepší čas celé soutěže, v dív-
kách 1. Natálie Palečková, 2. místo Roman Proks, dívky 2. Nela Loukotová 
a Sára Svobodová, 3. místo – Tomáš Ondra a Petr Blecha, v dívkách 3. Šárka 
Blechová, , III. kategorie – 1. místo Martin Blecha, Kateřina Proksová ,  
2. místo Tomáš Čech, Simona Fabiánová, 3. místo – Matyáš Exl  a Lucie Pa-
lečková, 4. místo Veronika Endlicherová a Michaela Palečková V kategorii 
snowboard 1. místo Lucie Palečková, 2. místo Jan Kudrna, 3. místo Iveta 
Kudrnová. Děti získaly nádherné ceny  v podobě pohárů, medailí a darů od 
sponzorů. 

Tímto děkujeme firmám:  Nábytek Pohoda, s.r.o. – za bezplatné pro-
půjčení sjezdovky v Karasíně jíž jsou provozovateli, tisk diplomů, dále za 
polštářky a další drobné ceny, Cígler software, a.s. za hlavní cenu digitální 
fotoaparát a další drobné dárkové předměty, firmě Cormen, s.r.o. za kos-
metické výrobky, Fonorex, spol.s.r.o. za drobné dárkové předměty a Baza-
ru NOPOZ, Městu Bystřice nad Pernštejnem, Bambule Partner, DNR 
computers s.r.o., Zdar a.s. - za spoustu cen pro děti. A v neposlední řadě 
Orelské jednotě za poháry,medaile a sladkosti. Dále děkuji všem, kdo se 
podíleli na organizaci. 

Za orelskou jednotu MOL

Závody ve slalomu
V bystřické  sportovní hale pokračo-

vala série fotbalových turnajů. V sobotu 
25. 2. se uskutečnil turnaj starších žáků. 
Po odřeknutí 1 družstva pro nemoc hrá-
čů se 7 týmů utkalo systémem každý 
s každým. Na konci vzešlo toto pořa-
dí: 1. Přibyslav, 2. Starý Lískovec A,  
3.  Věchnov, 4. Jimramov, 5. Křižanov, 
6. Bystřice n. P., 7. Starý Lískovec B.

Nejnapínavější turnaj proběhl v ne-
děli 26. února v kategorii mladších 
žáků, kterého se zúčastnilo 10 mužstev 
rozdělených do 2 skupin. Po bojích 
v základních skupinách následovaly 
tyto výsledky v zápasech o umístění:  
O 9. místo Lelekovice – Rožná 6:0,  
o 7. místo ŽĎAS – Nedvědice 2:3,  
o 5. místo SFK Vrchovina – Ždírec  
n. D. 0:2, o 3. místo V. Meziříčí – Med-
lánky 0:2 a v dramatickém finále V. 
Bíteš porazila Bystřici n. P. 2:1. Nejlep-
ším brankářem se stal Filip Hlaváček  
z SK Bystřice n. P. a nejlepším střelcem 
Filip Štoss z FC Medlánky.

Poslední turnaj halové sezóny sehrá-
ly mladší přípravky v sobotu 3. března, 
kdy se 7 týmů utkalo systémem každý 

s každým. Na konci vzešlo toto pořadí: 
1. Velké Meziříčí, 2. Starý Lískovec,  
3. Polička, 4. SFK Vrchovina, 5. Ne-
dvědice, 6. Bystřice n. P., 7. Přibyslav.   
Nejlepším střelcem se stal Marek Pivo-
varčík z Nedvědice a nejlepším bran-
kářem byl vyhlášen Lukáš Hudeček 
z SFK Vrchovina N. Město n. M.. 

Ke zdárnému průběhu celé série tur-
najů přispělo také město Bystřice n.P., 
jehož vedení patří velké poděkování.

Fotbalová halová sezóna je u konce

LETNÍ KINO V ROCE 2012
V tomto roce nás pravděpodobně čeká poslední se-

zóna provozu letního kina na stadionu v Bystřici n.P. 
První sezóna proběhla v létě roku 1991, kdy se největší 
měrou o založení této tradice zasloužil p. Josef Kubík. 
Na zajištění provozu letního kina ovšem nestačí jeden 
člověk, každé léto se této činnosti věnovalo více členů 

Sportovního klubu. Funkcionáři, hráči i fanoušci. S přípravou se muselo za-
čít již v únoru a březnu, kdy se dopředu objednávaly filmy od distributorů. 
Promítací maringotka s vybavením se pronajímala od OÚ v Dolní Rožínce. 
Potom už jen čekat na ukončení fotbalové sezony a doufat, že počasí bude 
k organizátorům a divákům přívětivé. 

 První větší ranou pro návštěvnost byl rozmach videa v polovině 90. let. 
Když už se zdálo, že nás nemůže nic překvapit, nastoupily DVD projektory  
a dalším hřebíčkem do pomyslné rakve letního kina se stalo masivní vypa-
lování filmů na PC. Fatální změna ovšem nastává od letošního roku, kdy 
naprostá většina filmových distributorů bude vydávat filmy pouze na DVD 
nosičích a přestane s výrobou klasických 35 mm filmů. Pro kina to znamená 
přejít na digitální technologii projekce z DVD disků, což obnáší investici 
do modernizace projekčního zařízení ve výši minimálně 1 mil. Kč. Toto se 
dotkne hlavně provozu letních kin, využívajících k projekci pojízdné marin-
gotky a klasických kin v menších městech.

Letošní promítání se uskuteční v termínu od 13. do 22. července. Budeme 
se snažit o výběr dobrých filmů, aby diváci od nás odcházeli pokaždé spo-
kojeni. Na vaši hojnou účast se za všechny, co se v minulosti na fungování 
letního kina v Bystřici podíleli, těší Petr Slabý.

Dne 22. února 2012 pořádalo Gymnázium Bystřice n. P. v místní sportovní hale  
okresní kolo středních škol ve florbale. Do okresního kola postoupilo z různých 
školních okrsků celkem 6 týmů. Hrálo se ve dvou skupinách po 3 družstvech a do 
semifinále postupovala 2 družstva z každé skupiny. 

Los do naší skupiny A určil tým Gymnázia Žďár n. S., se kterým jsme sehrá-
li bezbrankovou remízu a dále výběr SOŠ Nové Město n. M., kde zápas skončil 
v poměru 2:2. Protože vzájemný zápas těchto škol byl rovněž remízový 1:1, postu-
povali jsme do semifinále z 2. místa ve skupině. Naším soupeřem byl vítěz skupiny 
B – SPŠ Žďár n. S. Do finále nás poslalo zasloužené vítězství 2:1. 

Zápas o konečné prvenství a postup do krajského kola jsme sehráli s Gymnázi-
em Velké Meziříčí. V posledním zápase už nám docházely síly a brzy jsme prohrá-
vali 2:0. Když se nám podařilo snížit na rozdíl jedné branky, soupeř nás po chybě 
ihned potrestal a zaslouženě vyhrál 3:1. 

Náš výběr podával po celou dobu turnaje velmi dobrý výkon a prohrál pouze 
jednou - ve finále. Celý turnaj měl kvalitní a velice vyrovnanou úroveň. Na všechny 
podrobné výsledky a fotografie se můžete podívat na internetových stránkách naší 
školy www.gybnp.cz   

Konečné pořadí : 
Gymnázium Velké Meziříčí
Gymnázium Bystřice n. P.
SPŠ Žďár n. S

Okresní kolo středních škol ve florbale

SOŠ Nové Město n. M.
Gymnázium Žďár n. S.
SŠT Žďár n. S.

Gymnázium reprezentovali (viz foto zleva): Jílek Vlastimil, Svoboda David 
(vpředu), Kroupa Jiří, Zítka David, Beno Marek, Nedoma Dominik, Hloušek Ro-
man (střed), Kadlec Radim, Švéda Filip, Lahodný David, Svoboda Marek, Sláma 
Štěpán (vzadu)

Branky: Nedoma 2, Kroupa 1, Zítka 1, Sláma 1
Všem hochům děkujeme za vzornou reprezentaci!             Jan Illek, gymnázium
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775 582 617
www.spravadluhuvysocina.cz775 582 617
www.spravadluhuvysocina.cz

Milí čtenáři,
Když mi bylo 10 let, dostala jsem svou první knihu o Africe. Tehdy jsem za-

čala snít o tom, že se tam jednoho dne podívám. Ačkoli jsem projela spoustu 
exotických zemí, Afrika pořád zůstávala v krabičce mých nesplněných snů. Až 
konečně na podzim roku 2011 přišla ta správná chvíle. A to prosím až na třetí 
pokus! 7. října jsem skutečně nasedla do letadla a s partou sedmi lidí vyrazila na 
výlet, po kterém jsem toužila od dětství.

Najeli jsme 8000 km a já jsem tak mohla spatřit “kousek” Afriky. Viděla 
jsem stovky zvířat z bezprostřední blízkosti, takřka na dosah ruky. Projela jsem 
na lodi deltu Okawanga, objela několik safari, zažila legrační setkání s nosorož-
cem, který mi koukal do očí z pěti metrů. Cítila jsem respekt a adrenalin, když 
jsem vystoupila z auta mezi slony. Rozesmálo mě, když rozzlobený pštrosí otec 
honil Honzu a Honza se ho snažil odradit slovy „huš-huš“... Hádala jsem se s 
paviány a chodila mezi žirafami... Strávila jsem čas s lidmi kmene Himba, hrála 
si s jejich dětmi a chovala si jejich miminka. Naučila jsem se pár slov v jejich 
jazyce, seděla s nimi večer u ohně a přespala u nich ve vesnici. Prohlédla jsem 
si Viktoriiny vodopády, prolétla se nad nimi helikoptérou a pak sjela na raftu 18 
peřejí na řece Zambezi. Viděla jsem Hobský meteorit, muzeum drahých kame-
nů, stovky lachtanů na Cape Cross, Fish River Canyon... Vydrápala jsem se na 
nejvyšší oranžovou dunu v poušti Namib a pak ji sjela šusem dolů... Viděla jsem 
tučňáky na jižním cípu Afriky. Přelezla jsem zídku na vyhlídkové skále u Mysu 
dobré naděje, abych se mohla vyfotit na okraji a vyděsila tak všudypřítomné 
Japonce. Zažila jsem vedro, oblaka prachu, adrenalin, vzrušení, radost, únavu, 
zimu i nekonečný vítr. Bylo to skvělé a užila jsem si každý den! Jsem šťastná 
a vděčná za to, co jsem mohla vidět a vím, že se určitě chci do Afriky vrátit.

Vy všichni, které mo- 
je cesta zajímá, prosím 
přijměte pozvání na od- 
poledne s fotkami, vy-
právěním a africkými 
písničkami. A jestli bu-
dete chtít, povím Vám  
i pravou africkou po-
hádku o tom, jak anti-
lopa ke svému sedátku 
přišla. 

Jana Vandírková

Pokračujeme ve sbírce medailí
Je začátek března  a náš tým se zú-

častnil sedmi závodů v jednotlivcích. 
Všechna města, která jsme navštívili, 
nebyla zrovna v naší blízkosti. I přes to 
jsme si jeli rádi zasoutěžit. Co nás více 
může potěšit než děti, které mají zájem 
sportovat a dají přednost před PC. Děv-
čata si zasoutěžila v lednu v Náchodě, 
Kutné Hoře, Českých Budějovicích, 
Blansku a v únoru byla děvčata na fi-
nále Miss sportaerobic ČR v Brně, dále 
pak v  Jindřichově Hradci a Hradci 
Králové. Jak vidíte, projeli jsme kus 
republiky a v každém městě jsme za-
nechali kousek z nás. Rodiče povzbu-
zovali a podporovali své ratolesti, jak 
to jen šlo. Také jsme byli pochváleni za 
super atmosféru, kterou jsme si všude 
dokázali vytvořit. 

řádkOvá inzerce
• HLEDÁM muzikanty – houslistku, el. kytaristu a bendžistu. 

Tel.: 774 157 347.

• NABÍZÍM pronájem garáže v Bystřici n P. na Sídlišti I. Info 
na tel. č. 602 505 655.

• PRODÁM palivové dřevo smrk 650 Kč/bm + doprava 
20,- Kč/km. Tel.: 605 230 543.

 Děvčata si z každého města odvez-
la 2-3 medaile. Z celé šňůry závodů si 
nejvíce medailí odvezla Hanička Čer-
ná - 3 stříbrné a 2 bronzové, Terezka 
Skalníková 1bronzovou a 1 stříbrnou, 
Nikola Nachtigalová 2x zlato a 2x 
stříbro, Veronika Černá stříbro, Aneta 
Pečínková stříbro a páté místo na Miss 
sportaerobic ČR, dále se pak sedm děv-
čat z našeho týmu probojovalo v kvali-
fikačních závodech v Náchodě a Čes-
kých Budějovicích na Mistrovství ČR 
v aerobiku jednotlivců, které se koná 
26. května v Praze.

 Všem touto cestou děkuji za přízeň. 
Na jaře nás čekají další závody v pó-
diových skladbách, ale i v jednotliv-
cích, tak věřím, že se nám bude nadále 
dařit jak doposud.            Jitka Exlová
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 Pelety (vnadící halibuty) - od 40,- Kč/kg 
Halibut pelety (s dírou) - od 95,- Kč/kg

Prodej krmiv pro plůdek, na výkrm a pro sportovní 
rybolov za bezkonkurenční ceny!!

(pstruží pelety, halibuty s dírou i bez, krmiva pro kapra) 

Prodejní doba: Po – Pá 7-13 hod. a So 9-13 hod.
Kontakt: +420 724 835 563,
               +420 566 566 480 
www.pstruharstvi-ujcov.cz

Objednávky na www.pstruharstvi-ujcov-eshop.cz

 PSTRUHAŘSTVÍ UJČOV

9x6.indd   1 1/25/12   11:

Prodej sazenic – Smrk ztepilý

SM 2+2 (15-25 cm) – 4,30 Kč
SM 2+2 (26-35 cm) – 5,80 Kč
SM 2+2 (36-50 cm) – 6,00 Kč
SM 2+2 (51-70 cm) – 6,00 Kč

Možnost množstevní slevy !!! 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

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

e-mail: lsobystrice@tiscali.cz 

  

KADEŘNICTVÍ

Pracovní doba dle 
objednání

pondělí až sobota
Tel.: 605 269 262

Romana Svobodová
(Víchová)

Za Rybníčkem 1716
Bystřice nad Pern.

NÁBYTEK U KOZŮ
Masarykova 197, 592 31 Nové Město na Moravě
T/F: +420 566 523 350, E: info@nabytekukozu.cz
www.nabytekukozu.cz 
Otevírací doba: Po-Pá: 8.30 - 17.00, So: 8.30 - 11.30 hod.

12. - 14. 4. 2012
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 INZERCE

Možnost pronájmu od 1. dubna 2012. Kontakt na číslech 
777 251 065, 608 251 065, nebo osobně na téže adrese  
v zahradní technice ve dvoře od 8.00 do 16.00 hodin

NABÍZÍME PRONÁJEM 
nebytových prostor na ulici Novoměstská 32
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OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 
(vedle knihovny)
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

výhodné 
ZIMNÍ SLEVY 
do konce dubna

www.vpo.cz Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

15 %

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 
Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil 
s izolační vložkou 
ve dvou komorách.

Německý profilový systém 
VEKA SOFTLINE 82 MD
Dokonalé tepelně-izolační 
vlastnosti

Uw až 0,76 W/(m2K)

Zavá
děcí c

ena 

na se
dmiko

morový
 profil 

za
 cenu pětik

omorové
ho profilu

český výrobek

NOVINKA2012

OKNO 
BUDOUCNOSTI  
ZA PŘÍZNIVOU  

CENU

Komfort 
NEJLEPŠÍ CENY- ŠIROKÝ SORTIMENT PNEUMATIK 

 

PNEUSERVIS  & AUTOSERVIS 
 

AKCE:  - 50% NA VYBRANÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY  
diagnostika řídící jednotky, geometrie náprav,  kompletní servis klimatizací 
výměny provozních náplní a filtrů, opravy výfuků, přípravy  na STK a další…  

PK-PNEU s.r.o. (bývalý areál ČML Domanínek) Bystřice n.P.                       
Tel.: 777 579 977, 566 552 760   e-mail: info@pkpneu.cz 

 

 

nabízí 

výstavbu rodinných domù
Stavba dle požadavkù stavebníka “na klíè”, pøípadnì dle dohody
Postupné financování dle skuteènì provedených prací
Garantovanou cenu RD po celou dobu stavby
Možnost využití dvou RD: 
- Ekonomik - cena od 1.500.000,- Kè vè. DPH
- Start - cena od 1.600.000,- Kè vè. DPH
Možnost zajištìní úvìru u ÈMSS

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